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Πολιτικές (αυτό-)στέγασης  

Ελληνικό μεταπολεμικό κράτος και η Αμερικανική παροχή βοήθειας  

Η αυτοστέγαση, που στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με τις άτυπες διαδικασίες 

οικιστικής ανάπτυξης, υπήρξε μια από τις πιο ισχυρές ατζέντες της Αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Η τεχνογνωσία της 

Αμερικανικής παροχής αυτό-βοήθειας στη στέγαση, που απλώθηκε σχεδόν σε 

όλον τον αναπτυσσόμενο κόσμο, έφτασε και στην Ελλάδα στην κρίσιμη καμπή του 

Εμφυλίου, μαζί την Αποστολή Porter που οδήγησε στο Δόγμα Τρούμαν. Πώς 

μπορεί να καθόρισε τη διαμόρφωση των επίσημων πολιτικών στέγασης; Σε ποιό 

βαθμό γνωρίζουμε ποιες ακριβώς ήταν αυτές; Υπό ποιούς όρους μπορεί να 

συνδέεται η ελληνική εκδοχή άτυπων μορφών αυτοστέγασης με παγκόσμια 

δίκτυα παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας και ιδεολογικής προπαγάνδας; Η 

Ημερίδα Έρευνας με τίτλο «Πολιτικές (αυτό-)στέγασης: Ελληνικό μεταπολεμικό 

κράτος και η Αμερικανική παροχή βοήθειας», στοχεύει στην εξέταση αυτών των 

ερωτημάτων μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις.  
 

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας Προς μια 

εναλλακτική ιστοριογραφία της (νεοελληνικής) αρχιτεκτονικής, 1945-67, που 

χρηματοδοτεί το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για το 

έτος 2018 με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
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Πρόγραμμα Ημερίδας Έρευνας  
 

Πολιτικές (αυτό-) στέγασης: Ελληνικό μεταπολεμικό κράτος και η 
Αμερικανική παροχή βοήθειας  

 
Αίθουσα «Κ. Θ. Δημαράς», Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ  

(Σκουφά 45, Κολωνάκι) 

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

15:45-16:00      Εισαγωγή - Κωνσταντίνα Κάλφα 

 

16:00-17:15       Πρώτη συνεδρία 

Συντονισμός: Παναγιώτης Τουρνικιώτης  

Κώστας Σκολαρίκος, Το Δόγμα Τρούμαν και οι συνέπειες του 

Μαρία Βασιλείου, «Καλλιεργώντας» πολίτες, «χτίζοντας» έθνη: Το 

ιδεολογικό περιεχόμενο του αμερικανικού μοντέλου της 

υποστηριζόμενης αυτοβοήθειας 

Κωνσταντίνα Κάλφα, Ο ρόλος Αμερικανών συμβούλων για 

ζητήματα στέγασης στη διαμόρφωση της ελληνικής στεγαστικής 

πολιτικής 
 

Συζήτηση 

 

 

17:15-17:30       Διάλειμμα  

 

 

17:30-18:45       Δεύτερη συνεδρία 

Συντονισμός: Κωνσταντίνα Κάλφα 

Μιχάλης Λεφαντζής, Λαϊκή αυτοστέγαση και οικοπεδεμπόριο 

Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Δημόσια και ιδιωτική στέγαση στη 

μεταπολεμική Αθήνα 

Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, Πρακτικές σχεδιασμού του 

χώρου κατά την περίοδο της Ανασυγκρότησης και τη δεκαετία του 

'50 

 

18:45-20:00       Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

 

Ομιλητές: Μαρία Βασιλείου, Υ.Δ. ΕΚΠΑ | Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, Καθηγητής 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου | Κωνσταντίνα Κάλφα, Δρ. ΕΜΠ, Μεταδιδακτορική 

ερευνήτρια ΚΕΑΕ | Μιχάλης Λεφαντζής, Δρ. ΕΚΠΑ, ΥΠΠΟ | Κώστας Σκολαρίκος, Δρ. 

Παντείου Πανεπιστημίου | Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής ΕΜΠ. 


