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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ‐ ΙΣΤΟΡΙΑ‐ 

1. 1. 1. Εισαγωγικά 
 
Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας Β’ τετραμήνου προσπαθήσαμε να εκπονήσουμε μια έρευνα 
με θέμα την περιοχή του Ζωγράφου, τη γειτονιά μας, δηλαδή, και του Σχολείου μας. 
Χρησιμοποιήσαμε για το σκοπό μας αυτόν  τις μεθόδους κυρίως της προφορικής ιστορίας. Στοιχεία 
βρήκαμε στο http://iohanet.org/,  αλλά και στην ανακοίνωση μελλοντικού συνεδρίου που θα 
πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  http://extras.ha.uth.gr/oralhistory/el/index.asp.  

Η Προφορική  Ιστορία ξεκίνησε ως ένα ριζοσπαστικό κίνημα στα μέσα του 20ού αιώνα,  έκανε μια 
αναδίπλωση ακολουθώντας το ρυθμό της εποχής  (την κοινωνία της ευμάρειας) και συνεχίζει πιο 
«σοφή» την καταγραφή της Ιστορίας μέσα από τις ιστορίες που αφηγούνται οι «απλοί» άνθρωποι. 
Οι ιστορίες τους ίσως δώσουν «άλλες» απαντήσεις όχι μόνο στο ποιος γράφει, αλλά και στο ποιος 
δημιουργεί  την  Ιστορία.1  Αυτό  είναι  άλλωστε  ένα  πολύ  ακανθώδες  θέμα,  το  θέμα  της 
αντικειμενικής παράθεσης των  ιστορικών στοιχείων και  των γεγονότων, που  ίσως με αυτού του 
είδους την καταγραφή μπορέσαμε να το προσεγγίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά, γιατί μας έγινε 
βίωμα. Συνειδητοποιήσαμε, λοιπόν, ότι δεν είναι ούτε εύλογο ούτε εύκολο να αφαιρέσει κανείς τον 
εαυτό του από την έκθεση των ερευνητικών δεδομένων και ως πομπός και ως δέκτης. Αυτό ήδη 

                                                 
1 Τασούλα Βερβενιώτη, Ιστορικός 

 
- 5 -

http://iohanet.org/
http://extras.ha.uth.gr/oralhistory/el/index.asp


απορρόφησε  πολύ από  το  χρόνο  μας  και  στην  επεξεργασία  των  ερωτηματολογίων,  με  τα  οποία 
πραγματοποιήσαμε  την  έρευνά  μας,  και  στην  αποδελτίωση  του  υλικού  μας,  το  οποίο  εκθέτουμε 
στην  εργασία  μας.  Εν γνώσει  μας αυτή  η  εργασία  έχει  ελλείψεις,  γιατί  τα  στενά περιθώρια  του 
χρόνου  μάς  επέβαλαν  την  επιλογή:  κινηθήκαμε  με  προσοχή  και  αποδελτιώσαμε  το  υλικό  που 
μπορέσαμε να συλλέξουμε με πιστότητα και προσήλωση στις αρχές της τοπικής ιστορίας. 

Επικεντρωθήκαμε, όμως, εκτός από τις ιστορίες για την ιστορία της περιοχής μας, στην ανίχνευση 
της ουσιαστικής έννοιας “τόπος”, που αρκετά γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ορίζεται 
αναγκαστικά και μόνο από συγκεκριμένες συντεταγμένες! Σʹ αυτόν τον τόπο, τη γειτονιά μας, 
έζησαν κι έφυγαν, έζησαν κι «έμειναν» πολλοί πριν από μας, και τον διαμόρφωσαν κατά την  
ταυτότητα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους. Προσαρμόστηκαν, ωστόσο, και στη δική του 
ταυτότητα. Την ιδιαιτερότητά του. 

Αυτήν την ταυτότητα, παλιά και νέα, τόπου και ανθρώπων προσπαθήσαμε να αναγνώσουμε, να 
αναγνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε: γιʹ αυτό και σταθήκαμε στους δύο αυτούς άξονες. 
Τόπος και άνθρωποι λοιπόν. Τότε και τώρα η γειτονιά του Σχολείου μας. 
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1. 1. 2. Παρουσίαση  

Η εργασία παρουσιάσθηκε στις 15 Μαῒου 2012, στον κινηματογράφο ΑΛΕΚΑ, στην πλατεία 
Γαρδένιας. Ως εισαγωγικό της παρουσίασης οι  μαθητές  Γιώργος Μανιφάβας, Κατερίνα 
Κομπογιάννη, Μπεττίνα Μπιζά, Θάλεια Γεροχρήστου και Σμαρώ Κομποχόλη συνέθεσαν το 
κείμενο που ακολουθεί.  

 

 Η προφορική ιστορία για κάποιους είναι κάτι καινούργιο. Ίσως γιατί βασίζεται στην τεχνολογία 
του μαγνητόφωνου ή της κάμερας, για κάποιους άλλους όμως είναι κάτι πολύ παραπάνω και έχει 
βαθύτερη σημασία.  

 Και αυτό γιατί  κάποιοι βασίστηκαν στην προφορική ιστορία για να μάθουν το παρελθόν τους. 
Έτσι και εμείς, βασιζόμενοι σε αυτή, ως τωρινοί κάτοικοι του Ζωγράφου, κάναμε το δεδομένο 
ζητούμενο και προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε πληροφορίες και να  ανακαλύψουμε την ιστορία 
της περιοχής μας. 

Πήραμε συνεντεύξεις, επισκεφθήκαμε παλαιούς κατοίκους της περιοχής, αναζητήσαμε τα χνάρια 
σβησμένων κόσμων, εκεί που τώρα έχουν φυτρώσει άλλα κτήρια ή δρόμοι, εκεί που μπορεί και να 
έσβησαν για πάντα τα απτά και συγκεκριμένα.  
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Ακούσαμε φωνές ανθρώπων και κλάματα προσφύγων (ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν και στη δική μας 
γειτονιά μετά την Μικρασιατική καταστροφή)∙ αφουγκραστήκαμε το νερό του Ιλισού και του 
Ηριδανού που κυλούσαν μέσα από την περιοχή μας και στα όρια της∙  τρομάξαμε ακούγοντας κι εμείς 
κρότους όπλων... Τόσο ζωντανές ήταν οι αφηγήσεις από τους παλαιούς κατοίκους! 

Πήραμε όμως στοιχεία και από τα αρχεία των σχολείων μας, κυρίως των δημοτικών και θέλουμε να 
τονίσουμε ότι κάποια από αυτά τα επεξεργαστήκαμε, συσχετίζοντάς τα με άλλες πηγές, άλλα τα 
παραθέτουμε αυτούσια (και το σημειώνουμε πάντοτε). 

 Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτέλεσαν τις πηγές και το υλικό μας, ο οποίο θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του σχολείου μας.  

Σταθήκαμε όμως ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο και στις συνεντεύξεις.  

Μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, πέρα από την ιστορία, όπως την ορίζουν οι ιστοριογράφοι, 
μάθαμε και πολλές ιστορίες· ιστορίες που ξεδιπλώθηκαν στην περιοχή μας, εκεί που τώρα υπάρχει 
κομμωτήριο και τότε πέρναγε ποτάμι, στην “Γαρδένια”, που τώρα πίνουμε καφέ και τότε ήταν η 
αστυνομία.  

 Άλλες μας φάνηκαν αλλόκοτες, με ανθρώπους δoσίλογους, κρεμασμένους αλλά και ήρωες˙ άλλες 
περίεργες και άλλες απλές, καθημερινές.  
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Αυτή όμως που μας τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον, είναι μια ιστορία που διαδραματίστηκε 
στην Βίλλα Ζωγράφου, σήμα κατατεθέν της περιοχής μας, που έπαιζε και παίζει σπουδαίο ρόλο 
και επηρεάζει την περιοχή μας σε μεγάλο βαθμό.  

 Μια ιστορία που παραπέμπει σε παραμύθι, ένα παραμύθι χωρίς όνομα. 

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους, την οποία 
γυρίσαμε στις 6 Απριλίου 20122, στο πάρκο της Βίλλας Ζωγράφου. Εκτός από την  ημερομηνία 
ούτε ο τόπος είναι τυχαίος: το σενάριο της ταινίας βασίζεται σε μια ιστορία της κατοχής 
(προϊόν αναμνήσεων που μας κατατέθηκαν από αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες) που 
διαδραματίστηκε στη Βίλλα Ζωγράφου. 

 
 
Περιγραφή σεναρίου 

 
Ο Ιάκωβος Καμπανέλης εγγονός του συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλη επισκέπτεται στου 
Ζωγράφου την βίλλα, σε μια καταπακτή της οποίας έκρυψαν στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου από τους Γερμανούς κάποιοι πολύ καλοί του φίλοι τον παππού του, επειδή η μητέρα του 
ήταν Εβραία και καταγόταν από οικογένεια με αριστερές πεποιθήσεις. Η βίλλα αυτή είναι πλέον 
                                                 
2 Ηµέρα εισόδου των ναζιστικών στρατευµάτων στην Ελλάδα 
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δημόσιος χώρος και πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες. Εκεί συναντά φοιτητές της Σχολής Καλών 
Τεχνών όπως και κάποιες εγγονές του κοριτσιού της οικογένειας εκείνης. Κάθονται μαζί και τους 
αφηγείται την ιστορία του παππού του, ο οποίος είναι εξαιρετικά αγαπητός και αξιοθαύμαστος 
ανάμεσα στους φοιτητές. Μετά από κάποια ώρα ιστοριών τούς δείχνει ένα μαντίλι που 
αναγνωρίζουν, γιατί το φοράει η γιαγιά τους σε ένα πορτρέτο. Γνωρίζεται με τους υπόλοιπους 
φοιτητές και φεύγει γεμάτος χαρά και φιλοδοξίες. 
 

Χρίστος Φυτανίδης 
Θωμάς Μαλιάππης 

 
 
 

Την ταινία αυτή αποφασίσαμε να μην ανεβάσουμε στο διαδίκτυο για ευνόητους λόγους. 
Βρίσκεται όμως κατατεθειμένη  στα αρχεία του Σχολείου και είναι προσβάσιμη, μόνον 
κατόπιν της σχετικής άδειας της Διευθύντριας και των κηδεμόνων των μαθητών. 

 
               1. 1. 3. Τόπος: Χωροταξικό θέμα  

 
Τα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  ήταν  αρχικά,  από  τα  ανατολικά,  μεταξύ  Ζωγράφου  και 
Καισαριανής. Ξεκινούσαν από την εκκλησία του Αγ.  Ιωάννου, που παραμένει στον Δήμο 
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Καισαριανής, μετά συνέχιζαν στο αντέρεισμα του λόφου κύρου Λύρα μέχρι την κορυφή και 
στη  συνέχεια κατευθύνονταν  προς  τα  νοτιοανατολικά  μέχρι  την κορυφή  του  όρους 
Υμηττού.  Τα δυτικά όρια ήταν μεταξύ Ζωγράφου και Χολαργού: ξεκινούν από  το σημείο 
της  χαράδρας,  στο  οποίο  η  ευθεία  γραμμή  ενώνει  την  νοτιοανατολική  γωνία  του 
μανδροτοίχου  του νοσοκομείου Σωτηρίας με  την νοτιοδυτική  της μονής  του Αγ.  Ιωάννου 
του Θεολόγου και καταλήγει στο χαμηλότερο αυχένα της κορυφής του όρους Υμηττού. 
 
Με την δημιουργία του Δήμου Παπάγου, τα ανατολικά όρια του δήμου μεταβλήθηκαν στο 
δήμο  Ζωγράφου,  αλλά  εξ  ανάγκης  η  ανατολική οριογραμμή  του  Δ.  Ζωγράφου  μετά  το 
νοσοκομείο Παίδων ακολουθεί το ανάγλυφο  (κυρίως τις χαράδρες) προς τον Υμηττό. Στη 
συνέχεια  ακολουθεί  η  επέκταση της  Παπανδρέου  και  στην  διασταύρωσή  της  με  την 
Κατεχάκη, στρέφεται δεξιά της οδού Καραλή, Αθ. Βερσή, Κ. Ζησιμοπούλου, στο άκρο της 
οποίας  στρέφεται  αριστερά  επί  του  νοτίου  ορίου  του  Δήμου  Παπάγου.  Τα  ακίνητα 
ιδιοκτησίας του δήμου Ζωγράφου είναι 48. Σ’ αυτά  περιλαμβάνονται κτίσματα, οικόπεδα, 
γήπεδα, το κοιμητήριο και επιπλέον και το ακίνητο της Μ. Κοτοπούλη που χρησιμοποιείται 
ως μουσείο. 
 
Ένα  άλλο  σημαντικό  στοιχείο  ήταν  και  είναι  και  το  οδικό  δίκτυο.  Παλαιοί  χάρτες  όπως 
είναι  οι  γερμανικοί  του  Κάουπερτ  ή  οι  γεωλογικοί  του  Λέψιους, εμφανίζουν  στην 
εξεταζόμενη  περιοχή  μόνο  τη  σημερινή  λεωφόρο  Μεσογείων  και  κάποιους  ημιονικούς 
δρόμους. Μέσα από στοιχεία καταλαβαίνουμε ότι στην αρχαιότητα ήταν πλουσιότερο  το 
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οδικό  δίκτυο.  Υπήρχαν  στην  περιοχή  διάφοροι  δήμοι  όπως  της  Αγκύλης,  για  τον  οποίο 
παίρνουμε  πληροφορίες  από  τον Παυσανία.  Πρέπει  επίσης  να  αναφερθεί  και  η  διαρκής 
κίνηση για την υλοτομία, προκειμένου να συντηρηθεί η Εστία και να ανανεωθεί ο στόλος. 
χωρίς να αγνοηθεί η συλλογή των βοτάνων και η μελισσοκομία. 

(Ηλιάνα‐ Σμάρω‐Ζέτα) 
 

1. 1. 4. Στοιχεία Δήμου  
 
Η Περιοχή του Ζωγράφου διαμορφώθηκε όταν ο  ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, που γεννήθηκε 
το 1844 στα Καλάβρυτα και απεβίωσε σε ηλικία 84 χρονών στην Αθήνα, αγόρασε, το 1902, 
1250   στρέμματα από τα κτήματα της  συζύγου του Α. Βουρνάζου, καθηγητή χημείας στο 
Πολυτεχνείο.  Η    ιδιοκτησία  αυτή  έφτανε  μέχρι  την  γέφυρα  εκεί  που  συναντιούνται  η 
λεωφόρος  Παπάγου‐Ισσού  και  Παπανδρέου.  Σε  κάποια  άγνωστη  χρονολογία,  πιθανώς 
μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο χώρισε τη γη σε οικόπεδα για να ανυψώσει οικοδομές, τις 
οποίες πούλησε με το οικονομικό σύστημα των δόσεων (112 δραχμές μηνιαίως). 
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Ξεκινώντας  μια  ιστορική  αναδρομή  στην  περιοχή  του  Ζωγράφου,  μπορεί  κανείς  να  βρει 
πολλές  και  διαφορετικές 
πτυχές  της  ζωής  που  μας 
εντυπωσιάζουν,  αλλά  που 
αγνοούμε παρά το γεγονός ότι 
ζούμε και μεγαλώνουμε εδώ. 

Ένα  από  τα  βασικά  στοιχεία 
που  εντοπίζεται  στα  παλιά 
σύνορα  της  περιοχής,  καθώς 
Γουδή,  Ιλίσια  και    Ζωγράφου 
αποτελούσαν  μία  περιοχή, 
είναι  ότι  η περιοχή  χωριζόταν 
από  ρέματα  γι’  αυτό  και    σε 
κάθε πλευρά του ρέματος είχε 

διαφορετικές ονομασίες. Μπορεί η περιοχή μας όπως και το Γουδή, λόγω του στρατώνα, να 
κράτησαν  την  ονομασία  τους,  όμως  τα  Ιλίσια  ονομάζονταν  Κουπόνια.  Η  σημερινή  οδός 
Γαλήνη ήταν ποτάμι και αποτελούσε σύνορο με την περιοχή μας, ενώ το Γουδή άρχιζε από 
την ζώνη κάτω από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Θεράποντος. Ποτάμια υπήρχαν επίσης 
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και  στις  οδούς  Μεννίπου,    Ούλοφ  Πάλμε,  στην  τότε  στάση  Τσιτούρα  και  στην  οδό 
Μιχαλακοπούλου.  Μία  από  τις  ομορφιές  της  περιοχής  φαίνεται,  αν  αναλογιστούμε  το 
γεγονός  ότι  στη  συγκεκριμένη  οδό  που  τότε  ήταν  ποτάμι,  τα  σπίτια  ήταν  χτισμένα  στις 
όχθες του, ένα θέαμα που τραβούσε το ενδιαφέρον και προσέδιδε χάρη στην περιοχή. 

Κατοχή 

Έτσι λοιπόν, μετά το 1926 και την μετανάστευση ενός μεγάλου ρεύματος της επαρχίας και 
των  προσφύγων  προς  την  Αθήνα,  ακολουθεί  και  στην  περιοχή  του  Ζωγράφου,  μία  ζωή 
ήρεμη,  ζωή  οικογενειακή,  που  λίγο  αργότερα  μέλλει  να  καταρρεύσει.  Τα  σπίτια  δεν 
υπήρξαν  ποτέ  πλούσια,  ενώ  ο  ηλεκτρισμός  και  η  ύδρευση  εντοπίζονταν  σε  λίγες  μόνον 
περιοχές. Τις περιουσίες τους έχτιζαν με χωμάτινους πλίνθους και άχυρα μέσα στη λάσπη, 
ώστε  να  γίνονται  γερά.  Το  νερό  δε,  αντλούσαν  από  πηγάδια  είτε  κοινής  χρήσεως,  είτε 
ιδιωτικά. Το σπουδαιότερο όμως από τα στοιχεία της εποχής είναι οι ενωμένες οικογένειες, 
που  προέκυπταν  βέβαια  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  τους  από  προξενιά. 
 

 Όλα  αυτά  μέχρι  την  κατοχή.  Η  κατοχή  είναι  μία  από  τις  σκοτεινότερες  σελίδες  στην 
ιστορία  της  χώρας  μας  και  μαυρίζει  τις  σκέψεις  των  ανθρώπων  που  έζησαν  αυτή  την 
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εποχή. Φυσικά η διαφορά του πριν και του μετά ήταν μεγάλη και οι καταστάσεις εντελώς 
απρόσμενες.   

