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Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη  

τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρούδη (Μάκη) Βορίδη  

 

Θέμα: 

 

«Ανάδειξη της διατηρητέας οικίας του Συνταγματάρχη Δαβάκη 

στην Καλλιθέα σε Χώρο Ιστορικής Μνήμης & Πολιτισμού»  

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Η οικία Δαβάκη που βρίσκεται επί της οδού Δαβάκη 41 στην Καλλιθέα 

αποτελεί ένα σύμβολο ιστορικής μνήμης καθώς σ’ αυτήν έζησε ο Καλλιθεάτης 

ήρωας του Ελληνοϊταλικού πολέμου του ‘40, Συνταγματάρχης πεζικού 

Κωνσταντίνος Δαβάκης.  

Η πόλη της Καλλιθέας έχει τιμήσει στο παρελθόν τον ήρωα Συνταγματάρχη με 

τη μετονομασία της οδού όπου υπάρχει ακόμη και σήμερα η οικία του και με 

την ομώνυμη κεντρική πλατεία που βρίσκεται και το μνημείο του. 

Η οικία Δαβάκη, η οποία βρίσκεται σε μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες 

περιοχές της Καλλιθέας, περιήλθε έπειτα από μεγάλες προσπάθειες το 2016 

στην ιδιοκτησία του Δήμου Καλλιθέας, ο οποίος επιθυμεί να τη μετατρέψει σε 

ένα χώρο ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Συνταγματάρχη Δαβάκη.  

Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδράμουμε μέσω μίας 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του 
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Δήμου Καλλιθέας και του Πολεμικού Μουσείου, προκειμένου να αναδειχθεί 

το ιστορικό αυτό «διατηρητέο κτίριο» και να αποτελέσει φάρο ιστορικής 

συνείδησης και πολιτισμού. 

Η οικία θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης για σχολεία, συλλόγους και πολίτες 

και θα κάλυπτε και άλλες ανάγκες στον τομέα του πολιτισμού. 

Να σημειωθεί ότι με τη μετατροπή της οικίας Δαβάκη σε Χώρο Ιστορικής 

Μνήμης η Καλλιθέα θα διαθέτει τουλάχιστον «τρία σημαντικά σημεία 

ιστορικής μνήμης», όπως την οικία Δαβάκη επί της οδού Δαβάκη 41, το 

Μουσείο Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων που βρίσκεται επί της 

οδού Φιλαρέτου 108 και το κτίριο ιστορικής μνήμης Μπιζάνι που βρίσκεται επί 

της οδού Μπιζανίου 5. 

Η μετατροπή της οικίας Δαβάκη σε χώρο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού θα 

αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή. Η πρόσβαση είναι εύκολη αφού βρίσκεται 

πλησίον της Λεωφόρου Συγγρού και του Σταθμού Μετρό Γραμμή 1 Καλλιθέα. 

Επειδή η δημιουργία του Χώρου Ιστορικής Μνήμης του Συνταγματάρχη Δαβάκη 

στην Καλλιθέα θα συνέβαλε στη διάσωση της ιστορικής μνήμης ενός ήρωα του 

Ελληνοϊταλικού πολέμου. 

Επειδή ο Δήμος Καλλιθέας έχει ήδη καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 

προχωρήσει η μετατροπή της οικίας σε χώρο ιστορικής μνήμης. 

Επειδή οφείλουμε να φροντίζουμε ώστε οι νέες γενιές να μάθουν με κάθε τρόπο 

την ιστορία μας. 

Επειδή ο χώρος αυτός θα είναι χρήσιμος για τους κατοίκους της Καλλιθέας αλλά 

και για τους επισκέπτες.  

Επειδή ο Δήμος Καλλιθέας έχει εντάξει στο Πρόγραμμα «Τρίτσης» τη μελέτη 

αποκατάστασης της οικίας συνολικού προϋπολογισμού 267.091,09 ευρώ, αλλά 

η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς. 

Επειδή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα το Πολεμικό Μουσείο 

μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ολοκλήρωση του έργου αυτού.  

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε συνεργασία με τον Δήμο 

Καλλιθέας στη δημιουργία ενός χώρου ιστορικής μνήμης στην 

οικία του Συνταγματάρχη Δαβάκη; 

2. Προτίθεστε να εξασφαλίσετε τους αναγκαίους πόρους 

προκειμένου να υλοποιηθεί ένα όραμα του Δήμου Καλλιθέας και να 
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προχωρήσει η μελέτη αποκατάστασης της ιστορικής οικίας 

Δαβάκη; 

3. Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να γίνει η οικία Δαβάκη ένας χώρος επισκέψιμος και 

ανοιχτός για όλους; 

4. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε μία «προγραμματική σύμβαση» 

μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Πολεμικού Μουσείου για τη 

δημιουργία ενός Ιστορικού Χώρου σημαντικού για τα Νότια 

Προάστια; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος - Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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