Τις μέρες αυτές όμως, που έκρυβαν το ψωμί, για να μην το φάνε, αναζητούσαν λίγο πιο 
μετά, το 1942. Η Ιταλία έχει πια κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα, αναγκάζοντας πολλούς 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αναστατωμένοι από τους εκκωφαντικούς θορύβους και 
τις κραυγές «Ιταλοί,  Ιταλοί»  και  το χειρότερο «Γερμανοί,  Γερμανοί». Η κυριότερη και πιο 
άμεση  έλλειψη παρουσιάστηκε στα  τρόφιμα,  που  κουβαλούσαν  τότε με  τσουβάλια στην 
πλάτη  και  πεζοί  από  την  κεντρική  αγορά  της Αθήνας.  Οι  φοβεροί  θόρυβοι  γεμίζουν  με 
τρόμο τον κόσμο που τρέχει να κρυφτεί στα σπίτια με υπόγεια και οροφές και αποτελεί 
αναπόφευκτα αφετηρία μεγάλων δυσχερειών. Αυτά συμβαίνουν, γιατί, παρόλο που στον 
ελληνοϊταλικό πόλεμο στην Αλβανία οι Ιταλοί θα πάθουν πανωλεθρία και θα σκύβουν σε 
κάθε  άκουσμα  του  θρυλικού  και  γενναίου  αέρα‐πατέρα  των  Ελλήνων  —οι  οποίοι 
ενώνονται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά και ενισχύουν το φρόνημα και την υπερηφάνεια 
τους  με  τα  τραγούδια  της  Σοφίας  Βέμπο—,  η  ανατροπή  παραμονεύει  και  τελικά  η 
κατάσταση  χειροτερεύει  και  πάλι  μετά  τη  δεύτερη  επίθεση  από  την  Γερμανία  στις  6 
Απριλίου 1941 με μεγάλες καταστροφές. Βασική αιτία της καταστροφής που προκάλεσαν 
το  βομβαρδιστικά  της  γερμανικής  εταιρίας  ΛΟΥΦΤΒΑΦΕ  ήταν  ο  βομβαρδισμός  ενός 
βρετανικού  φορτηγού  πλοίου,  που  ήταν  αγκυροβολημένο  στον  Πειραιά  και  περιείχε 
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χιλιάδες  τόνους  εκρηκτικά.  Οι  ηρωικές  πράξεις  για  την  υπεράσπιση  του  έθνους  και  της 
πατρίδας διαδέχονται η μία την άλλη με πρώτη αυτή του Κώστα Κουκίδη, στρατιώτη και 
φρουρού της σημαίας στην Ακρόπολη, που αρνήθηκε να παραδώσει την ελληνική σημαία 
στους  Γερμανούς,  αλλά  τυλίχτηκε  και  έπεσε  με  αυτή  από  τον  Ιερό  Βράχο.  Ακολουθεί  ο 
Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας που κατεβάζουν την ξένη, γερμανική σημαία, 
αλλά  και  η  ίδρυση  του  Εθνικού  Απελευθερωτικού  Μετώπου.  
Η  συνέχεια  είναι  το  λιγότερο  φρικιαστική,  καθώς  τα  δεινά  του  πολέμου  δεν  έχουν 
τελειωμό. Οι ελλείψεις σε τρόφιμα αυξάνονται συνεχώς, ενώ η δραχμή χάνει την αξία της 
και μέσο συναλλαγής γίνεται η χρυσή λίρα Αγγλίας. Οι άνθρωποι μπορεί να μην ξέρουν 
γράμματα, αλλά χρησιμοποιούν το μόνο εφόδιο τους για την επιβίωσή τους, που δεν είναι 
τίποτα άλλο πέραν από το ήθος τους. Εννοείται φυσικά πως κάθε όνειρο για μία καλύτερη 
ζωή τελειώνει με την κήρυξη του πολέμου και την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα το 41. 
Μαζί  με  τα  όνειρα  τελειώνουν  και  οι  δουλειές.  Χαρακτηριστική  είναι  και  η  εικόνα  ενός 
αλόγου  που  έχει  απομείνει  ζωντανό,  αλλά  αποφασίζουν  να  το  σκοτώσουν  για  να 
μοιράσουν  το κρέας  τους σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Η πείνα, 
που  ήταν  ιδιαίτερα  αισθητή  στους  Αθηναίους,  διότι  δεν  διέθεταν  καλλιεργήσιμη  γη, 
αναγκάζει τον κόσμο να φάει χαρούπια, λαχανίδες, τσουκνίδες και χόρτα από τον Υμηττό, 
ενώ είδος πολυτελείας θεωρούνταν πια το λάδι και το ψωμί. Τις ανάγκες της θέρμανσης 
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και του μαγειρέματος καλύπτανε με ξύλα από τον Υμηττό και το δάσος των Κουπονιών, 
που κουβαλάγανε πεινασμένοι και ξυπόλητοι, ενώ στη συνέχεια πωλούσαν στο Κολωνάκι 
και  το  Παγκράτι  για  να  εξοικονομήσουν  χρήματα.  Οι  άντρες  εργάζονταν  και  ως 
μεταφορείς,  μικροπωλητές  και  εργάτες,  την  στιγμή  που  θεωρούνταν  επιτυχία  να  έχει 
κάποιος  χειράμαξα  ή  καροτσάκι  για  να  μπορεί  να  μεταφέρει  ακόμα  και  νεκρούς. 
Δύο  είναι  τα κύρια λάθη  των ανθρώπων  της κατοχής σύμφωνα με  τις πηγές. Πρώτον η 
συγκατάθεση των Ελλήνων στο σχηματισμό κυβέρνησης σύμφωνα με την υπόδειξη των 
κατακτητών,  ύστερα  η  διάσπαση  και  η  κατοχή  της  χώρας,  η  οποία  ανατέθηκε  στους 
Ιταλούς,  τους  Ναζί  και  τους  Βουλγάρους.    Όλα  αυτά  βέβαια  σφράγισαν  την  ελληνική 
επικράτεια από άκρη σε άκρη και δεν άφησαν ανεπηρέαστη φυσικά και την πρωτεύουσα ή 
μάλλον  κυρίως  την  πρωτεύουσα  και  τις  γειτονιές  της. 
Μετά  την  κατάκτηση  από  τους  Ναζί  το  41‐42,  το  πιο  συνηθισμένο  στις  γειτονιές  της 
Αθήνας  ήταν  η  εικόνα  των  νεκρών  στο  δρόμο  (αντικρίσαμε  πολλές  τέτοιες  σκηνές  στις 
σελίδες των αρχείων της περιοχής μας) και η εξαφάνιση όλων των στοιχείων τους για να 
παίρνουν  οι  δικοί  τους  έστω και  30  δράμια με  το  δελτίο  του πεθαμένου. Ο ψυχολογικός 
εκβιασμός οδηγεί στην πώληση των περιουσιών και των σπιτιών τους, ενώ δυστυχώς λίγο 
γάλα από τα ζώα είναι το μόνο που θα μπορούσε να σώσει ανθρώπους από αρρώστιες και 
μικρά παιδιά που πέθαιναν μην μπορώντας να αντέξουν αυτό που συμβαίνει. Και φυσικά 
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ο  πόλεμος  έρχεται  και  όπως  πάντα  βγάζει  τους  κακούς  εαυτούς  των  ανθρώπων,  που 
αγριεύουν,  γίνονται  ληστές  για  ένα  κομμάτι  ψωμί,  ενώ  βλέπουν  τις  ζωές  τους  να 
εξευτελίζονται. Πού άραγε να γυρίσει να κοιτάξει κανείς; Στη νέα αρρώστια που θερίζει 
και ονομάζεται φυματίωση, στα γεμάτα από κόσμο συσσίτια, στις  εικόνες κρεμασμένων 
Ελλήνων, στους σκεπασμένους με εφημερίδες νεκρούς ή στον απίστευτο πληθωρισμό; Τα 
τεθωρακισμένα άρματα ανατινάξανε στα Δεκεμβριανά του 44 σπίτια, ακίνητα και κτήρια 
και κάπως έτσι θα τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος. Η Ελλάδα αρχίζει πια να επουλώνει τις 
πληγές της. Το 1947 έχει ήδη ψηφιστεί νόμος του υπουργού δικαιοσύνης που ακύρωσε όλες 
τις αγοραπωλησίες  της κατοχής,  μεταβιβάζοντας  εκ νέου  τις περιουσίες στους νόμιμους 
κατόχους τους. Το σχολείο συνεχίζεται σε μια προσπάθεια δειλά‐ δειλά να επανέλθει μία 
ισορροπία,  που  δεν  μπορεί  όμως  να  διαγράψει  τις  τρομερές  αυτές  μέρες...  Η  μνήμη  δεν 
αλλάζει ένοικο ούτε ιδιοκτήτες! 

        Αυτά λοιπόν σημαδεύουν και τους τότε κατοίκους της περιοχής του Ζωγράφου, όσον 
αφορά και τη δομή και τον πληθυσμό: παραμένουν κι αυτοί ευάλωτοι και αβοήθητοι στη 
λαίλαπα των κατακτητών και σε όσα αυτή συμπαρασύρει τους ντόπιους...  

Ο Ζωγράφος ήταν αυτός που κυρίως βοήθησε και πρόσφερε, ειδικά στην εξόχως δύσκολη 
περίοδο,   δηλαδή το 1940‐1942. Από τους κατοίκους έχει χαρακτηριστεί γενναιόδωρος και 
καλός:  έδινε  μαλλί  στις  γυναίκες  να  πλέκουν  κασκόλ    ή  γάντια  και  παραχωρούσε 
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συσσίτια. Κύρια τροφή ήταν η κουραμάνα, δηλαδή ψωμί και σταφίδες ή ξηροί καρποί για 
τις  γυναίκες  που  θηλάζανε  ή  που  βρίσκονταν  σε  κατάσταση  εγκυμοσύνης.  Εξίσου 
σημαντική  φυσιογνωμία  ήταν  η  Μαρίκα  Κοτοπούλη,  μια  αξεπέραστη  θεατρίνα,  μια 
εκρηκτική  προσωπικότητα.  Το  σπίτι  της  έχει  μετατραπεί  σε  μουσείο,  ενώ  δεν  ήταν  η 

μόνιμη  κατοικία  της,  αλλά  το  εξοχικό  της, 
λόγω της εξαίρετης ομορφιάς του τόπου.  

Ο Ζωγράφος και η Κοτοπούλη, λοιπόν. Γιατί 
επικρατούσε η συνήθεια να αναφέρονται σε 
άτομα  χρησιμοποιώντας  το  επίθετο  της 
οικογένειας  και  όχι  το  όνομα  του  καθενός, 
κάτι  που  κρατάει  ακόμη  ως  παράδοση  από 
τα  παλιά  αυτά  χρόνια.  Στη  διανομή  της 
βοήθειας  συνέτεινε  πολύ  και  η  δομή  της 
περιοχής που είναι και ήταν πολύ απλή. Ένα 
απέραντο  χωράφι,  όπως  λένε.  Είχε 
χωματόδρομους  ,  λόφους  και  κτήματα  σε 

όλη την έκταση. Γενικότερα δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, αλλά οι 
άνθρωποι  αγόραζαν  και  έχτιζαν  τα  σπίτια  τους,  όπου  έβρισκαν  πρόσφορο  έδαφος.  Και 
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φυσικά  όλη  η  διαδικασία  δεν  θυμίζει  σε  τίποτα  τη  σημερινή.  Τα  σπίτια  ήταν  χαμηλά, 
μονοκατοικίες  με  κεραμίδια  και 
πλίνθους,  δηλαδή από πηλό και χώμα, 
ενώ το πάτωμα ήταν από κοκκινόχωμα 
και  νερό.  Οι  κάτοικοι  είχαν  στα 
κτήματά  τους  ζωντανά,  όπως  κότες, 
αγελάδες,  κατσίκια,  καθώς  και 
χοιροστάσια.  Οι  ακατοίκητες  εκτάσεις 
γης  ήταν  μεγάλες  με  χαρακτηριστικά 

παραδείγματα την δασική έκταση πάνω από την εκκλησία του Αι‐Γιώργη και την περιοχή 
της Πανεπιστημιούπολης. Χώροι σύναξης για όλο  τον κόσμο κυρίως σε μεγάλες γιορτές 
ήταν ο λόφος του Αι‐Γιάννη, της Καισαριανής, στον οποίο συγκεντρώνονταν την Καθαρά 
Δευτέρα,  το  Αστέρι  και  η  Γαλοπούλα.  Διαφοροποίηση  έχουμε  και  στη  θέση  της 
αστυνομίας, που αρχικά ήταν στην πλατεία της Γαρδένιας και στη συνέχεια στο σημερινό 
μουσείο της Μ. Κοτοπούλη. 

      Ο πρώτος δήμαρχος της περιοχής φαίνεται να είναι ο Ζωγράφος, γεγονός που πιθανόν 
να  εξηγεί  το  όνομα  και  της  περιοχής.  Ενδεικτικά  ονόματα  που  ακολούθησαν  στη 
Δημαρχία είναι ο Αλεξανδρής, η Φ. Σακελαρίου και ο Κουσίδης, όνομα που έχει δοθεί και 
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σε  οδό.  Σε  οδό,  όπως  στην  Ι.  Θεολόγου,  ένα  όνομα  δοσμένο  από  τους  τρεις  ιεράρχες, 
αποδεικνύεται επίσης και η σπουδαιότητα και ο ρόλος της εκκλησίας.  

(Χρήστος) 
 

 
1. 1. 5. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας   

 
Εισαγωγικά 

Η περιοχή του Ζωγράφου πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι μία περιοχή 
κατάλληλη για την ομαλή, καθημερινή ζωή των κατοίκων της. 

1. Δημοτική Αστυνομία 

Η δημοτική αστυνομία της περιοχής ιδρύθηκε το 1992 και στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του 
Δήμου. Έξι αστυνομικοί (6) υπηρετούν, στους οποίους δίνεται και ένα περιπολικό. Η κεντρική 
εξουσία με διατάγματα και με αποφάσεις ορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτής της 
υπηρεσίας. 

2. Δημοτικοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων 

Οι χώροι στάθμευσης μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. 

Ι)Στεγασμένοι Χώροι και ΙΙ) Υπαίθριοι Χώροι. 
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‐‐‐ Στεγασμένοι Χώροι. 

Ένας από αυτούς βρίσκεται στην νότια πλευρά της πλατείας Αγ. Γεωργίου, επί της οδού Γ. 
Ζωγράφου. Είναι δυναμικότητας 270 θέσεων. 

Ο δεύτερος βρίσκεται στην πλατεία Τερζάκη, στην οδό Γαζή και ο μέγιστος αριθμός θέσεων 
αυτοκινήτων είναι 90. 

‐‐‐ Υπαίθριοι Χώροι 

Επί των οδών Πιερράκου‐Μπισκίνη δυναμικότητας 38 θέσεων. 

• >> >> Δημοκρατίας‐Βενιζέλου >> 40 θέσεων. 

• >> >> Μακρυγιάννη‐Ιοκάστης >> 95 θέσεων 

• >> >> Φιλονόης‐Ηρ. Πολυτεχνείου >> 40 θέσεων 

• >> >> Παπάγου‐Αμφιτρίτης >> 15 θέσεων 

• Επί της Πλατείας Νεκροταφείου >> 50 θέσεων 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  κατά  την  εφημερίδα  Ζωγραφιώτικο  Κεντρί    (2.000),  πρόκειται  να 
δημιουργηθούν  νέες  θέσεις  στάθμευσης  αυτοκινήτων.  Ο  Δήμος  πρόσθεσε  ότι  η  δημιουργία  των 
θέσεων θα γίνει με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης. 

(Στέφανος‐Μαίρη‐Νίκος) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΙΔΡΥΜΑΤΑ‐ 
  2. 1. Κτήρια‐μνημεία  
 2. 1. 1. Επαύλεις  

 
  ʺΒίλλα Ζωγράφουʺ 

 Ένα  μεγάλο  μέρος  της  περιοχής  του 
Ζωγράφου,  λοιπόν,  αγοράστηκε  από 
τον  Γιάννη  Ζωγράφο,  όπως  ήδη 
αναφέραμε.  Να  πώς:  Όταν  αυτός 
ενηλικιώθηκε,  έφυγε στο εξωτερικό για 
σπουδές,  αφού  ολοκλήρωσε  ένα  κύκλο 
σπουδών στην Ελλάδα. Όταν επέστρεψε 
έμεινε στην περιοχή του κέντρου, κοντά 
στην Ακαδημίας (Πανεπιστημίου 10) και 
δούλεψε στην αρχή ως γραμματέας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έγινε λίγο 
αργότερα καθηγητής Οικονομικών.  

Στη  συνέχεια  παντρεύτηκε,  έκανε 
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οικογένεια και έξι παιδιά, μια κόρη και πέντε γιους. Την Παυλίνα, τον Κωνσταντίνο, τον Γεώργιο, 
τον  Νικόλαο,  τον  Σπυρίδωνα  και  τον  Σωτήριο.  Ως  νοικοκύρης  και  οικογενειάρχης  ήθελε  να 
αποκαταστήσει  τα  παιδιά  του,  αγοράζοντάς  τους  μια  έκταση  1200  περίπου  στρεμμάτων.  Κάπως 
έτσι αρχίζει η  ιστορία της περιοχής αλλά και της ομώνυμης βίλλας. Λένε πως ένα μεσημέρι είπε 
στην κόρη του και στους γιους του, καθώς είχε γυρίσει σπίτι ʺελάτε να δείτε τι σας αγόρασα για την 
προίκα σας!ʺ Τους πήρε λοιπόν την ίδια μέρα με το αυτοκίνητο από το κέντρο έως και την Κηφισιά 
για τον λόγο ότι στην περιοχή του Ζωγράφου οι δρόμοι δεν είχανε διαμορφωθεί και υπήρχαν μόνο 
βουνά, λαγκάδια, και ρέματα. Ένας ποταμός για παράδειγμα ήταν και ο Ηριδανός, αλλά όλα τα 
ποτάμια  γενικότερα  αποτελούσαν  παραπόταμους  του  Ιλισού.  Όταν  η  κόρη  είδε  τι  τους  είχε  ο 
πατέρας τους για προίκα,   λέγεται ότι απογοητεύθηκε και πίστεψε ότι τους έχει όλους και κυρίως 
εκείνη για πέταμα, ωστόσο συμβιβάστηκε. Άλλοι καιροί, άλλα ήθη... 

Επίσης πλούσιος της περιοχής ήταν και ο Γουδής, κτηματίας, μεγαλοτσιφλικάς επί Τουρκοκρατίας 
αλλά  και  αργότερα,  ενώ  μεγάλα  επίσης  κτήματα  ανήκαν  στη  Μονή  Πετράκη  και  την  Μονή 
Αστερίου. 

Για τους πρώτους κατοίκους π.χ Καρλάστης, Αλούπης, Κορσόνης και άλλοι, λέγεται ότι κατέβηκαν 
από τη Δωρίδα, γιατί η περιοχή του Ζωγράφου είχε ανέκαθεν καλό κλίμα και καλή αγορά (γάλα, 
τυρί και μαλλί). Αυτοί ήταν τσοπάνηδες και την εκμεταλλεύτηκαν. Έτσι αναπτύχθηκε, όμως, και 
σιγά σιγά άρχισαν να κατοικούν μόνιμα άνθρωποι σε κτήματα που παραχωρούσε, έναντι αμοιβής 
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εννοείται, ο Ζωγράφος και οι πρώτες δόσεις κοστολογούνταν στις 111 με 112 δραχμές περίπου τον 
μήνα. Τέτοια κτήματα ήταν στην οδό Ξηρογιάννη, στο θέατρο Στοά και στην οδό Μπισκίνη. 

Η  μία  και  μονάκριβη  κόρη  του  Γιάννη  Ζωγράφου,  η  Παυλίνα  παντρεύτηκε  τον  Φραγκούλη,  ο 
οποίος είχε κτήματα στη Βάρκιζα, τα οποία και επεξέτεινε ύστερα από τη συμφωνία της Βάρκιζας, 
αυξάνοντας την περιουσία και τη δύναμη της οικογένειάς του. Ο Γεώργιος Ζωγράφος, ένας εκ των 
γιων  και  ο  πιο  γνωστός,    διατηρούσε  φιλικές  σχέσεις  με  τη  Μ.  Κοτοπούλη,  όπως  και  ο  Ίων 
Δραγούμης,  που,  πριν  δολοφονηθεί,  βγήκε από  την βίλλα  της  ίδιας  της Κοτοπούλη,  παρόλο που 
εκείνη τον συμβούλεψε να μη φύγει μέχρι να περάσει η «μπόρα». Άλλη μια γοητευτική και τραγική 
συνάμα ιστορία που μάθαμε για την περιοχή μας και τους ανθρώπους της. 

Ο Σωτήρης Ζωγράφος εκτέλεσε χρέη δημάρχου, αλλά και ο Γεώργιος Ζωγράφος ήταν μια αρκετά 
σημαντική προσωπικότητα και προς τιμήν του πήρε το όνομα η εκκλησία του Αγίου‐Γεωργίου.  

Την εποχή αυτή η βίλλα του Γ. Ζωγράφου δεν ήταν η μοναδική και δεν είναι μία όπως φαίνεται. 
Είναι η κεντρική, αυτή που βρίσκεται πάνω στον δρόμο και δίπλα στο πνευματικό κέντρο και στην 
οποία  έμενε κάποιος Ολλανδός πρέσβης.  Βίλλα υπήρχε  επίσης και στο 2ο  δημοτικό σχολείο,  ενώ 
ήταν και οι βίλλες Βουναπάρτη και Σεριότου. Η τελευταία ήταν το σπίτι της οικογένειας που είχε 
πρόσβαση στη βασιλική οικογένεια και η κυρία Σεριότου ήταν και κυρία των τιμών 

Όταν φτιάχτηκαν οι βίλλες, οι ΄Ζωγραφαίοι΄ παραχώρησαν ένα κομμάτι στον λαό... Αυτό φυσικά 
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δεν έγινε με τη θέλησή τους, αλλά μετά από πολύ πιεστικές απαιτήσεις και αφού ούτως ή άλλως το 
καταπάτησαν.  Σήμερα  η  βίλλα αποτελεί  πόλο  έλξης  και  διαμάχης. Η  οικογένεια,  οι  κληρονόμοι 
δηλαδή,  έχουν κρατήσει μόνο ένα κομμάτι,  ενώ το άλλο προσφέρεται στον κόσμο. Περιλαμβάνει 
πάρκο, δημοτικό κέντρο, παιδικό σταθμό και πολιτιστικό κέντρο. Κληρονόμοι είναι τρία παιδιά, δύο 
κορίτσια και ένα αγόρι που σκοτώθηκε. Σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο ένα φτωχαδάκι με 
άγνωστους τρόπους έγινε πλούσιος και εγκαταστάθηκε στη βίλλα.  

Δεν θα περιγράψουμε καταλεπτώς άλλες επαύλεις, παρόλο που υπάρχουν πολλές, στην περιοχή 
μας,  γιατί  αποφασίσαμε  να  δώσουμε  στη  Βίλλα  Ζωγράφου  πρωταγωνιστικό  ρόλο.  Γιʹ  αυτό  και 
αποτέλεσε  το  σκηνικό  μας  στην  ταινία  μικρού  μήκους,  που  γυρίσαμε  για  την  παρουσίαση  της 
ερευνητικής μας εργασίας. 

 

 

(Γιώργος‐Θάλεια‐Κατερίνα) 
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2. 1. 2. Μουσεία  
Το Μουσείο Γεωργίου Γουναροπούλου 

 
Μέσα στις πολυκατοικίες στα Άνω Ιλίσια βρίσκεται το Μουσείο. Ο χώρος είναι τριών επιπέδων το 
υπόγειο,  το  ισόγειο  και  ο  πρώτος  όροφος,  όπου  έζησε  ο  ζωγράφος.  Στο  ισόγειο  υπήρχαν  τα 
εργαλεία  του  ζωγράφου αλλά και πολλοί πίνακες,  τους οποίους  δώρισε ο Ηλίας Γουναρόπουλος 
στο Δήμο Ζωγράφου μαζί με το κτήριο. Μάλιστα, μια γενική παρατήρηση είναι πως ο ζωγράφος 
δίνει  σημασία στη γυναικεία μορφή.  Επίσης,  το  έργο  του  καλλιτέχνη μιλάει  και μετά  το θάνατό 
του, γιατί αποπνέει μια μεγάλη φυσιογνωμία των εικαστικών τεχνών.  
Ο  Γεώργιος  Γουναρόπουλος  γεννήθηκε  στη  Σωζόπολη  της  Βουλγαρίας.  Από  μικρό  παιδί  ήταν 
δεμένος  με  αέρηδες,  νεράιδες,  βράχια,  που  η  φαντασία  του  έπλαθε  μέσα  στο  ξεχωριστό  εκείνο 
περιβάλλον του  τόπου του, που σώζεται και  διατηρείται, πάνω στους καμβάδες του, αναλλοίωτο 
μέχρι  σήμερα.  Ήταν,  λοιπόν,    φυσικό  να  επηρεαστεί  και  να  αντλήσει  στοιχεία  που  σφράγισαν 
χαρακτηριστικά  τη  ζωγραφική  του.  Από  τα πρώτα  σχολικά  του  βήματα αφήνει  να φανερωθεί  η 
καλλιτεχνική  του  διάθεση  και  είναι  το  ταλέντο  του  που  τον  βοηθά  να  περνά  τις  τάξεις, 
εντυπωσιάζοντας τους καθηγητές του με τη ζωγραφική του δεξιοτεχνία. Ήρθε στην Αθήνα το 1906 
και  γράφτηκε  αμέσως  στο  τμήμα  διακοσμητικής  στη  Σχολή  Καλών  Τεχνών.  Ο  ιστορικός  και 
θεατρικός συγγραφέας Γιώργος Κορομηλάς τον συμβουλεύει να αφιερωθεί στη ζωγραφική. Έτσι, 
γράφεται  στο  τμήμα  ζωγραφικής  με  καθηγητές  τους  Καλούδη,  Γερανιώτη,  Βικάτο,  Ρόιλο  και 
Ιακωβίδη. Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του αποσπά πάντα τα πρώτα βραβεία. Το 1912 παίρνει 
διπλό πτυχίο: ζωγραφικής και γλυπτικής. Από το 1912 ως το1919 υπηρέτησε στο στρατό και πήρε 
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μέρος στους Βαλκανικούς &  τον Πρώτο Παγκόσμιο. Το 1919 αποστρατεύθηκε οριστικά και έφυγε 
στο  Παρίσι  με  υποτροφία  του  Αβερόφιου  Διαγωνισμού  για  4  χρόνια.  Από  το  1920‐1924 
παρακολουθεί  τα  μαθήματα  της  Ακαδημίας  Julien  et  Grande  Chaumier.  Μετά  το  τέλος  της 
υποτροφίας,  εγκαταστάθηκε στο Παρίσι,  στη Ρυ ντε Βαγκιραρδ  95,  όπου  είναι  και  το ατελιέ  του. 
Παίρνει μέρος σʹ όλες τις επίσημες εκθέσεις της Γαλλικής πρωτεύουσας. Το 1925  εκθέτει τα έργα 
του στην Πανελλήνια Έκθεση στο Ζάππειο. Το 1926 κάνει την πρώτη ατομική έκθεση στο Παρίσι. 
Οι κριτικές είναι εγκωμιαστικές. Κι όπως όλοι οι πραγματικά και λόγω έργου σπουδαίοι, παραμένει 
ζωντανός και απαρασάλευτος στο Μουσείο του. 
 

 (Νίκος. Πηγή η συνέντευξη)  
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2. 1. 3. Ενορίες  

α. ΕΝΟΡΙΑ: Άγιος Θεράποντας 
 

 
 
Είναι η  ενορία του Σχολείου μας. Εκεί  εκκλησιαζόμαστε από μικροί,  κάθε γιορτή που πάμε 
στην  εκκλησία ως Σχολείο.  Τώρα μαθαίνουμε και  το πώς και  το πότε  του Ναού, που μέχρι 
τώρα δεν μας είχε απασχολήσει... Ο ναός, λοιπόν, που υπάρχει σήμερα δεν είναι ο αρχικός: ο 
πρώτος ναός ήταν   μικρός και ξύλινος και κτίστηκε (1927) σε ένα κτήμα που παραχωρήθηκε 
από  τους  γιους  του  Ιωάννη Ζωγράφου,  Κωνσταντίνο,  Σωτήριο  και  Γεώργιο,  στην  ίδια  θέση 
που το 1950 θεμελιώθηκε ο σημερινός και έκτοτε ο Άγιος Θεράπων έγινε και ο πολιούχος της 
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περιοχής.  Ο άγιος αυτός δεν ήταν έλληνας, αλλά αλαμάνος, δηλαδή γερμανός, και ήταν από 
αυτούς  τους  αλαμάνους  που  εγκατέστησε  στην  Κύπρο  τον  6ο  αιώνα  ο  στρατηγός  του 
Ιουστινιανού  Βελισσάριος.  Γεννήθηκε,  λοιπόν,  στην  Κύπρο  κατά  τα  τέλη  του  7ου  αιώνα, 
εξελληνίσθη πλήρως, έγινε επίσκοπος Κοιλανίου Λεμεσού και σφαγιάσθηκε, σε μια επιδρομή 
των  Αράβων,  μαζί  με  πολλούς  άλλους  χριστιανούς  κατοίκους  του  ποιμνίου  του,  μάλλον 
μεταξύ  των χρόνων 756‐760  μ.Χ.    Το λείψανό  του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη  το 
770 μ.Χ. και η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Μαῒου. 

 
                                                                                                                             (Ιωάννα‐Βάσω‐Χρήστος) 
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β. ΕΝΟΡΙΑ: Άγιος Γεώργιος 
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ΙΣΤΟΡΙΑ‐ΙΔΡΥΣΗ

  Το  1980  θεμελιώθηκε  ο  ναός  του  Αγίου  Γεωργίου  (που  όμως  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  μέχρι 
σήμερα).  Το  οικόπεδο  στο  οποίο  χτίστηκε  ανήκε  στην  οικογένεια  Ζωγράφου,  που  το  1969  με 
συμβόλαιο  «υπό  τρόπον»,  παραχωρήθηκε  στον  Δήμο  Ζωγράφου  με  αποκλειστικό  όρο  να 
δημιουργηθεί ναός του Αγ. Γεωργίου. Ο πρώτος  ιερέας ήταν ο Θεόδωρος Μπέτσας και το σύνολο 
των  ιερέων  που  έχουν  υπηρετήσει  τον  ναό  μέχρι  σήμερα  είναι  οχτώ,  από  τους  οποίους  τρεις 
εργάζονται  σήμερα.  Ο  πολιούχος Άγιος  διαλέχτηκε  από  την  οικογένεια  λόγω  του  ονόματος  του 
Πατριάρχη  τους,  το  οποίο  διατηρεί  μέχρι  σήμερα.  Τα  όριά  του  ορίστηκαν  σύμφωνα  με 
συγκεκριμένες οδούς: την Λ. Παπάγου, Κουσίδη και την Γρηγ. Αυξεντίου.  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Ο ναός διοικείται από το εκκλησιαστικό συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο  ιερέα 
(Β.  Παπαδόπουλος,  ο  οποίος  επιλέγεται  από  τον  Αρχιεπίσκοπο)  και  από  4  ενορίτες  που  τους 
επιλέγει ο ίδιος και τους εγκρίνει ο Αρχιεπίσκοπος. Τα κριτήρια επιλογής είναι η συχνή συμμετοχή 
τους στα εκκλησιαστικά Μυστήρια, καθώς και η πίστη και η ευλάβειά τους. Αυτοί οι 4 σήμερα είναι 
οι: ο Μπάμης, ο Μπογιατζόγλου, ο Παπακώστας και ο Τσαμπούλας. Η θητεία τους είναι 3ετής και 
τελούν αφιλοκερδώς  εθελοντικές  υπηρεσίες. Παρά  το  γεγονός  ότι  σήμερα αυτές  οι  θέσεις  έχουν 
καλυφθεί  από  άνδρες,  ωστόσο  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  αυτά  τα  αξιώματα  το  έχουν  και  οι 
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γυναίκες.  Είναι  επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι  ο  ιερέας και  ο  δήμαρχος  είναι  δυο νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που οι αρμοδιότητές τους δεν συμπίπτουν. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Η εκκλησία μας έχει και άλλα χρήσιμα μέλη στη διεξαγωγή της λειτουργίας της. Αυτοί είναι 
οι:  πατέρες,  οι  ψάλτες,  οι  νεωκόροι,  οι  καθαριστές,  οι  αγιογράφοι.  Ας  τους  εξετάσουμε,  λοιπόν, 
έναν‐έναν.  Οι  ιερείς  πληρώνονται  από  το  κράτος,  επειδή  στο  παρελθόν  η  εκκλησία  είχε 
παραχωρήσει  το  95%  της  περιουσίας  της,  με  τον  όρο  να πληρώνει  ες  αεί  τους  ιερείς.  Οι  ψάλτες, 
καθαριστές, νεωκόροι πληρώνονται από τον ναό, από τα έσοδα που λαμβάνει από τις εισφορές των 
ενοριτών (παγκάρι). Οι αγιογράφοι και το έργο τους για τον στολισμό του ναού, πληρώνονται από 
τις  διάφορες  δωρεές  των  ενοριτών.  Οι  αγιογράφοι  που  έχουν  περάσει  από  την  εκκλησία  είναι  ο 
Καρδαμάκης και η Μανέτα. Για να τους επιλέξουν, συντελέσθηκε ένα συμβούλιο εκκλησίας, όπου 
έγινε  μια  έρευνα ανάμεσα σε  γνώστες  και  καλλιτέχνες. Οι  ψάλτες  επιλέγονται  σύμφωνα με  τις 
σπουδές τους στη Βυζαντινή Μουσική και την καλλιφωνία τους.  

       Α) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Υπάρχει  το φιλόπτωχο  ταμείο,  στο  οποίο,  όταν  οι  ενορίτες  έχουν  σοβαρό  οικονομικό πρόβλημα, 
προσφεύγουν  και  ζητούν  βοήθεια.  Εκεί  η  εκκλησία  αποφασίζει  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των 
ενοριτών  πού  θα  δώσει  τα  αγαθά.  Αξίζει  να  σημειώσουμε  ότι  το  συμβούλιο  της  εκκλησίας  δεν 
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κοιτάει άμα οι αιτούντες έχουν άλλη θρησκεία, παρά μόνο το σε ποια ενορία ανήκουν  (έτσι ώστε 
να μην αδικηθεί κανείς) και εξετάζει τις περιπτώσεις τους εξονυχιστικά και αποφασίζει αν τελικά 
θα  τους  βοηθήσουν.  Μια  διαπίστωση  ήταν  ότι  φέτος  ειδικά  υπάρχει  μια  αύξηση  τέτοιου  είδους 
αιτημάτων για βοήθεια. 

 

          Β) ΝΑΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. 

          Γ) ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ. 

        Δ) ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΦΥΑΛΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑ 
ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. 

        Ε) ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ. 
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      ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 

1) Ο ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ, υπήρξε αίτιο δικαστικών διενέξεων ναού‐δήμου, αφού ο 
δήμος  είχε  παραβιάσει  αυτόν  τον  χώρο  και  αποσκοπούσε  στη  χρήση  του  ως  δρόμου  για 
πέρασμα στο «θεατράκι», δημιουργώντας ζημιές. 

2) ΟΙ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ  ΚΑΤΟΧΟΙ  ΖΩΩΝ ΤΟ 
ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. 

3) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΡΟΣΕΚΤΑ 
ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 

4) ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΗΜΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΑΚΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Ο ναός συντηρείται από δυο παράγοντες. Από το παγκάρι και από δωρεές που γίνονται για 
την αποπεράτωση του ναού και  της αγιογράφησης. Ο Δήμος δεν βοηθάει καθόλου στα έργα της 
εκκλησίας, παρά μόνο για  την καθαριότητα στον προαύλιο χώρο. Ο ναός ωστόσο δεν μπορεί να 
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θεωρηθεί  άσυλο,  παρά  μόνο  κατά  την  ώρα  της  θείας  λειτουργίας,  που  απαγορεύεται  να  μπει 
οποιοδήποτε όργανο της αστυνομίας / δημόσιας τάξης. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Το αρχικό κτήριο βρίσκεται δίπλα από τον κύριο ναό και χτίστηκε επειδή η ανάγκη για τέλεση 
των μυστηρίων ήταν μεγάλη. Και  οι  δυο ναοί  ( Αγ. Θεράπων, Αγ. Μαρίνα)  βρισκόντουσαν πολύ 
μακριά  για  τους  ανθρώπους  που  κατοικούσαν  εκεί.  Την  κατασκευή  της  εκκλησίας  ανέλαβαν 
εργολάβοι δημοσίων έργων. Προ δύο ετών τα έργα της κατασκευής της εκκλησίας ήταν στάσιμα, 
όμως  ο  ρυθμός  αποπεράτωσης  του  ναού  έχει  αυξηθεί  σημαντικά,  κι  έτσι  διακρίνουμε  την 
ολοκληρωμένη εξωτερική και εσωτερική εμφάνιση του ναού μας. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (500τ.μ.) ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΠΟΥ 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
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                                   Συνέντευξη από Αρχιμανδρίτη Βενέδικτο Παπαδόπουλο.  

                                    ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  Βάσω Αποστολοπούλου, Ιωάννα Ψαρρά 

 
2. 1. 4. Κοιμητήριο Ζωγράφου 

 
1.Ποια ενορία το υποστηρίζει;  

            Ο Άγιος Κωνσταντίνος     
2.Από ποιον ιδρύθηκε;   
   Από τον Γρηγόριο Κουσίδη  
3.Έχει τμήματα για μη ορθόδοξους;  
   Όχι δεν έχει  
4.Έχει θαφτεί κανένα σημαντικό πρόσωπο;  
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   Ο Κούρκουλος  
5.Ανήκε η έκταση σε κάποιον πριν γίνει κοιμητήριο;  
   Ναι στον στρατό  
6.Τι ήταν πριν γίνει κοιμητήριο;  
   Έκταση δασική  

(Αλέξης‐Αχιλλέας)  
 

2. 1. 5. Σχολεία 
 

1. Α/βάθμιας εκπαίδευσης 
Από όλα τα δημοτικά σχολεία της περιοχής επιλέξαμε αυτό που ιδρύθηκε πρώτο: 
Το πρώτο σχολείο στην περιοχή Ζωγράφου 

Η  περιοχή  του  Ζωγράφου  είναι,  ήταν  και  θα  είναι  μία  από  τις  πιο  ωραίες  γειτονιές,  αφού  και 
γεωγραφικά  κατέχει  μία  από  τις  πιο  ωραίες  θέσεις  στους  πρόποδες  του  Υμηττού,  που  όπως 
χαρακτηριστικά γράφει μαθήτρια του σχολείου «το χρυσαφί μαντίλι του ήλιου απλώνεται από 
πάνω του»…  

Το  πρώτο  σχολείο  ιδρύθηκε  τον  Οκτώβριο  του  1924  ως  Δημοτικό  Σχολείο  Αγίου  Θεράποντος, 
γεγονός  που  οφείλεται  σε  δύο  παράγοντες.  Πρώτον  στο  ότι  βρίσκεται  στη  β.  πλευρά  του 
καθεδρικού ναού του Αγίου Θεράποντος και δεύτερον στη σημασία που απέδιδαν στα παλαιότερα 
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χρόνια στην εκκλησία και γενικότερα τη θρησκεία. Ήταν τοποθετημένο σε οικόπεδο 3000 τ.μ και το 
1929  στεγάστηκε  στο  κτήριο  που  δώρισε  ο  πλουσιότερος  άνθρωπος  της  περιοχής  στο  δήμο,  ο 
Κωνσταντίνος  Ζωγράφος.  Φυσικά  μέχρι  να  τοποθετηθεί  εκεί  που  είναι  σήμερα  και  να 
λειτουργήσει,  όπως  λειτουργεί  σήμερα,  άλλαξαν  πολλά  πράγματα.  Στην  αρχή  λειτούργησε  ως 
τετραθέσιο σχολείο και περιλάμβανε και μία σοφίτα με τρία δωμάτια, δύο μικρά υπόγεια δωμάτια 
αλλά και μία αποθήκη. 

  Ένα  χρόνο  μετά,  το  1930  εγκαινιάστηκε  από  τον  τότε  Πρωθυπουργό  της  Ελλάδος  Ελευθέριο 
Βενιζέλο, ενώ το 1940 άλλαξε την ονομασία του σε Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και ταυτόχρονα 
έγινε πενταθέσιο. 

  Το 1952‐1953  κτίστηκε  και  δεύτερο  κτήριο με  δύο μόνο αίθουσες,  οι  οποίες  έγιναν  τρεις  και  ένα 
γραφείο το 1954. Με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και προφανώς λόγω των αναγκών, προήχθη το 
1956  σε  εξαθέσιο  σχολείο  και  τότε  έγινε  ουσιαστικά  το  1ο  Δημοτικό  Σχολείο  Ζωγράφου  που 
ξέρουμε σήμερα. Μία δεκαετία μετά έγινε εννεαθέσιο.  

  Συνεχίζοντας  την  ιστορική  αναδρομή  φτάνουμε  στο  1971,  όπου  όλα  τα  υπάρχοντα  κτήρια 
κατεδαφίστηκαν για να γίνει ένα νέο, δύο χρόνια μετά, το 1973. Αρχικά στεγάστηκαν εκεί τα 1ο και 
2ο  Δημοτικά  Σχολεία  Ζωγράφου.  Το  1977  προστίθεται  και  το  εξαθέσιο  14ο  Δημοτικό  Σχολείο, 
καθώς  και  το  1ο Νηπιαγωγείο.  Για  αυτό  άλλωστε  αυξήθηκαν  και  οι  αίθουσες  διδασκαλίας.  Τη 
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σημερινή μορφή του πήρε το έτος 1987‐1989. Το Νηπιαγωγείο μεταφέρθηκε και δημιουργήθηκε το 
19ο  Δ.  Σχολείο  που  υπάρχει  εκεί  ακόμα  και  σήμερα.  Το  2ο  και  14ο  δεν  έσπασαν,  αλλά 
μεταφέρθηκαν σε άλλο κτήριο της περιοχής. 

Τα βιβλία του σχολείου ή, για να είμαστε πιο σαφείς, των παιδιών του σχολείου είναι και οι πηγές 
μας.  Εκεί  φανερώνεται  ολόκληρη  η  εξέλιξη  που  δεν  είναι  καθόλου  μικρή.  Όλα  τα  όνειρα  των 
παιδιών βρίσκονται σε αυτά τα βιβλία. Όλοι έχουμε όνειρα και όλοι μπορούμε να κρίνουμε αυτό 
που  ζούμε. Και αυτό που δεν  τους άρεσε,  μαθητές και  δάσκαλοι προσπάθησαν να  το αλλάξουν. 
Δημιουργήθηκαν  ομάδες,  διοργανώθηκαν  σπουδαίες  εκδρομές  και  επιχειρήθηκαν  αρκετά 
καινοτόμα πράγματα.  Επισκέφθηκαν χώρους όπως η Αστυνομία,  το Δημαρχείο,  το Ταχυδρομείο. 
Έφτασαν στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Κωστή Στεφανόπουλο, δοκίμασαν την χάρη 
της  ανακύκλωσης,  έκαναν  πειράματα  στους  δρόμους  με  την  καθοδήγηση  ειδικών  του 
περιβαλλοντικού  κέντρου,  ανέβασαν  θεατρικά  και  μάλιστα  που  ανταποκρίνονται  πλήρως  στη 
σημερινή πραγματικότητα. Και το σημαντικότερο είναι πως τόλμησαν να ονειρευτούν όχι μόνο για 
ένα καλύτερο σχολείο, αλλά για μια καλύτερη γειτονιά. Γονείς, δάσκαλοι και μαθητές βοήθησαν 
στο να αλλάξει το σχολείο παίρνοντας το χώρο στα χέρια τους και πιο συγκεκριμένα τις μπογιές. 
Αποτύπωσαν  το  μέλλον  σε  δύο  τοίχους  και  το  έργο  τους  αποτέλεσε  άρθρο  των  τοπικών 
εφημερίδων. 
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Όλα αρχίζουν και τελειώνουν σε μία σειρά λέξεων...... 

o ΓΕΙΤΟΝΑΣ 

o ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

o Ι ΔΑΝΙΚΗ  

o ΤΕΡΑΣΤΙΑ 

o ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ 

o ΝΕΟΙ 

o ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 

o ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

 
 

(Γιώργος‐Κατερίνα‐Σμαράγδα‐Ηλιάνα‐Θωμάς‐Ζέτα) 
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 2.  Β. Β/βάθμιας εκπαίδευσης  
Στην περιοχή μας υπάρχουν, μετά τις συγχωνεύσεις του 2011,  έξι Γυμνάσια και  ισάριθμα Γενικά 
Λύκεια. Υπάρχει επίσης ένα ΕΠΑΛ. 
Φυσικά θα ασχοληθούμε μόνο με το δικό μας, το 3ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου, προϊόν συγχώνευσης 
από  το 3ο  και  το 7ο που συστεγάζονταν στο  ίδιο κτήριο,  το γνωστό σε όλους κτήριο  επί  της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου 3. Το αρχικό κτήριο είναι αυτό το ορθογώνιο κτίσμα που βρίσκεται στο βάθος 
της αυλής και  η μέσα  του πλευρά κοιτάει προς  το γήπεδο.  Στο κτήριο αυτό  έχει μια πακτωμένη 
πινακίδα με την επιγραφή: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ  
ΑΘΑΝ. Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ .  
Το κτήριο που σχηματίζει ορθή γωνία με το αρχικό κατασκευάστηκε εκ των υστέρων και έχει την 
επιγραφή: ΕΓΙΝΕ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜ. ΜΠΕΗ. 
Τέλος στην απέναντι πλευρά του νέου κτηρίου έχει κατασκευαστεί  αργότερα και κάποιος ακόμη 
χώρος, που σήμερα χρησιμοποιείται και αυτός ως αίθουσες διδασκαλίας. 
Στα κτήρια αυτά λειτουργούν παράλληλα το 3ο Γυμνάσιο και το 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου. 
Για μας βέβαια αυτό το κτήριο δεν είναι απλώς και μόνο ένα κτίσμα... 
Καθώς λοιπόν ασχολούμασταν με τα στοιχεία της ιστορίας του, αναρωτηθήκαμε τι σχέση μπορεί 
να έχει ένα οποιοδήποτε σχολείο του Ζωγράφου, για παράδειγμα το δικό μας Σχολείο,  το 3ο ΓΕΛ 
Ζωγράφου,  με  το  Ζωγράφειο  Γυμνάσιο  Κωνσταντινουπόλεως,  το  περίφημο  αυτό  Σχολείο  της 
ελληνικής παροικίας. 
Και να τι ανακαλύψαμε (στο λήμμα του διαδικτύου) γι’ αυτό το Σχολείο:  
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Το  Ζωγράφειο  Λύκειο  ή  Ζωγράφειο  Γυμνάσιο‐Λύκειο  και  επίσημα  Ζωγράφειον  Λύκειον  ή 
Ζωγράφειον  Γυμνάσιον‐Λύκειον,  (τουρκικά:  Özel  Zoğrafyon  Rum  Lisesi)  είναι  ένα  από  τα  λίγα 
εναπομείναντα  ελληνικά  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  στην  Κωνσταντινούπολη.  Το 
σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της Πόλης σε μικρή απόσταση από το Πέραν. 

Η  ιστορία  του  Ζωγραφείου  σχολείου  ανάγεται  στον  19ο  αιώνα,  όταν  υπήρξαν  ανάγκες  για 
εκπαιδευτική στέγαση, μιας και το Ζάππειον μέγαρο από μόνο του δεν μπορούσε να καλύψει αυτές 
τις ανάγκες. Επίσης η σχολή που λειτουργούσε στο Σταυροδρόμι της Παναγίας είχε πάνω από 800 
μαθητές και έτσι αποφασίστηκε να γίνει ένας έρανος για να χτιστεί ένα καινούργιο και σύγχρονο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έτσι πολλοί ήταν εκείνοι που πρόσφεραν για το έργο αυτό, με κορυφαίο τον 
διαμένοντα στο Παρίσι Χρηστάκη Ζωγράφο, ο οποίος είχε δώσει πάνω από 10.000 χρυσές λίρες της 
εποχής. Το 1890 η γενική συνέλευση της κοινότητας αποφάσισε σε ένδειξη τιμής να ονομαστεί το 
σχολείο  Ζωγράφειο.  Στον  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό  υπερίσχυσε  η  πρόταση  του  αρχιτέκτονα 
Περικλή  Φωτιάδη  και  έτσι  πραγματοποιήθηκε  το  χτίσιμο  του  σχολείου  έτσι  ακριβώς  όπως  είναι 
σήμερα. Το 1899 το Ζωγράφειο έδωσε τους πρώτους αποφοίτους του. 

Τα  προηγούμενα  χρόνια  το  σχολείο  είχε  μια  πραγματική  άνθηση  και  πάντα  πάνω  από  250 
μαθητές. Ειδικά δε πριν τα Σεπτεμβριανά του 1955 αλλά και πριν τις απελάσεις (1964) οι μαθητές 
μόνο στο σχολείο αυτό ήταν πάνω από 350. Σήμερα το δυναμικό της σχολής δεν είναι περισσότεροι 
από 54 μαθητές και 20 εκπαιδευτικούς. 
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Το  σχολείο  σήμερα  διευθύνει  ο  κ.  Γ.  Δερμιτζόγλου.  Μέχρι  το  1996  το  σχολείο  επί  σειρά  ετών 
διηύθυνε ο Δημήτρης Φραγκόπουλος. 

Όταν αναζητήσαμε πληροφορίες για τον Χρηστάκη Ζωγράφο, να τι βρήκαμε (πάλι στη 
Βικιπαίδεια):  

Ο  Χρηστάκης  Ζωγράφος  (1820‐1896) καταγόταν  από  το  Κεστοράτι  της  Βορείου  Ηπείρου. 
Αποφοίτησε  από  την  Ζωσιμαία  σχολή  Ιωαννίνων.  Εργαζόταν  στην  Κωνσταντινούπολη  και  στο 
Παρίσι ως  τραπεζίτης.  Γρήγορα  κατάφερε  να  επιτύχει  επαγγελματικά  και  να  αγοράσει  μεγάλες 
αγροτικές  εκτάσεις  (τσιφλίκια)  στους  νομούς  Τρικάλων  και  Καρδίτσας.  Στήριξε  ιδιαίτερα  την 
ελληνική παιδεία με τη χρηματοδότηση και ίδρυση σχολείων  (Ζωγράφεια διδασκαλεία). Συνέβαλε 
στην  ίδρυση  σχολείων  αρρένων  και  θηλέων  στην  πατρίδα  του  στο  Κεστοράτι,  και  στο 
Αργυρόκαστρο.  Ο  Χ.  Ζωγράφος  κάλυπτε  επίσης  σε  συνεχή  βάση  όλα  τα  έξοδα  διατροφής  και 
ενδυμασίας 60 υπότροφων σπουδαστών  (30 αρρένων και 30 θηλέων),  επιμελών μαθητών,  τέκνων 
φτωχών οικογενειών. 

Οι γενναίες δωρεές που προσέφερε σε κάθε τομέα των γραμμάτων και των επιστημών, συνέβαλαν 
αποφασιστικά  στη  μόρφωση  των  υπό  oθωμανικό  ζυγό  κυρίως  ελληνικών  πληθυσμών.  Το 
Ζωγράφειο Λύκειο  στην Κωνσταντινούπολη πήρε  το  όνομά  του,  λόγω αστρονομικού  ποσού που 
πρόσφερε για την ανέγερσή του. 
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Είχε  τέσσερα  παιδιά,  τον  Γεώργιο  Χρηστάκη  ‐  Ζωγράφο,  την  Μαρία  Ζωγράφου,  σύζυγο  του 
Κωνσταντίνου  Καραπάνου,  την  Σοφία,  σύζυγο  Αλέξανδρου  Ρώμα,  και  την  Θεανώ  Ζωγράφου, 
σύζυγο του Λεωνίδα Δεληγεώργη. 

Υστεροφημία  

Κατά την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία (1945‐1989), ο Χ. Ζωγράφος όπως 
και  ο  γιος  του  Γεώργιος,  θεωρήθηκαν από  το  επίσημο κράτος ως  εχθροί. Αυτό  είχε ως συνέπεια 
όσοι έφεραν το επώνυμο ʹΖωγράφοςʹ (είτε συγγενείς, είτε όχι), να εκδιωχθούν από το Κεστοράτι. 

Μετά  το  1989,  όμως,  αυτό  αποτέλεσε  παρελθόν  και  σήμερα,  το  «Ζωγράφειο  Διδασκαλείο» 
Κεστορατίου που είχε ιδρύσει ο Χρηστάκης Ζωγράφος (έχει πάψει να λειτουργεί εδώ και δεκαετίες), 
ανακαινίσθηκε και μετατράπηκε σε μουσείο. 

Κατόπιν όλων αυτών μας άνοιξε η όρεξη να μάθουμε και για τον γιο του Χρηστάκη, τον Γεώργιο 
και να τι ανακαλύψαμε: 

Ο Γεώργιος Χρηστάκης‐Ζωγράφος ή Γεώργιος Ζωγράφος  (1863‐1920) ήταν Έλληνας πολιτικός, 
που  ανέλαβε  Πρόεδρος  της  Προσωρινής  Κυβέρνησης  της  Αυτόνομης  Δημοκρατίας  της  Βορείου 
Ηπείρου (1914) καθώς και δύο φορές Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. 

Καταγόταν  φυσικά  και  αυτός  από  το  Κεστοράτιο,  καθώς  ήταν  ο  γιος  του  ευεργέτη  Χρηστάκη 
Ζωγράφου.  Σπούδασε  νομικά  και  πολιτικές  επιστήμες  στο  Παρίσι  και  το  Μόναχο.  Με  την 
επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε εντατικά με την βελτίωση των καλλιεργειών στα μεγάλα 
πατρικά κτήματα που διέθετε στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα, υποστήριζε την εκούσια 
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απαλλοτρίωση των μεγάλων περιουσιών και ο ίδιος μάλιστα πούλησε σε ακτήμονες, σε ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές, μέρος των κτημάτων του. Το 1905 εισήλθε στον πολιτικό στίβο, εξελέγη βουλευτής 
Καρδίτσας,  ως  δηλιγιαννικός,  ενώ  το  1906  επανεξελέγη,  ως  ραλλικός.  Το  1909  υπήρξε Υπουργός 
Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Δημητρίου Ράλλη (7 Ιουλίου ‐ 15 Αυγούστου). 

Με  τη  λήξη  των  Βαλκανικών  Πολέμων  (1913)  ορίστηκε  από  τον  Ελευθέριο  Βενιζέλο  γενικός 
κυβερνήτης της απελευθερωμένης από τον ελληνικό στρατό Ηπείρου. Υπηρέτησε ως Κυβερνήτης 
το διάστημα 29 Μαρτίου‐31 Δεκεμβρίου 1913. 

Όταν οι Μεγάλες Δυνάμεις επιδίκασαν τη Βόρεια Ήπειρο στο νεοσυσταθέν κράτος της Αλβανίας, 
οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου σχημάτισαν υπό την Προεδρία του προσωρινή Κυβέρνηση στις 16 
Φεβρουαρίου  1914,  ανακηρύσσοντας  την  αυτονομία  της  περιοχής.  Την  επόμενη  ημέρα 
ανακηρύχτηκε  επισήμως  η  αυτονομία  και  σε  συγκινητική  τελετή  στο  Αργυρόκαστρο 
πραγματοποιήθηκε η υποστολή της ελληνικής σημαίας και η έπαρση της σημαίας της Αυτόνομης 
Βορείου Ηπείρου. 

Μετά  τις  στρατιωτικές  επιτυχίες  του  βορειοηπειρώτικου  στρατού  των  αυτονομιστών  κατά  των 
Αλβανών,  την  υπογραφή  του  Πρωτοκόλλου  της  Κέρκυρας  και  την  επανείσοδο  του  ελληνικού 
στρατού  στην περιοχή  (Αʹ Παγκόσμιος Πόλεμος),  ο  Γεώργιος Χρηστάκης‐Ζωγράφος αποσύρθηκε 
από τη Βόρεια Ήπειρο, παραδίδοντας τη διοίκηση της περιοχής στις ελληνικές αρχές. Ακολούθως, 
επανεκλέχθηκε βουλευτής και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Παραιτήθηκε από το αξίωμα αυτό και 
λίγο  αργότερα  (Δεκέμβριος  1914)  εκλέχθηκε  συνδιοικητής  της  Εθνικής  Τράπεζας  της  Ελλάδας, 
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θέση  που  διατήρησε  ως  το  Σεπτέμβριο  του  1917,  με  ολιγόμηνη  διακοπή.  Κατά  το  διάστημα  της 
διακοπής  αυτής  (25  Φεβρουαρίου‐10  Αυγούστου  1915)  διετέλεσε  και  πάλι  Υπουργός  Εξωτερικών 
στην  κυβέρνηση  του  Δημητρίου  Γούναρη.  Αγωνίστηκε  σε  αυτό  το  διάστημα  για  την  είσοδο  της 
χώρας στον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, καθώς θεώρησε ότι αυτή η κίνηση θα 
ωφελούσε  σημαντικά  τα  εθνικά  συμφέροντα.  Όμως  δεν  εισακούστηκε  και  αποχώρησε  από  την 
κυβέρνηση. Στη βιογραφία του ανθρώπου αυτού δύο σημεία μάς κέντρισαν την προσοχή:  το πρώτο 
ήταν η θητεία του στην κυβέρνηση Δηλιγιάννη και το δεύτερο η ενασχόλησή του με τον τραπεζικό 
τομέα.  Γιατί αυτά τα σημεία είναι κοινά με τη βιογραφία του  Ιωάννη Ζωγράφου,  ο οποίος,  όπως 
αναφέραμε αγόρασε τα 1250 στρέμματα στην περιοχή που σήμερα έχει το όνομά του. Από τη χήρα 
Βουρνάζου, λένε οι πηγές. Εμείς όμως ανακαλύψαμε ότι το 1902, έτος αγοράς του κτήματος αυτού, 
ο Αλέξανδρος Βουρνάζος (1877‐1974) ήταν ακόμα ζωντανός και καθηγητής στο Πολυτεχνείο (1904‐
1950).  

Την έδρα της Εφαρµοσµένης Χηµείας κρατά ο Βουσάκης ως το 1904 οπότε και παραιτείται µετά από προσφορά 
40 ετών στο ίδρυµα. Στην έδρα διορίζεται ο Αλέξανδρος Βουρνάζος (καθηγητής 1904-1950). 

Το 1908 ο Α. Βουρνάζος ιδρύει το εργαστήριο Ανόργανης Χηµικής Τεχνολογίας. Το εργαστήριο αυτό, το πρώτο 
από τα εργαστήρια της Σχολής, παρείχε στα πρώτα 10 χρόνια µέχρι δηλαδή την ίδρυση της Σχολής Χηµικών 
Μηχανικών, την εργαστηριακή κατάρτιση που ήταν απαραίτητη στους σπουδαστές πολιτικούς µηχανικούς και 
µηχανολόγους. 
Το 1912 στον Α. Βουρνάζο ανατέθηκε η διδασκαλία και της Γενικής Πειραµατικής Χηµείας. 

                                                                                                        (Πηγή: Ν. Μαρκάτος, τ. Πρύτανις του ΕΜΠ) 
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Ο  Καθηγητής  Αλέξανδρος  Βουρνάζος  σπούδασε  χημεία  στη  Βιέννη  και  το  Μόναχο,  όπου  γνωρίστηκε  με  τον 
Γεώργιο  Ζωγράφο,  αλλά  και  στη  Χαϊδελβέργη,  όπου  γνωρίστηκε  με  τον  Ιωάννη  Ζωγράφο.  Αυτός  πήγε  στην 
περίφημη αυτή πόλη της Γερμανίας, για να σπουδάσει Νομικά.  

Ο    Καθηγητής  Αλέξανδρος  Βουρνάζος,  λοιπόν,  στη  γυναίκα  του  οποίου  ανήκαν,  ως  προικώα  τα  κτήματα  που 
αγόρασε  ο  Ιωάννης  Ζωγράφος,  μετά  την  επάνοδό  του  από  τη  Χαϊδελβέργη,  είναι  ο  συνδετικός  κρίκος  των  δύο 
Ζωγράφων,  του Γεωργίου από το   Κεστοράτιο του Αργυρόκαστρου και  του  Ιωάννη από τα Καλάβρυτα. Δεν είναι 
μόνο αυτό όμως. Τους φέρνει σε επαφή και με τον Δηλιγιάννη3 και μετά και οι δύο Ζωγράφοι ακολουθούν πολιτική 
πορεία.  Κάποια  στιγμή  μάλιστα  ασχολούνται  με  τον  ευρύτερο  οικονομικό  τομέα,  αν  και  από  αντίθετα  πολιτικά 
κόμματα, αφού ο Ιωάννης παρέμεινε Δηλιγιαννικός, ενώ ο Γεώργιος έγινε Ραλλικός:  ως συνδιοικητής της Εθνικής 
Τράπεζας ο Γεώργιος, ενώ ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών (1885‐1901), ως Γενικός Επίτροπος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1896‐1901) και ως σύμβουλος πολλών τραπεζών και εταιρειών ο Ιωάννης. 

Έτσι, λοιπόν, ένα Σχολείο της Πόλης, στάθηκε η αφορμή για να φτάσουμε ξανά στην περιοχή μας, μέσα από ένα 
επίθετο, αυτό του Ζωγράφου, έναν Καθηγητή του ΕΜΠ, τον Αλ. Βουρνάζο  και ένα κτήμα που έγινε ο τόπος μας. Σ’ 
αυτόν τον τόπο που αγοράσθηκε από τον Ιωάννη Ζωγράφο, μετά την επάνοδό του από τη Χαϊδελβέργη, πολιούχος 
είναι ένας άγιος, με ρίζες αλαμανικές, αλλά εξελληνισμένες. 

Είμαστε μάλλον έτοιμοι για το ΕΜΠ. Του το οφείλουμε του Καθηγητή Βουρνάζου                                                                             

   

                                                                                                                                  Κατερίνα‐Σμαράγδα‐Ηλιάνα 

 

                                                 
3 Είναι γνωστοί οι δεσµοί φιλίας που ενώνουν τον Θ. ∆ηλιγιάννη µε τον Α. Βουρνάζο, τον Γεώργιο Ζωγράφο και τον Ιωάννη Ζωγράφο. 
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2. 1. 6. Πολυτεχνειούπολη  

ΘΕΜΑΤΑ: 

 

• Ίδρυση‐Ιστορία 
• Αρχιτεκτονική  
• Διάκριση Σχολών 
• Διοίκηση‐Οικονομία 
• Θετικά‐Συσχέτιση ΕΜΠ με Ζωγράφου‐Πλάνα για το μέλλον 
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Α)    ΙΔΡΥΣΗ‐ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
       Η ιστορία του Πολυτεχνείου αρχίζει από το 1836 όπου και ιδρύθηκε στην Οικία Βλαχούτση, 
ονομαζόταν ʺΒασιλικό Σχολείο των Τεχνώνʺ και ασχολούνταν με μαθήματα για τεχνίτες (π.χ. 
Οικοδόμους). Το 1873 έγινε η πρώτη μεταφορά και εγκατάστασή του στην οδό Πατησίων όπου και 
άλλαξε το όνομά του και έγινε ʺΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείοʺ. Το όνομά του το πήρε προς τιμήν 
των μεγάλων ευεργετών Γ. Αβέρωφ, Ν. Στουρνάρη και Ε. Τοσίτσα, οι οποίοι κατά‐γόντουσαν από 
το Μέτσοβο. Παράλληλα, τα εργαστήρια της σχολής, προϋπήρχαν στην περιοχή Ζωγράφου. Το 
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χρονικό διάστημα 1989‐1992 έγινε η ολοκληρωτική μεταφορά όλων των σχολών, όπως υπάρχουν 
σήμερα. Οι πρώτοι που μεταφέρθηκαν στην Πολυτεχνειούπολη, ήταν οι Χημικοί και αργότερα 
επεκτάθηκαν και οι υπόλοιπες σχολές. Όλες οι σχολές μεταφέρθηκαν, εκτός από τους 
Αρχιτέκτονες, οι οποίοι παρέμειναν, αφού υπήρχαν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις στην Πατησίων. 
Οι λόγοι της δεύτερης και τελευταίας μεταφοράς του Πολυτεχνείου είναι: α) επειδή ο αριθμός των 
φοιτητών όλο και αυξανόταν κι έτσι δεν χωρούσαν άλλα άτομα να σπουδάσουν στον περιορισμένο 
αυτό χώρο στο κέντρο της Αθήνας αλλά κι επειδή β) εκείνη την εποχή, τα Πανεπιστήμια είχαν την 
τάση να βγαίνουν εκτός των κεντρικών πόλεων. 
       Σήμερα, το Πολυτεχνείο καλύπτει την έκταση των 920 στρεμμάτων. Αυτή η έκταση είχε 
παραχωρηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και από το στρατόπεδο που παλιά υπήρχε. Οι φοιτητές 
που σήμερα κάνουν τις σπουδές τους προ‐ και μετα‐ πτυχιακοί υπολογίζονται στους 10.000. Οι 1.000 
από αυτούς στεγάζονται δωρεάν στις φοιτητικές εστίες (1.παλαιά στο Νεκροταφείο που 
ανεγέρθηκε το 1970 και 2. νέα απέναντι από το Κολυμβητήριο Γουδή, οι οποίες ήταν οι 
 Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στην περίοδο της Ολυμπιάδας 2004, αρχικά για τους αθλητές και 
αργότερα παραχωρήθηκαν στους φοιτητές που τις είχαν ανάγκη) και ανήκουν στο Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας. 
 

                                                                                                                    Επιμέλεια: Βάσω Αποστολοπούλου 
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Β) Αρχιτεκτονική 

Αρχικά  το  Πολυτεχνείο  είχε  κτιστεί  το  1836  στο  κέντρο  της  Αθήνας·  όμως  επειδή  ασφυκτιούσε, 
μεταφέρθηκε  στην  τοποθεσία  που  βρίσκεται  τώρα,  στο  δήμο  Ζωγράφου.  Αυτή  η  περιοχή  των 
εννιακοσίων  είκοσι  στρεμμάτων  ανήκε  στο  Υπουργείο  Γεωργίας  και  ήταν  και  μέρος  του 
στρατοπέδου  στο  Γουδή  ,  παραχωρήθηκε  όμως  στο  Πολυτεχνείο  το  1960.  Αποτελούσε  δασική 
έκταση με  ελάχιστη χλωρίδα που όμως  την  ενίσχυσε  ο  κ  . Κουνέλης  . Ήταν  ένας κηπουρός που 
προστάτεψε  τα  δέντρα  που  προϋπήρχαν  και  τα  πλήθυνε.  Επίσης  υπήρχαν  και  υπάρχουν 
εργολαβίες και γεωπόνοι για την προστασία της βλάστησης. 

       Τα πρώτα κτήρια ήταν τα δύο εργαστήρια το λαμπατάριο και  της αντοχής που χτίστηκαν το 
1962. Το 1982 μεταφέρθηκαν ολοκληρωτικά οι εννιά σχολές που αποτελούνται από 70 κτήρια. Την 
κατασκευή την ανέλαβαν διαφορετικοί εργολάβοι σε κάθε διαδοχική φάση κατασκευής. Σημαντικό 
είναι  να  αναφέρουμε  ότι  δεν  υπάρχει  συγκεκριμένη  αρχιτεκτονική.  Στο  χώρο  της 
Πολυτεχνειούπολης  υπάρχουν  και  οι  δύο  εστίες.  Η  παλιά  που  κατασκευάστηκε  το  1970  και  η 
καινούργια  το  2004  με  τους Ολυμπιακούς  αγώνες  και  ύστερα  παραχωρήθηκε  στο Πολυτεχνείο  . 
Υπάρχουν  και  διάφορες  αθλητικές  εγκαταστάσεις  που  συμβάλλουν  στην  υγιεινή  ζωή  των 
φοιτητών. 

                                                                                                                                        Επιμέλεια: Ψαρρά Ιωάννα 
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Γ) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΩΝ 

          Η τελευταία ριζική μεταρρύθμιση στην οργάνωση και διοίκηση του Ιδρύματος έγινε το 1917 με 
ειδικό  νόμο  που  έδωσε  στο  Πολυτεχνείο  τη  σημερινή  του  μορφή,  περιλαμβάνοντας  τότε  τις 
Ανώτατες Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων‐Ηλεκτρολόγων, Χημικών Μηχανικών, 
Τοπογράφων  Μηχανικών  και  Πολιτικών  Μηχανικών  καταργηθέντος  του  τότε  Σχολείου 
Βιομηχανικών Τεχνών Βιομηχανικών Τεχνών. Οι πρώτες αυτές Σχολές συμπληρώνονται αργότερα 
από  τη  Σχολή  Μεταλλειολόγων  Μηχανικών  και  διαχωρίζεται  η  Σχολή  Μηχανολόγων‐
Ηλεκτρολόγων  στις  Σχολές  Μηχανολόγων  Μηχανικών  και  Ηλεκτρολόγων‐Μηχανικών  και 
Μηχανικών Υπολογιστών, και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Στον χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπάρχουν 70 κτήρια και 9 σχολές: 

‐ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
‐ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
‐ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
‐ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
‐ Σχολή Χημικών Μηχανικών 
‐ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών 
‐ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 
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‐ Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
‐ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών 

                                                                                  Επιμέλεια: Αποστολοπούλου Βάσω, Μπιζά Ζαμπέτα 

          Δ) Διοίκηση‐Οικονομία 

Την κεντρική διοίκηση την έχει αναλάβει ο Πρύτανης, οι αποφάσεις όμως παίρνονται συλλογικά 
από  το  Πρυτανικό  Συμβούλιο.  Πιο  εξειδικευμένες  αποφάσεις  και  θέματα  συζητούνται  από  την 
Σύγκλητο στις Συγκλητικές επιτροπές. Κάθε σχολή έχει τα δικά της γραφεία και γραμματείς όπου 
εκεί αποφασίζονται οι αποφάσεις που την απασχολούν. Τα κεντρικά γραφεία στεγάζονται στο ίδιο 
κτήριο με την τεχνική υπηρεσία που βρίσκονται μέσα στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης. 

  Τα έσοδα του Πολυτεχνείου προέρχονται από τρεις φορείς. Πρώτον από διάφορες χορηγίες, 
από  τα  έσοδα  προγραμμάτων  που  εκτελεί  το  ΕΜΠ  όπως  έργα  και  μελέτες  καθώς  και  από 
ορισμένες  κρατικές  επιχορηγήσεις.  Στην  εξοικονόμηση  χρημάτων  βοηθάει  και  το  γεγονός  ότι  το 
Πολυτεχνείο  έχει  δική  του γεώτρηση και  δεν  επιβαρύνει  τα  έξοδά  του. Πληρώνει  όμως δημοτικά 
τέλη  στο  δήμο  ως  συνδρομή  για  την  φροντίδα  κοινόχρηστων  τοποθεσιών  και  την  καθαριότητά 
τους.   

                                                                                                                 Επιμέλεια : Μπιζά Ζαμπέτα, Ψαρρά Ιωάννα                     
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Ε ) ΘΕΤΙΚΑ‐ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΜΠ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ‐ΠΛΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠ ΣΤΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ: 

     ‐ Το μέρος της Πολυτεχνειούπολης είναι ένας χώρος αναψυχής και περιπάτου. 
    ‐ Ένας χώρος εκτόνωσης σε στιγμές έκτατης ανάγκης για παράδειγμα σεισμού 
    ‐ Ανεβαίνει η αξία και οι τιμές στα ακίνητα της περιοχής. 
     ‐ Είναι ένας πόλος μόρφωσης και επιδρά θετικά για την νεολαία αφού βοηθά στο να    
αποκτήσουν πρότυπα. 

    ‐ Πρωτοπορούν με νέα προϊόντα που βελτιώνουν και βοηθούν στην εξέλιξη της ζωής μας.  

    ‐ Ο Δήμος μπορεί να παραδειγματιστεί από ορισμένα οικολογικά προγράμματα. 

Προσφέρει κάτι στην πόλη;

Προσφέρει κοινωνική ζωή με δεκάδες χιλιάδες ταλαντούχους νέους και σπουδαίους επιστήμονες. 
Επίσης δίνει την δυνατότητα για την παρακολούθηση δεκάδων εκδηλώσεων και συνεδρίων 
επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου για παράδειγμα ( θεατρική ομάδα, ομάδα χορού, 
τραγουδιού και άλλα) .  
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Πλάνα για το μέλλον

Παρεμβάσεις:  

    ‐ Βιοκλιματική ανάπλαση 

    ‐ Πράσινος δομός (Βιβλιοθήκη) 

    ‐ Φωτοβολταϊκά κτήρια ( ήδη υπάρχουν στην κεντρική Βιβλιοθήκη). 

    ‐ Ενεργειακή αναβάθμιση (μείωση εξάρτησης από πετρέλαιο και ηλεκτρισμό). 

    ‐ Ένωση Πολυτεχνείου με Πάρκο Γουδή και Ιλισίων. 

                                                                                

                                                                                Επιμέλεια : Μπιζά Ζαμπέτα  (Βάσω, Ιωάννα, Μπεττίνα) 
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2. 1. 7  Νοσοκομεία‐Κλινικές  

1. Δημοτικό Νοσοκομείο 
2. ΙΑΚ‐Ιατροκοινωνικό Κέντρο 
3. Αγ. Σοφία‐ Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
4. ΙΚΑ Μονάδα υγείας ιδρύματος κοινωνικών ασφαλίσεων Ζωγράφου‐Μικροβιολογικό 
εργαστήριο 

5. Γεώργιος Γεννηματάς‐Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
6. Δημοτικό Ιατρείο Ζωγράφου 
7. 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 
8. Εξωσωματική Λιθοτριψία  
9. Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων Συλλόγου Ελπίδα 
 

2. 2. 1. Υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου για άτομα με ειδικές ανάγκες: 

 
1. Αυτοτελές γραφείο προσβασιμότητας ΑμΕΑ 
2Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία 

2. 2. 2. Υπηρεσίες υγείας στο Δήμο Ζωγράφου: 

1. Βοήθεια στο σπίτι‐Κοινωνική μέριμνα 
2. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)                                                                      (Θωμάς) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ‐  ‐‐ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ‐ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ‐‐ 
 
3.1. Αθλητικά σωματεία  
      Γενικά εισαγωγικά 
 

3.1.1  .Ο όμιλος αντισφαίρισης (τέννις) 

Πότε δημιουργήθηκε ο όμιλος αντισφαίρισης (τέννις) και από ποιον; 

Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε το 1987 από τον κ. Παναγιώτη και τη κα. Άρτεμη Σωτηροπούλου. 
Ο  κ.  Παναγιώτης  ήταν  μέλος  του  Δ.Σ.  ενός  άλλου  ομίλου  και  λόγω  της  αγάπης  του  για  το 
άθλημα δημιούργησε τον δικό του. 

Ποιος  ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος όμιλος; 

Ο  κύριος  λόγος  για  τη  δημιουργία  του  συλλόγου  ήταν  η  άθληση  των  δημοτών  αλλά  και  η 
προώθηση του αθλήματος και η ενασχόληση με αυτό. 

Ποιος συντέλεσε στη δημιουργία του; Υπήρξαν χορηγίες;  

Το  έργο  ήταν  μία  δύσκολη  διαδικασία,  καθώς  δεν  υπήρξε  καμία  χορηγία,  παρά  μόνο  οι  δύο 
ιδρυτές με σύμμαχο την αισιοδοξία τον δημιούργησαν μόνοι τους. 

Απέβλεπε μόνο σε χρηματικούς σκοπούς; 
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Όχι. Σκόπευε στον μαζικό αθλητισμό και παρόλο που ήταν μόνο πλούσιους προσπάθησαν να 
αντιστρέψουν αυτή τη λανθασμένη αντίληψη και έκαναν αυτό το ʹʹακριβόʹʹ άθλημα προσιτό σε 
όλους. 

Σε ποιο μέρος του πληθυσμού απευθυνόταν; 

Δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση. Όλοι ήταν αποδεκτοί και ευπρόσδεκτοι 

Είναι ανεξάρτητος όμιλος η παράρτημα;

Ο όμιλος είναι ανεξάρτητος. Δεν έχει υπάρξει κάποια προώθηση σε άλλες περιοχές εκτός της 
περιοχής του Ζωγράφου. 

       Πώς ευεργέτησε την κοινωνία του Ζωγράφου; 

Έδωσε δυνατότητα σε παραπάνω από 2500 άτομα να μάθουν τέννις. Να αποκτήσουν γνώσεις 
υγιεινής διατροφής, αλλαγή τρόπου ζωής..., να έχουν πιο υγιές αθλητικό πνεύμα, ʹʹευ 
αγωνίζεσθαιʹʹ. 

Σε ποιο μέρος γίνονται οι προπονήσεις;

Στα δημόσια γήπεδα ΠΕΤΡΟΥΛΑ, προσφορά της οικογενείας Πέτρουλα. 

Παρατηρείται αύξηση ή μείωση του αριθμού των ατόμων που παίρνουν μέρος στις προπονήσεις; 

Παρατηρείται μια μικρή μείωση, διότι η περίοδος που διανύουμε δεν είναι και η καλύτερη. 

Ο δήμος έχει βοηθήσει στη δημιουργία του και στην ομαλή λειτουργία του;

Ελάχιστα π.χ. έχει παραχωρήσει γήπεδα και παλαιότερα αθλητικό υλικό. 
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Επηρεάζει τίποτα την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων;

Ναι, έχουμε κάποια προβλήματα, τα οποία είναι εναντίον των προπονήσεων και δεν 
επιτρέπουν την διεξαγωγή τους, όπως οι καιρικές συνθήκες και οι απεργίες. 

Συνέντευξη στους μαθητές: Ιωάννα Ψαρρά, Στέφανο Στουρνάρα 

Από τους: Νότη Σωτηρόπουλο, Γωγώ Σαμαντζή. 
 
3. 1. 2. Α.Ο.Ζ 
 
       Ιδρύθηκε  το  1947  μετά  από  συγχώνευση  με  το  ποδοσφαιρικό  σωματείο  τον  ʹʹΑπόλλωναʹʹ 
Ζωγράφου που είχε πρόεδρο τον Κώστα Σταματόπουλο, επί της λεωφόρου Ιωάννου Ζωγράφου. 
Το πρώτο γραφείο του Α.Ο.Ζ ήταν στη γωνία της οδού Κουσίδου και Ηρώων Πολυτεχνείου και 
για  γήπεδο  χρησιμοποιούσανε  τα  χωράφια  της  σημερινής  Πολυτεχνειούπολης.  Το  1948  είχε 
πρόεδρο το δήμαρχο Σωτήρη Ζωγράφο, μεγάλο κτηματία της περιοχής, ο οποίος παραχώρησε 
στον  Α.Ο.Ζ  την  οικοπεδική  έκταση  που  του  ανήκε,  εκεί  που  είναι  το  σημερινό  γήπεδο 
Ζωγράφου.  Η  έκταση  αυτή  ήταν  μια  στενόμακρη  λωρίδα  που  κατέληγε  στο  ρέμα  της  οδού 
Κοκκινοπούλου.  Οι  φίλαθλοι  του  Α.Ο.Ζ  άρχισαν  να  το  μπαζώνουν  σιγά‐σιγά,  παρά  τις 
αντιρρήσεις  του  στρατοπέδου  του  Γουδή,  που  βλέπανε  όλο  να  μεγαλώνει  η  ιδιοκτησία  του 
Ζωγράφου προς τα ανατολικά, σε τόπο που ήταν κτήμα του Δημοσίου. Ένα πρωί, την ώρα που 
δουλεύανε δωρεάν οι φίλαθλοι για να διαμορφώσουν το γήπεδο, ο στρατοπεδάρχης έστειλε μια 
διμοιρία  φαντάρων  και  συνέλαβαν  τους  εργάτες,  που  ήταν  οι  Ζησιμόπουλος,  Πολυχρόνης, 
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Βουλγαράκης, Μάρος και τους έκλεισε φυλακή στο στρατόπεδο του Γουδή. Με την παρέμβαση 
του Δημάρχου Σωτήρη Ζωγράφου τελικά τους άφησε ελεύθερους. Πίσω από τα γκόλποστ του 
γηπέδου  κατασκεύασαν  και  ένα  γήπεδο  μπάσκετ,  αφού  υπήρχε  ο  σύλλογος  ΦΑΕΘΩΝ,  που 
ασχολιόταν με το μπάσκετ. Το 1954 συμφωνήθηκε να συγχωνευτούν και έτσι έγινε το τμήμα 
μπάσκετ  του Α.Ο.Ζωγράφου. Οι ανάγκες  του Α.Ο.Ζ για  το μπάσκετ ήταν πολύ μεγαλύτερες 
και έτσι κατασκεύασαν με τη βοήθεια του Δήμου Ζωγράφου δίπλα από το γήπεδο επί της οδού 
Ωρίωνος ένα γήπεδο ανοιχτού μπάσκετ με τσιμεντένιες κεραίες προς την πλευρά του γηπέδου 
για να συγκρατιούνται και τα μπαζώματα του γηπέδου που όλο και  υποχωρούσαν όταν είχε 
μεγάλες βροχές. Ο Α.Ο.Ζ πρωτοστάτησε και στο γυναικείο μπάσκετ που πρώτος ίδρυσε τμήμα 
με αξιόλογη παρουσία στα πρωταθλήματα και με ανάδειξη πολλών αθλητριών με πρωτοπόρο 
την Χατζηορίδου.  Το  τμήμα μπάσκετ απορρόφησε όλη σχεδόν τη δραστηριότητα του Δ.Σ του 
Α.Ο.Ζ, και αρχίσανε οι γκρίνιες μεταξύ των φιλάθλων του. Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Α.Ο.Ζ 
λειτούργησε μέχρι το 1966 παίζοντας στο πρωτάθλημα Αθηνών. Το έτος αυτό συμφωνήθηκε με 
το  ποδοσφαιρικό  σωματείο  της  Αθήνας,  τον  Αστέρα  που  είχε  έδρα  τη  συνοικία  Γκύζη,  να 
συγχωνευτούν  και  να  ονομαστεί  ΑΣΤΕΡΑΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  ‐ο  Αστέρας  Αθηνών  είχε  ιδρυθεί  το 
1923,έπαιζε στην 1η κατηγορία Αθηνών και έχει αναδείξει πολλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι 
ενίσχυσαν τα σωματεία της Αθήνας όπως οι Λινοξυλάκης, Τζεβάς, Πετρόπουλος και αργότερα 
τους Παπαδημητρίου, Βέργο, Μωραϊτέλλη, Βαραγιάννη και άλλους. Ο Αστέρας Ζωγράφου το 
1995  είχε  νέα  διοίκηση με  επικεφαλής  του  τον Ανδρέα Πολυχρόνη,  οποίος  είχε  βοηθήσει  και 
στην κατασκευή του γηπέδου. Ο Αστέρας Ζωγράφου το 1995 με νέα διοίκηση με επικεφαλής 
τον  πρόεδρο  Μάκη  Βλαχογιάννη  ξεκίνησε  νέα  πορεία  για  να  ανέλθει  η  ποδοσφαιρική  του 
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ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Το σημερινό Δ.Σ αποτελείται από: Πρόεδρος Γκούβας Βασίλης, 
Αντιπρόεδρος  Αʹ  Παπαναστασόπουλος  Σάββας,  Αντιπρόεδρος  Βʹ  Αναστάσιος  Δημήτριος, 
Γενική  Γραμματέας  Τσαβέλλα  Αναστασία,  Ταμίας  Χασιώτης  Ανδρέας,  Έφορος  ποδοσφαίρου 
Μεταξούλης Ιωάννης, Έφορος Υλικού Ζορμπάς Ευάγγελος, Έφορος Ποδηλασίας Λουκόπουλος 
Γεώργιος. 

(Στέφανος‐Ιωάννα‐Θωμάς ‐Νίκος‐Ῑωσήφ) 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  ‐ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ‐ 
4. 1   Κινηματογράφοι ‐ Θέατρα  

      

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΑ 

Το  Θέατρο  ΣΤΟΑ  είναι  σήμερα  και  μετά  από  40  χρόνια  συνεχόμενης  λειτουργίας  το 
μακροβιότερο θέατρο της Ελλάδας μετά το θέατρο τέχνης του Κουν· έχει αποκτήσει πλέον το 
δικό  του  κοινό  και  περιλαμβάνει  όλες  τις  ηλικίες.  Η  συνέντευξη  πραγματοποιήθηκε  στο 
γραφείο του ενοικιαστή επί 40 χρόνια και υπεύθυνου κ. Θανάση Παπαγεωργίου στις 25/3/2012 . 
Ο χώρος ήταν ζεστός και οι άνθρωποι‐ηθοποιοί εξαιρετικά φιλόξενοι και βοηθητικοί.  

     Ιδιοκτήτες  του  θεάτρου  είναι  σήμερα  ο  Πέτρος  και  η  Αναστασία  Κολλάρου,  σύζυγος  του 
Νίκου  Κολλάρου,  ο  οποίος  δεν  βρίσκεται  πια  στη  ζωή.  Η  ιδιοκτησία  του  θεάτρου  δεν  έχει 
αλλάξει  καθόλου  και  ενοικιάζεται  40  χρόνια  τώρα  από  τον  κ.  Παπαγεωργίου,  που 
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ανοικοδόμησε  ουσιαστικά  το  θέατρο,  αφού  το  κτήμα  ήταν  γιαπί.  Η  πολυκατοικία  που 
στεγάζεται  το  θέατρο  χτίστηκε  το1969,  όμως  το  θέατρο  ιδρύθηκε  στις  14  Δεκέμβρη  του  71. 
Αρχικά προοριζόταν για κινηματογράφο, αλλά τελικά λειτούργησε ως θέατρο. Αξίζει επίσης 
να  σημειωθεί  ότι  οι  ιδιοκτήτες  ήταν  εργολάβοι  και  είχαν  στην  κατοχή  τους  δύο 
κινηματογράφους, ένα χειμερινό την <ΑΝΟΙΞΗ> και ένα θερινό στο σημερινό εμπορικό κέντρο 
και  λίγο  πιο  κάτω  αντίστοιχα.  Το  θέατρο  ΣΤΟΑ  ήταν  ο  τρίτος  κινηματογράφος  ,  αλλά  τα 
σχέδια διακόπηκαν αφού οι συνθήκες δεν ευνοούσαν την λειτουργία του. 

     Η  ονομασία  του  προέρχεται  από  την  Αρχαία  Ελληνική  Στοά  στην  Αθήνα.  Ήταν  ένας 
μεγάλος  σε  έκταση  χώρος,  ανοιχτός  σαν  τις  πυλωτές,  που  προσφερόταν  ακόμα  και  για 
απαγγελία  ποιημάτων.  Ο  λόγος  αυτής  της  ονομασίας  οφείλεται  και  στη  λειτουργία  που 
επιδίωκε  ο  κ.  Παπαγεωργίου  για  το  θέατρο.  Πιο  συγκεκριμένα  σκοπός  ήταν  να 
πραγματοποιούνται  στο  θέατρο  και  πολλά  άλλα  πράγματα  όπως  καραγκιόζης,  χορός, 
διαλέξεις, συναυλίες, ρεσιτάλ και παραστάσεις με μαριονέτες. 

     Στο  σημείο  αυτό  είναι  απαραίτητη  και  η  αναφορά  στο  όνομα  του  ήδη  αναφερόμενου  κ. 
Παπαγεωργίου.  Ο  ίδιος  δεν  κατοικεί  στην  περιοχή  του  Ζωγράφου,  αισθάνεται  όμως 
Ζωγραφιώτης,  εφόσον  περνάει  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ημέρας  εδώ.  Γεννήθηκε  στην 
Καισαριανή και  σπούδασε στη  δραματική σχολή  του Χρήστου Βλαχιώτη. Έχει  βραβευτεί  και 
τιμηθεί  αρκετές  φορές  με  βραβεία,  υπήρξε  για  πολλά  χρόνια  μέλος  των  επιτροπών  του 
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Υπουργείου Πολιτισμού για τα βραβεία θεατρικών έργων, έχει διδάξει υποκριτική σε διάφορες 
σχολές,  ενώ  σήμερα  είναι  ηθοποιός,  σκηνοθέτης,  αλλά  και  μέλος  του  Δ.Σ  του  θεατρικού 
μουσείου. 

      Το  θέατρο  πληρώνει  στο  δήμο  δημοτικά  τέλη  όπως  όλα  τα  κοινά  σπίτια  και  τίποτα 
παραπάνω,  ενώ  δεν  έχει  και  καμία  παροχή  από  αυτόν.  Σήμερα  προσφέρει  στην  κοινωνία 
γενικότερα  μέσα  από  δωρεάν  παραστάσεις  σε  απόρους,  στα  ΚΑΠΗ,  στα  χωριά  SOS,  στο 
χαμόγελο του παιδιού και σε εργαζόμενους του δήμου.  

     Όσον αφορά την ίδρυση του θεάτρου στην συγκεκριμένη περιοχή η απάντηση είναι ότι δεν 
έχει κάποια συγκεκριμένη σχέση αλλά η επιλογή είναι τυχαία,  διότι το θέατρο που είχε ο κ. 
Παπαγεωργίου έκλεισε λόγω χούντας και βρήκε έδαφος στην περιοχή του Ζωγράφου. 

     Το θέατρο αποτελείται από ότι και ένας κινηματογράφος σχεδόν, δηλαδή από την αίθουσα 
με την σκηνή, το φουαγιέ, το μπαρ, το ταμείο, τα καμαρίνια και το γραφείο. Στο σχήμα θυμίζει 
κύκλο, αφού τα μέρη αυτά επικοινωνούν με μία ουσιαστικά μεγάλη σκάλα. 

     Σήμερα ο στόχος έχει διαφοροποιηθεί από τα παλιά χρόνια, καθώς και η ίδια η περιοχή έχει 
αλλάξει πολύ μέσα στο διάστημα των 40 χρόνων. Αλλαγή υπάρχει επίσης και στη σύνθεση 
του κόσμου, αφού τότε υπήρχαν πολλοί στρατιωτικοί και τώρα πολλοί φοιτητές, αλλοδαποί 
και επαρχιώτες. Επίσης στην περιοχή κατοικούν πολλοί ηθοποιοί για να βρίσκονται κοντά 
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στην δουλειά τους, ενώ το θέατρο αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς καταστηματάρχες που 
επωφελήθηκαν και αναβάθμισαν κατά επέκταση την περιοχή. 

(Κατερίνα‐Μαίρη‐Μπετίνα) 
 

    4. 2  Παλιές συνήθειες‐κοινωνικότητα  
      Kοινωνικότητα‐Παλιές Συνήθειες (Σύνθεση στοιχείων: Αποστολοπούλου Βάσω, Φυτανίδης    
      Χρήστος, Ψαρρά Ιωάννα) 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
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A . Συνέντευξη από τη Μαργαρίτα Θεολογίτου 

Ο δήμος Ζωγράφου που γνωρίζουμε σήμερα τα παλιά τα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ήταν 
εντελώς διαφορετικός. Οι άνθρωποι, τα σπίτια, ο τρόπος ζωής, η διασκέδαση και γενικότερα η 
καθημερινότητα δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. 

Άνθρωποι : 

Η περιοχή    Ζωγράφου ήταν μια αχανής  έκταση από πολλά  οικόπεδα  και  ελάχιστα σπίτια. 
Όμως  οι  σχέσεις  των  ανθρώπων  ήταν  πολύ  στενές.  Όλοι  ήταν  σαν  μια  οικογένεια  χωρίς 
μυστικά  ο  ένας  από  τον  άλλον.  Πράγμα  που  τους  έκανε  να  νοιώθουν  ασφάλεια  και 
οικειότητα. Δεν συνηθιζόντουσαν οι κλοπές ούτε τα εγκλήματα. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν 
ακόμα και στις κληματαριές χωρίς φόβο. 

Διασκέδαση:

Η καθημερινότητά τους ήταν απλή με ελάχιστες δυνατότητες διασκέδασης. Τα απογεύματα 
μαζεύονταν σε διάφορους χώρους ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα. Αρχικά είχαν 
τις διάφορες συνάξεις στα σπίτια στις οποίες χόρευαν βαλς, τάγκο, φοξ αγκλέ, όπου έτρωγαν 
σαρδέλα  και  ψωμί.  Εκτός  από  αυτό,  μαζεύονταν  στη  πλατεία  Γαρδένιας,  όπου 
παρακολουθούσαν τις θρυλικές παραστάσεις του Καραγκιόζη.  
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Αργότερα δημιουργήθηκε το ψυχαγωγικό κέντρο ΄΄Ρυθμός΄΄ στο οποίο χορεύανε, πίνανε και 
τρώγανε.  Δημιουργήθηκαν  επίσης  και  άλλα  κέντρα  διασκέδασης  όπως  η  ‘Μεξικάνα’,  που 
αργότερα μετονομάστηκε σε ΄Καλιφόρνια’ και μετατράπηκε σε ταβέρνα. Επιπλέον ανεγέρθη 
από  τον  Νικόλαο  Ζωγράφο,  γιό  του  Ιωάννη  Ζωγράφου,  το  συγκρότημα  διασκέδασης 
‘Ροτόντα’,  το  οποίο  συμπεριελάμβανε  υπέρλαμπρα  συντριβάνια  και  αγάλματα,  όπου 
μαζεύονταν  τα  παιδιά  και  παίζανε.  Επιπροσθέτως  υπήρχε  το  κτήριο  του  καζίνου  που 
βρίσκεται στη σημερινή καφετέρια ‘222’. 

Μεταφορά :

Λόγω της περιορισμένης οικονομικής άνεσής τους οι άνθρωποι  μετακινούνταν κυρίως με τα 
πόδια. Υπήρχαν βέβαια και τα λεωφορεία που το τέρμα τους ήταν στην Ούλωφ Πάλμε. Όμως 
λόγω του ακριβού εισιτηρίου δεν ήταν πολύ προσιτά προς τη μεσαία και κατώτερη κοινωνική 
τάξη.  Για  εκείνους  της  ανώτερης  τάξης  υπήρχε  και    το  μοναδικό  ταξί  ‘Ο  Αλέκος’,  που 
χρησιμοποιούνταν για τις κηδείες και τους γάμους. 

Επαγγέλματα :

Τα  κύρια  επαγγέλματα  ήταν  τέσσερα:  ο  μανάβης  ,  ο  τσαγκάρης,  ο  γαλατάς  (που  ήταν  σε 
υπόγειο κάτω από το σημερινό κομμωτήριο «Γιούλη» και κάθε τόσο άδειαζε τα νερά από το 
μαγαζί  του,    καθώς  τότε  την  περιοχή  αυτή  την  διέσχιζε  ένας  ποταμός  ),  ο  μανάβης  και  ο 
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μπακάλης.  Ο  μανάβης  ήταν  ο  γνωστός  Πέτρος,  που  με  το  κάρο  του  πέρναγε  έξω  από  τα 
σπίτια και πουλούσε τα προϊόντα του. Οι μπακάληδες πουλούσαν χύμα προϊόντα, άνθρωποι 
που  περνούσαν  με  σούστα,  κάρο‐  άλογα  και  φώναζαν  στις  γειτονιές.  Ορισμένες  μέρες  της 
εβδομάδες περνούσε  ένας με ποδήλατο  και πούλαγε παστέλι  και  μαντολάτο.  Επίσης παλιά 
στους  δρόμους  στις  μεγάλες  γιορτές,  όπως Χριστούγεννα,  περνούσε  στους  δρόμους  έμποροι 
και  πουλούσαν  γαλοπούλες.  Τις  υπόλοιπες  ανάγκες  τους  τις  εξυπηρετούσαν  μόνοι  τους  οι 
κάτοικοι, αφού γνωρίζουμε ότι ο καθένας εξέτρεφε ζώα και είχε δικό του κήπο.  

Ενημέρωση :

Οι εφημερίδες προσπαθούσαν να καλύψουν την έντονη ανάγκη των πολιτών για ενημέρωση, 
που, όμως, για οικονομικούς λόγους εκδίδονταν μηνιαίως. Μερικές από αυτές ήταν: 

‘Δημοτικό Βήμα Ζωγραφου’ 

‘Δημοτικά νέα’ 

‘Αλήθεια’ 

‘Δημοτικός Κόσμος’ 

‘Μάχη’ 
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Επίσης υπήρξαν κάποιες προσπάθειες δημιουργίας ραδιοφώνου, που, όμως, μέχρι σήμερα δεν 
έχουν εκπληρωθεί. 

Η  περιοχή  μας,  λοιπόν,  ονομάστηκε  Ζωγράφου,  γιατί  ο  πρώτος  κάτοικος  της  περιοχής 
ονομαζόταν  Ζωγράφος.  Ο  Ζωγράφος  είχε  τότε  όλα  τα  κτήματα  της  περιοχής.  Ο  ίδιος 
παραχώρησε  το  σημερινό  1ο  Δημοτικό  Σχολείο  της  περιοχής  μας.  Επίσης  δημιουργούσε 
συσσίτια στην περιοχή 1940‐1941  (και σε περιόδους πολέμου). Ήταν κι ο πρώτος Δήμαρχος. 
Μετά  ακολούθησαν  ο  Κουσίδης(  στον  οποίο  οφείλεται  και  η  οδός),  ο  Αλεξανδρής,  η 
Σακελλαρίου κ.ά . 

Ο  Ζωγράφος  στην  εποχή  του  ήταν  ο  πλουσιότερος  της  περιοχής,  αλλά  και  άνθρωπος  της 
προσφοράς,  γενναιόδωρος,  απλοχέρης,  οικογενειάρχης.  Επίσης  υπήρξαν και άλλοι πλούσιοι 
στην περιοχή όπως η κα. Κοτοπούλη, γνώστη ηθοποιός. Και αυτή είχε οικόπεδα και ήταν μια 
από της πλουσιότερες γυναίκες.  

 Παλιά εδώ ήταν χωματόδρομοι, χωράφια, στρέμματα με αγελάδες, στάβλοι, γουρουνοστάσια. 
Επίσης, υπήρχαν λόφοι όπως ο σημερινός λόφος της Καισαριανής. Η αρχιτεκτονική δεν ήταν 
κάποια συγκεκριμένη. Ειδικότερα τα σπίτια τα κτίζανε με κεραμίδια,  ήταν πλήθυνα δηλαδή 
φτιαγμένα από πηλό και χώμα. 
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 Σε  σχέση  με  τους  κατοίκους  της  περιοχής  αυτής    κατοικούσαν  φτωχοί  άνθρωποι,  άνθρωποι 
οικογενειάρχες για παράδειγμα οι Λυριταίοι, ο Θεολογίτης, ο Μέρμηγκας( που ήταν ένας από τους 
πρώτους  κατοίκους).  Τότε στα παλιά  τα χρόνια η  ζωή  τους  και  γενικά η  διασκέδαση  τους  και  οι 
ασχολίες  τους  ήταν    στην Πλατεία  Γαρδένια  ήταν  το  θέατρο  σκιών  «ο  Καραγκιόζης»,  υπήρχε  ο 
κινηματογράφος «Ρέο» (το σημερινό θέατρο «Ποταμίτη». Στις μεγάλες γιορτές όπως στην Καθαρά 
Δευτέρα  μαζεύονταν  στον  λόφο  της  Καισαριανής,  στο  μοναστήρι  του  Άγιου  Γιάννη,  στο  βουνό 
Γαλοπούλα  και  Αστέρι.  Τα  καλοκαίρια  λόγω  ζέστης  οι  άνθρωποι  ξάπλωναν  κάτω  από  τις 
κληματαριές αναζητώντας δροσιά.  

1. Ο κινηματογράφος «ΑΛΕΚΑ» είναι του Δήμου. Τι προσφέρει στην περιοχή και από πού το πήρε το όνομα 
αυτό; 
Πρώτα  ήταν  ιδιόκτητος  και  μετά  τον  πήρε  ο  Δήμος  Ζωγράφου.  Το  όνομα  δεν  οφείλεται      κάπου 
συγκεκριμένα.  

2. Ο Άγιος Θεράποντας και η Πλατεία Γαρδένια από πότε δημιουργήθηκαν; 

               Πριν το 1927. 

3. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα κοιμητήρια: πόσα χρόνια πριν δημιουργήθηκε και  γιατί είναι εδώ; 

             Υπήρχαν πριν το 1927 ήταν βέβαια μικρότερα σε έκταση, αλλά μετά επεκτάθηκαν. 

4.  Παλαιότερα του Ζωγράφου με το Γουδή, τα Ιλίσια και το Παγκράτι ήταν ένα όλα μαζί; 
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Τα Ιλίσια παλιά ονομάζονταν Κουπόνια και χωριζόντουσαν σε Άνω και Κάτω. Στο Γουδί   υπήρχε 
και υπάρχει ακόμα το στρατόπεδο. Ο κύριος λόγος διαχωρισμού αυτών των περιοχών ήταν από τα 
ποτάμια που υπήρχαν τότε στις διαφορετικές περιοχές: για παράδειγμα τότε υπήρχε το ρέμα που 
βρισκόταν εκεί που γίνεται η σημερινή λαϊκή των Ιλισίων. 

(Κατερίνα‐Μπετίνα‐Σμαραγδή) 
 

B.  Συνέντευξη από την Ευαγγελία Κάππα Μυριούνη 

1. Από πότε κατοικείτε στου Ζωγράφου; 

Το οικόπεδο στο οποίο κατοικεί η κα. Ευαγγελία αγοράστηκε το 1940 και αργότερα γεννήθηκε 
και εκείνη. 

2. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα ως προς την εμφάνιση του Ζωγράφου. Πώς 
ήταν τα σπίτια (δόμηση , αρχιτεκτονική, κήποι); Υπήρχε καθόλου πράσινο; Υπήρχαν δρόμοι; 

 Υπήρχαν βίλλες με κήπους και τριαντάφυλλα. Μια αριστοκρατική γειτονιά από το Αλέκα και 
πάνω. Από το Αλέκα και κάτω, ζούσαν οι άνθρωποι που είχαν τα μικρομάγαζα(π.χ. μπακάλικα, 
φούρνοι, τσαγκάρηδες, καρβουνιάρηδες) Δίπλα στην πλατεία γαρδένια υπήρχε ένα πολυτελές 
εστιατόριο με το όνομα Καλιφόρνια. 
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Η βίλλα Κοτοπούλη έγινε μουσείο και η βίλλα Βοναπάρτη αποτελεί μέρος όπου δουλεύουν 
σύμβουλοι γονέων. Η καφετέρια 222 ήταν καζίνο. Όλη η περιοχή ήταν γεμάτη πράσινο με φυτά 
όπως οι ακακίες. 

Όλοι οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι εκτός από την λεωφόρο Παπάγου. Η οδός Μιχαλακοπούλου 
αποτελούσε το ποταμό Ιλισό. 

3. Υπήρχαν ζώα εδώ στο Ζωγράφου (π.χ. κτηνοτροφία, άλογα); 

Στην οδό Μαικήνας υπήρχαν πρόβατα. 

Στο μέρος όπου υπάρχουν τα δημοτικά σχολεία υπήρχαν γουρουνοστάσια και η περιοχή 
ονομαζόταν γουρουνάδικα.  

4. Θυμάστε κάποιο γεγονός που να συγκλόνισε το Ζωγράφου; 

Η ιστορία του Ίωνα Δραγούμη 

5. Ήταν μια πλούσια  περιοχή; Σε ποια κοινωνική τάξη ανήκαν οι άνθρωποι που κατοικούσαν 
εδώ; 

           Από την Αλέκα και πάνω ζούσαν οι Αριστοκράτες ενώ από την Αλέκα και κάτω ζούσαν    
άνθρωποι μεσαίας τάξης. Ευνοϊκή περιοχή για φυματικούς. 
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6. Θα θέλατε να μας αναφέρετε κάτι άλλο για το Ζωγράφου; 

 

            Το ζαχαροπλαστείο Άδωνις που υπάρχει τώρα υπήρχε και πολύ παλιά και ήταν ένα από   τα 
σπουδαιότερα.  

Οι μετακινήσεις γίνονταν με το «Λεωφορείο Ζωγράφου» που πέρναγε ανά μισή ώρα. 

Η περιοχή του Badminton παλιά ήταν στρατώνας, στρατιωτική μοίρα. 

Ο παιδικός σταθμός «Μικροί Κύκνοι» ήταν η Βίλλα «Μητσοτάκη». 

Κοντά στο Ηρώον, είναι κτισμένη η πολυκατοικία «Άδωνις» όπου υπήρχε νηπιαγωγείο 
(μόνο για εύπορες οικογένειες), ένας από τους πρώτους κινηματογράφους και καφετέρια. 

Στο θέατρο «Ρεξ» παλαιότερα γίνονταν προβολές «Journal» δηλαδή ειδήσεων και 
κινούμενων σχεδίων, που τότε λέγονταν «Μίκυ Μάους». 

Το Αλέκα ήταν μάντρα οικοδομών και ανήκε στα αδέρφια «Δογκάκη». Αργότερα έχτισαν 
τον κινηματογράφο και του έδωσαν το όνομα της μητέρας τους. 
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Διάσημοι που κατοικούσαν στο Ζωγράφου: 

• Σιδηρόπουλος Παύλος 

• Τώνης Μαρούδας 

• Νίκος Κούρκουλος 

• Σταμάτης Κόκοτας 

• Γιοβάννα 

(Γιώργος‐Θάλεια)
 

Συμπέρασμα/Επίλογος:

Τελικά  η  αστικοποίηση  έχει  πλήξει  τις  ανθρώπινες  σχέσεις  και  μας  έχει  απομακρύνει  από 
τους συνανθρώπους μας. Οι σχέσεις έχουν τυποποιηθεί και αντίθετα στο γεγονός ότι έχουμε 
εξελιχθεί απίστευτα στον τομέα της τεχνολογίας, οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας έχουν 
καταλήξει να είναι πρωτόγονες. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι της τότε εποχής μπορεί να είχαν 
λίγα  για  εμάς,  αλλά  εξαιρετικά  αρκετά  και  ικανοποιητικά  γι’  αυτούς.  Μας  λέει  η  κα. 
Μαργαρίτα: «Αυτό που λείπει σήμερα από την γειτονιά του Ζωγράφου είναι οι στιγμές που 
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ήμασταν πιο  δεμένοι,  αγαπημένοι  οι  γείτονες… Υπήρχαν φιλικές σχέσεις,  ενώ  τώρα  έχουν 
χαθεί  οι  ανθρώπινες  σχέσεις».  Όπως:  «Κυρά  Βασιλική  μήπως  έχεις  να  μου  δώσεις  λίγο 
μαϊντανό,  ή  μια  χούφτα  αλάτι;»  Μας  δίνει  δηλαδή  να  καταλάβουμε  ότι  ο  τρόπος  ζωής  σε 
σχέση με τα τότε χρόνια έχει αλλάξει πολύ. « Όμως σήμερα δεν μας λείπει τίποτα από την 
περιοχή μας και πάμε όλο προς το καλύτερο», μας λέει τελικά. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  ‐ ΤΟΠΟΣ ‐ 

     
Τι είναι ʺτόποςʺ; 
Απόψεις
     Το τι είναι τόπος θεωρείται από πολλούς πολύ εύκολο να προσδιοριστεί. Στην ουσία όμως είναι 
κάτι πολύ βαθύτερο και  ουσιαστικό.  Για  κάθε λαό ο  τόπος αποτελούσε από πολύ παλιά κάτι  το 
ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Ήταν και είναι η πατρίδα τους, το σημείο αναφοράς τους, η ζωή τους, οι 
αναμνήσεις τους, οι αγώνες τους, η  ίδια η ιστορία τους. Όμως τελικά η έννοια αυτή συνδέεται με 
σκέψεις, ανθρώπους και καταστάσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αφού ο τόπος συνδέεται με 
όλα  αυτά  γίνεται  αναμνήσεις,  παύει  να  έχει  όρια  και  κινείται  στο  χρόνο  αναλλοίωτος.  Παρόλα 
αυτά ο τόπος στην πραγματικότητα αλλοιώνεται και φθείρεται μέσα στο χρόνο. Ο τόπος είναι αυτό 
που  βλέπουμε,  αλλά  και  αυτό  που  σκεφτόμαστε,  γιατί  πιθανόν έχουμε  ζήσει  σε  αυτόν.  Για 
παράδειγμα, κάθε άνθρωπος εξοικειώνεται με την πόλη του, φέρει τα χαρακτηριστικά αυτής και, 
αν την αποχωριστεί, δεν μπορεί παρά να συγκρίνει το οτιδήποτε μαζί της, αφού είναι κομμάτι της 
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και  την  αντιπροσωπεύει  απόλυτα.  Συνεπώς κουβαλάει  μαζί  του  έναν  τόπο  που  θεωρητικά  δεν 
αλλάζει  και  δεν  μεταβάλλεται.  Ουσιαστικά,  μεταφέρεται  και  στο  χρόνο  και  στον  τόπο 
σταματώντας να έχει χωροχρονικές συντεταγμένες χρόνου και χώρου. 
      Από την άλλη αν πάρουμε το παράδειγμα της Ιθάκης, θα καταλάβουμε πως σημασία δεν έχει ο 
τόπος, αλλά η διαδρομή,  το  τι πέρασες πριν φτάσεις  εκεί,  οι  εμπειρίες, αλλά και οι άνθρωποι. Η 
υποκειμενική αντίληψη του τόπου  τον καθιστά κάτι τελείως απροσδιόριστο και εμπλέκει σαφώς 
και το συναίσθημα. Δύο άνθρωποι που βρίσκονται στον ίδιο χώρο μπορεί να τον βλέπουν τελείως 
διαφορετικά,  γιατί  τους  φέρνει  στο  μυαλό  αντίθετες  αναμνήσεις  ανάλογα  με  τα  προσωπικά 
βιώματα  του  καθενός.  Εξίσου  και  η  περιγραφή  του  ίδιου  τόπου  από  δύο  ανθρώπους  θα  είναι 
εντελώς διαφορετική.  
     Ένας μεγάλος φιλόσοφος και επιστήμονας έχει πει: Ο νους παρέχει το πλαίσιο, την ειδική γνώση 
και τις ειδικές προϋποθέσεις στο μάτι για να βλέπει. Ο νους δημιουργεί το σύμπαν ή χώρο, το οποίο 
βλέπει  κατόπιν  το  μάτι.  Με  άλλα  λόγια  ο  νους  μας  είναι  χτισμένος  στα  μάτια  μας.                     
HENRY SKOLIMOWSKY. 
      Επίσης,  δημιουργούμε  τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε,  άρα και  τον  τόπο. Όταν ανοίγω τα 
μάτια μου και  κοιτάζω γύρω μου,  δεν  είναι  ο <κόσμος>  αυτό που βλέπω,  αλλά ο  κόσμος που  το 
οπλοστάσιο των αισθήσεών μου μπορεί να δει, ο κόσμος που μου επιτρέπει να βλέπω το σύστημα 
πεποιθήσεών  μου  και  ο  κόσμος,  τον  οποίο  τα  συναισθήματά  μου  ενδιαφέρονται  ή  όχι  να  δουν. 
Ακόμα  υπάρχει  η  άποψη  πως:  Παρόλο  που  αντιστεκόμαστε  στην  ιδέα  αυτή  και  θέλουμε  να 
πιστεύουμε  πως  υπάρχει  πραγματικός  κόσμος  ή  χώρος,  τον  οποίο  μπορούμε  όλοι  να  δούμε  και  να 
αποδεχτούμε, παραμένει γεγονός πως συχνά οι άνθρωποι ‐  ίσως, πάντοτε‐ αντιλαμβάνονται τα  ίδια 
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πράγματα εντελώς διαφορετικά. Τα συμπεράσματα επομένως μπορούν να τεθούν στην κρίση του 
καθενός, αφού ο τόπος είναι μια έννοια αντιληπτή διαφορετικά από όλους, χωρίς αυτό να σημαίνει 
πως δεν είναι και σημαντικός, όπως άλλωστε και ο χρόνος... 

Κατερίνα Κομπογιάννη 
 
Τόπος  είναι  μια  έκταση  γης  που  δεν  είναι  ακριβώς  προσδιορισμένη  και  οριοθετημένη  ή  μια 
συγκεκριμένη  περιοχή∙  χώρα,  πόλη,  ή  έκταση  που  μπορεί  να  καταλάβει  ένα  συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή πράγμα∙ χώρος, ή ένα περιβάλλον είτε ακόμα και το σύνολο των σημείων επάνω σε μια 
γραμμή ή επιφάνεια, τα οποία έχουν κοινές ιδιότητες, στην γλώσσα της γεωμετρίας. Έτσι ορίζουν 
αυτή την λέξη τα λεξικά. Όμως ο άνθρωπος, όπως συνηθίζει να κάνει, προσαρμόζει τις λέξεις, στα 
μέτρα του. Κι έτσι, τόπος μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και μια ανάμνηση σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ένας άνθρωπος ως μέρος‐καταφύγιο, ή ένα μέρος στο οποίο έχουμε περάσει ορισμένες 
εμπειρίες  και  στιγμές.  Τόπος μπορεί  να  σημαίνει  τόσα πολλά πράγματα‐καταστάσεις‐εμπειρίες‐
ακόμα  και  πρόσωπα,  γεγονότα  χρονολογίες...  εφόσον  ο  άνθρωπος  περιβάλλεται  από  ύλη,  με 
αποτέλεσμα  να  συσχετίζει  τα  γεγονότα  γύρω  του  και  το  ιστορικό  του,  ανάλογα με  αυτήν.  Έτσι, 
όταν μιλάμε για τόπο, δεν εννοούμε πάντα μόνο την έκταση ή το κομμάτι γης που καταλαμβάνει, 
αλλά επίσης τα δρώμενα που έχουν εκεί συμβεί και μας συνδέουν άμεσα με αυτόν τον τόπο. 

Βάσω Αποστολοπούλου 
 
Τόπος  : Ο τόπος σαν λέξη έχει πολλές σημασίες, διαφέρει όμως η μια από την άλλη στο πώς την 
χρησιμοποιεί και στο τι θέλει να περιγράψει ο καθένας. Όπως ξέρουμε όλοι, όταν χρησιμοποιούμε 
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την λέξη  ʹτόποςʹ, συνήθως προσδιορίζουμε την γεωγραφική θέση μιας περιοχής. Εκτός από αυτή 
όμως, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και με άλλες έννοιες όπως είναι ο διαδικτυακός τόπος, ο 
γεωμετρικός τόπος που χρησιμοποιείται στα μαθηματικά ως όρος και όταν θέλουμε να δηλώσουμε 
τον τόπο που περιέχει κάτι ή που προορίζεται για κάτι. Έκτος από αυτές όμως χρησιμοποιείται και 
με μια άλλη πολύ σημαντική  έννοια  όταν θέλουμε π.χ να αναφερθούμε στην πατρίδα μας,  εκεί 
που  γεννηθήκαμε  και  περάσαμε  στιγμές  έντονες  και  αξέχαστες,  γεμάτες  συναισθήματα που με 
μια ανάμνηση ή με μια εικόνα γίνονται όλο και πιο δυνατά, χαραγμένα στο μυαλό και στην καρδιά 
μας...Τότε  χρησιμοποιούμε  την  φράση  ʹο  τόπος  μουʹ.  Τρεις  τόσο  απλές  λέξεις  με  τις  οποίες  ο 
καθένας μπορεί να εκφράσει πάρα πολλά συναισθήματα άλλοτε καλά και άλλοτε άσχημα, άλλοτε 
συναισθήματα  που  ο  καθένας  μπορεί  να  καταλάβει,  βιώνοντας  τα,  και  άλλοτε  που  μπορεί  να 
προσπεράσει. Πολλές φορές μάς βγαίνει και αυθόρμητα αυτή η έκφραση, γιατί πολύ απλά ο τόπος 
μας έχει γίνει και είναι κομμάτι της ζωής μας. Έτσι, μέσα από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε πως ο 
τόπος  για  πολλούς  ανθρώπους —ακόμα  και  για  εμάς  τους  ίδιους—  είναι  η  πατρίδα,  το  σπίτι,  η 
οικογένειά τους, ενώ για άλλους ένα κομμάτι γης, ένα απλό όνομα στον χάρτη. Επιπλέον ο τόπος 
κάποιου  δεν  είναι απαραίτητα η  χώρα ή η περιοχή που  ζει  αυτή  την στιγμή,  αλλά  το μέρος στο 
οποίο  νιώθει  άνετα  και  φιλόξενα  με  την  οικογένεια  και  τα  αγαπημένα  του  πρόσωπα.  Αυτός  ο 
τόπος μπορεί να είναι και μια άλλη χώρα, μια άλλη περιοχή,  ένα άλλο μέρος που πολλές φορές 
αναγκάζεσαι να το πεις ή να το κάνεις  ʹπατρίδαʹ είτε γιατί εκεί μένουν οι δικοί σου και εσύ είσαι 
μακριά είτε γιατί εκεί κάποια ανάγκη σε έριξε να μείνεις...  
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Παρόλα αυτά, κανένας άνθρωπος δεν ξεχνάει την παλαιά του γειτονιά, την χώρα του, το μέρος στο 
οποίο μεγάλωσε και αγάπησε! 

Σμαράγδα Κομποχόλη 
 
Από την μικρή μας ηλικία μάς έχει περάσει υποσυνείδητα πως τόπος είναι τα γεωγραφικά όρια που 
ορίζουν μια περιοχή. Όμως με λίγη διερεύνηση στην ετυμολογία της, καταλήγουμε στο ότι  η λέξη 
αυτή  δεν ορίζεται μόνο με τα εδαφικά όρια. Είναι μια λέξη που η έννοιά της επεκτείνεται και στις 
διάφορες εμπειρίες του κάθε ατόμου και στα πρόσωπα τα οποία του τον θυμίζουν. Επίσης τόπος 
είναι και οι διάφορες συμπεριφορές και στοιχεία που έχει υιοθετήσει ο άνθρωπος και τα οποία  
προέρχονται  από  εκεί.  Δηλαδή  τόπος  είναι  κάτι  υποκειμενικό  και  ορίζεται  διαφορετικά  από  τον 
καθένα, καθώς αποτελεί πολλές φορές μεγάλο μέρος της προσωπικότητάς του. 

Ιωάννα Ψαρρά 
 

Ο τόπος για μένα είναι ένα μέρος, με το οποίο έχω κάποιον συναισθηματικό δεσμό, όπως για 
παράδειγμα το χωριό μου ή ένα μέρος στην φαντασία μου. 

Γιώργος Μανιφάβας 
 

Τόπος στην τοπολογία αποκαλείται  κάθε  ανοικτό  και  συνεκτικό υποσύνολο του  .  Με  άλλα 
λόγια,  σε  ένα  χώρο  με  πλήθος  διαστάσεων  ίσο  με  ν,  ένα  μέρος  αυτού  του  χώρου  που  είναι 

 
- 79 -

http://el.wikipedia.org/wiki/���������
http://el.wikipedia.org/wiki/���������


μονοκόμματο, αν δεν λάβουμε υπόψη μας τη νοητή ή πραγματική επιφάνεια που το περιβάλλει, 
αυτό  συνιστά    έναν τόπο.  Αν  λάβουμε  υπόψη  μας  και  όλην  την  επιφάνεια,  τότε 
ονομάζεται κλειστός τόπος. 

Μπέττυ Μπιζά 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  ‐ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ‐ 

Άλλη  μια  ερευνητική  εργασία  έφτασε  στο  τέλος  της.  Κανείς  δεν  μπορεί  να  πει  ότι  ήταν  μια 
διαδικασία εύκολη και φυσικά πως δεν χρειάστηκε χρόνο και κόπο. Τα προβλήματα δεν έλειπαν, 
αφού λειτουργήσαμε ως ομάδα, όμως όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Το σπουδαιότερο ίσως είναι 
πως  μάθαμε  ή  μάλλον  κατανοήσαμε  καλά  πλέον  πόσο  συναρπαστικό  και  ατελείωτο  είναι  το 
μονοπάτι της γνώσης και της αναζήτησης αυτής. Πόσο δύσκολο μπορεί να ήταν να γράψουμε μια 
εργασία για την γειτονιά μας; Κι όμως...Ψάξαμε, ρωτήσαμε, διαβάσαμε, σκεφτήκαμε, αλλά τελικά 
βρήκαμε. Και είναι εντυπωσιακό το πώς γίνεται να ζεις κάπου χρόνια και να μην ξέρεις τον τόπο 
σου.  

Μπορούμε πια  να πούμε  ότι  ξέρουμε πού  ζούμε;  Ξέρουμε ποιος  είναι  ο  τόπος  μας; ΝΑΙ.  Γιατί  ο 
τόπος μας δεν άλλαξε, ούτε καν όνομα, οι συνθήκες όμως και οι άνθρωποι αλλάξανε. Ίσως πάλι, 
καθώς τον ανακαλύπταμε, να τροποποιήσαμε τον τόπο μας˙ γιατί δεν μας ταίριαζε; Τουλάχιστον 
καταφέραμε  να  κάνουμε  μια  μεγάλη προσπάθεια  γνωρίζοντας  τις  συνθήκες  και  να φέρουμε  σε 
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πέρας κάτι που αναλάβαμε, ίσως όχι πάντα ανάλογο των προσδοκιών μας.  

Φυσικά  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  χρωστάμε  και  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  στους  ανθρώπους  της 
περιοχής  του  Ζωγράφου,  που  μας  έδωσαν  υλικό  και  με  τις  μαρτυρίες  τους  μας  βοήθησαν  να 
συντάξουμε την εργασία μας.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο   

 
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ – ΠΗΓΕΣ 
 

INTERNET

• http://www.ntua.gr/old/gr_about/members.htm 
• http://map.ntua.gr/google.htm 
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%C

E%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%A
F%CE%BF%CF%85 

• http://blogs.sch.gr/5dimzogr/  

• http://argos2008.blogspot.com/2008_03_01_archive.html#3962029461785418646  
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•  http://argos2008.blogspot.com/2008_04_01_archive.html#5229566606057891606 

• http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?history 

• http://www.ntua.gr/temp_announce/170/parousiaseis170/files170/ENARKTHRIA/markatos.pdf 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

• Γραφεία Πανεπιστημίου Λ. Μεσογείων. Συνέντευξη από τον κ. Τσανάκα (Καθηγητή στη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον τομέα τεχνολογίας 
πληροφορικής και υπολογιστών & Πρόεδρο στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΔΕΤ) ). Στις 17/2/2012 και ώρα 13:30 πμ. 

• Συνέντευξη από τον κ. Χριστόλη Μιχάλη (Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών 
Πληροφοριών στο κτήριο Τεχνικών Υπηρεσιών. Η συνάντηση έγινε στις 9/3/2012 και ώρα 
13:45‐15:45).(Η συνέντευξη αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη). 

• Συνέντευξη από την κα Μαργαρίτα Θεολογίτου, παλαιό κάτοικο της περιοχής, στις 5/3/2012. 
Επίσκεψη στο σπίτι της. Βοηθός μας η κόρη της Ανθούλα Θεολογίτου. Ώρα 7:00 μμ. 

• Συνέντευξη από την κα Ευαγγελία Κάππα – Μυριούνη 
• Συνέντευξη από την κυρία Κατερίνα Αρματά, κάτοικο του Ζωγράφου και άνθρωπο που έχει 
ζήσει στη βίλλα. 
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• Συνέντευξη από τον κύριο Φίλιππο Αρματά, κάτοικο της περιοχής και γνώστη ζητημάτων 
που αφορούν την βίλλα. 

• Συνέντευξη από την κυρία Ανθούλα Λέφα, κάτοικο της περιοχής. 
• Συνέντευξη από τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, ιδιοκτήτη του θέατρου Στοά 
• Συνέντευξη από Γ. Σαμαντζή (αθλητικός όμιλος αντισφαίρισης) 
•    >>                  Ν. Σωτηρόπουλο (αθλητικός όμιλος αντισφαίρισης) 
• Σχετικά φυλλάδια/ προγράμματα από το θέατρο ΣΤΟΑ 
• DVD από σχολικές εργασίες/ εκδηλώσεις. 

 
ΒΙΒΛΙΑ 

• βιβλία με υλικό από τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Σχολείου. 
• βιβλίο, συγγραφέας Αναστάσιος Παππάς, τίτλος ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, εκδόσεις 
ΔΕΑΔΗΖ, 

• βιβλίο, συγγραφέας Ιωάννης Γ. Ζώρζος, τίτλος ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 
• βιβλίο, συγγραφέας Α. Δελώνης, τίτλος  ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ. 
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Τεκµηρίωση της µεθόδου εργασίας 

 

Ηµερο- 

µηνία 

Ωράριο 
εργασίας 

∆ραστηριότητα Μέσα που χρησιµοποιήθηκαν Προβλήµατα 

20/02/12 
Β.4µην
ο 

Συζητιούνται τα θέµατα και 
παρουσιάζονται στους µαθητές 
για να επιλέξουν 

Αφήγηση µε πολλές 
επεξηγήσεις και έµφαση στο 
θέµα της έρευνας, της 
ανιχνευτικής δεινότητας, της 
νηφαλιότητας στην επιλογή 
και κατάταξη των πηγών 
(αρχείων και υλικού 
συνεντεύξεων), του 
χαρακτήρα του τόπου (στη 
γειτονιά του Ζωγράφου). 
Επισήµανση στο ότι πρόκειται 
για τοπική ιστορία. 

κανένα- 
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27/02/12 
Β.4µην
ο 

Συγκροτούνται οι οµάδες και 
συζητιούνται τα επιµέρους 
ζητήµατα/θέµατα 

∆ιαµόρφωση 
ερωτηµατολογίου για κάλυψη 
των βασικών θεµάτων και µια 
πρώτη κατόπτευση της 
δυνατότητας σύνθεσης 
οµάδων- 

Κάποιοι µαθητές δεν 
χειρίζονται µε 
ευχέρεια Η/Υ, ή δεν 
έχουν καθόλου στο 
σπίτι τους. 
Περιορισµένες 
δυνατότητες επίσης 
στο σχολείο 

13/03/12 Β.4µηνο 

Τα επιµέρους θέµατα 
εγκρίνονται/διαµορφώνονται από 
όλα τα µέλη των οµάδων που 
σιγά-σιγά σχηµατοποιούνται 

Βασικές πληροφορίες για το 
χειρισµό της όποιας 
βιβλιογραφίας και επίσκεψη 
ιστοσελίδων από τους 
υπολογιστές του σχολείου. 
Εντοπισµός και 
σηµειώσεις/συζήτηση µεταξύ 
των µαθητών- 

∆εν είναι δυνατή σε όλους 
τους µαθητές η πρόσβαση 
στη βιβλιογραφία ή στα 
αρχεία του ∆ήµου λόγω 
φόρτου εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων 

19/03/12 Β.4µηνο 

Ανακοινώνονται/ Συζητιούνται 
ευρήµατα των επιµέρους 
οµάδων. Ανταλλαγές 
πληροφοριών/απόψεων. 
Εντοπισµός προβληµάτων 
διαχείρισης υλικού. 

∆υσκολίες συνεργασίας και 
συγκέντρωσης προσοχής από 
κάποια µέλη των οµάδων.  

Παρόλα αυτά δείχνον          
πιο εξοικειωµένοι από το Α 
4µηνο. 
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26/03/12 
Β.4µηνο 
- 

Κατόπιν επίσκεψης σε 
κατοίκους του Ζωγράφου, οι 
µαθητές παρουσιάζουν τις 
αποµαγνητοφωνηµένες 
συνεντεύξεις και απαντούν σε 
ερωτήµατα των υπολοίπων 
µαθητών σχετικά µε τη µέχρι 
τούδε έρευνά τους.   

-Βιβλία/Άρθρα/Αρχειακό 
υλικό 

-∆ιαδίκτυο 

Κανένα. Αντιθέτως 
µεγάλο ενδιαφέρον από 
όλους τους µαθητές 

02/04/12 Β.4µηνο 

α. Επίσκεψη/Έρευνα οµάδας 
µαθητών στον ∆ήµο Ζωγράφου.

β. Συνέντευξη από καθηγητές 
του ΕΜΠ σε οµάδα µαθητών. 

γ. Έρευνα στο διαδίκτυο 

-Βιβλία/Άρθρα/Αρχεία 

-∆ιαδίκτυο/Κοινοποίηση 
βιωµατικής και επιστηµονικής 
γνώσης/Σύνδεση της ερευν. 
εργασίας µε τις 
πανεπιστηµιακές 
ενασχολήσεις και 
υποχρεώσεις/Σύνδεση του 
ερευνητικού αντικειµένου µε 
τη Σχολή/Μέθοδος και 
τεχνικές σύνθεσης επιστηµ. 
εργασιών  

Πολύ λίγος ο χρόνος για 
τον καταιγισµό των 
ερωτήσεων 
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06/04/12 Β.4µηνο 

Επίσκεψη στο χώρο της «βίλλας 
Ζωγράφου». (Ακολουθούν και οι 
συνάδελφοι: Θ. Κόκκινος, 
Υποδ/ντής, που κινηµατογραφεί 
και Α. Κοκκόρη, φιλόλογος)  

-Ταινία µικρού µήκους 

Πάρα πολλές 
πληροφορίες και απειρία 
διαχείρισης αφενός, 
µεγάλη συµµετοχικότητα 
και δραστηριοποίηση 
αφετέρου. Το εγχείρηµα 
στέφεται από επιτυχία. 

07/04/201
2 έως 
22/04/201
2 

Β.4µηνο 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών 
του Πάσχα, η ηλεκτρονική 
επικοινωνία µεταξύ των µελών 
των οµάδων και της υπεύθυνης 
της ερευνητικής εργασίας 
ακολουθεί πυρετώδεις ρυθµούς. 
Επιτέλους έχουν ενεργοποιηθεί 
οι πάντες, πλην ενός! Μια 
οµάδα αναλαµβάνει να 
καταγράψει τα συµπεράσµατα 
που διατυπώνουν όλες οι 
οµάδες. Εν τω µεταξύ έχουν ήδη 
αρχίσει και ασχολούνται και µε 
το κείµενο της παρουσίασης, 
ενώ ελέγχουν τη βιβλιογραφία, 
επιλέγουν φωτογραφικό υλικό 

Ανταλλαγή 
πληροφοριών/Βελτίωση 
(µικρή) στην παρουσίαση των 
στοιχείων/Βελτίωση (σε 
ορισµένους) θεαµατική σε 
θέµατα συνεργασίας 
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από τα αρχεία του ∆ήµου και 
της ΕΡΤ και προσαρµόζουν το 
υλικό τους στο θέµα τους που 
ολοένα και τους προκαλεί 

23/04/12 Β.4µηνο 

Μελέτη των 
Βιβλίων/Άρθρων/Ιστοσελίδων/Σ
υνεργασία µεταξύ των µαθητών 
στο πλαίσιο των παγιωµένων 
πλέον οµάδων. Κατανοµή 
πρώτων πληροφοριών σε 
κεφάλαια/Συζητήσεις µεταξύ 
των µελών των οµάδων και 
ανταλλαγή/διαχείριση 
πληροφοριών και 
υλικού/Μικρές αλλαγές στην 
κατανοµή των κεφαλαίων 

- Πρώτες προσπάθειες 
κατανοµής υλικού 

-∆υσκολίες αποτύπωσης 
εννοιών και σύνδεσης 
υλικού. Ο χρόνος είναι 
ασφυκτικός. 

30/04/12 Β.4µηνο 
Συγκέντρωση και αποδελτίωση 
υλικού/η εργασία αρχίζει να 
παίρνει µορφή 

∆ιευκρινίσεις και επίλυση 
αποριών- 

∆υσκολίες αποτύπωσης 
εννοιών και σύνδεσης 
υλικού 

07/05/12 Β.4µηνο Ανταλλαγή πληροφοριών και 
υλικού µέσω ηλεκτρονικού 

Ανταλλαγή 
πληροφοριών/Βελτίωση 

Μια ακόµα προσπάθεια 
να 
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ταχυδροµείου/επίλυση 
αποριών/ενηµέρωση για πορεία 
έρευνας/επίλυση δυσκολιών στη 
βιβλιογραφία/τελική 
σχηµατοποίηση της δοµής της 
εργασίας. 

(µικρή) στην παρουσίαση των 
στοιχείων/Βελτίωση (σε 
ορισµένους) θεαµατική σε 
θέµατα συνεργασίας 

επαναπροσδιορισθούν τα 
περιεχόµενα της 
εργασίας 

11/05/12 Β.4µηνο 

Μεγάλη προσπάθεια να 
φτιάξουν τον πρόλογο και τον 
επίλογο: προτείνουν, 
αναθεωρούν τελικά καταλήγουν 
και κάνουν κάποιες αλλαγές στο 
κύριο σώµα της εργασίας 

Συνδυασµός και σύνθεση 
εννοιών και για την 
παρουσίαση- 

Πώς ξεκινάω έναν 
πρόλογο που να 
ταιριάζει και να τραβήξει 
το ενδιαφέρον για όσους 
διαβάσουν το κείµενο. 
Πώς καταλήγω στην 
εργασία. 

14/05/12 Β.4µηνο Συνεχίζουν και ολοκληρώνουν  

Αναζήτηση βοήθειας σε 
κάποια βιβλία, τα οποία 
µελετούν µε αξιοσηµείωτη 
προσοχή 

-Ανοίγονται µεγάλα 
ζητήµατα όσο 
προχωρούν που θέλουν 
να εξερευνήσουν και 
ταυτόχρονα 
συνειδητοποιούν τον 
κίνδυνο να ξεφύγουν ή 
να προδοθούν από το 
χρόνο/συνειδητοποιούν 
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πόσο και πώς συνδέεται 
το ζήτηµα του χρόνου µε 
το θέµα τόπου και 
δείχνουν µεγάλο 
ενδιαφέρον για τη 
διάσταση αυτή. 

15/05/12 Β.4µηνο 

Η εργασία έχει τελειώσει. Η 
οµάδα που είχε αναλάβει την 
παρουσίαση προτείνει τα 
σηµεία που πρέπει να 
παρουσιασθούν στο κοινό και 
προβάλλει την ταινία µικρού 
µήκους.  
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