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Η ομάδα μας αποτελείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Α4: 

Μοσχοπούλου Κάρμεν 

Ντεσάγκα Στεφανία  

Ντουκάι Ιζαμπέλα 

Ξάνθη Γιάννη 

Οικονόμου Παρασκευή 

Παγάνη Αγνή 

Πουλημένου Παναγιώτα 

Ρεπούση Άντα 

Σενγκέλια Λίζι 

Σοφούρη Ουρανία 

ΣταυρουλάκηΧάρη 

 

 και τις καθηγήτριες: 

Κουτρούμπα Ζωή (ΠΕ02) 

Λιάπη Ελένη (ΠΕ02) 

Δημητριάδου Δέσποινα (ΠΕ86) 
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Στο πρόγραμμά μας ασχοληθήκαμε με δύο περιοχές της Αττικής, την Ν. Φιλαδέλφεια 

και την Κηφισιά , τις οποίες επιχειρήσαμε να γνωρίσουμε μέσα από το παρελθόν 

αλλά και το παρόν τους. Μας ενδιέφερε να μελετήσουμε την ιστορία τόσο του τόπου 

όσο και των ανθρώπων, να ανακαλύψουμε τις σχέσεις των κατοίκων με το 

περιβάλλον τους, αλλά και τα ήθη, τα έθιμα ,  τις συνήθειες  και σημαντικά γεγονότα 

που σφυρηλάτησαν τους μεταξύ τους δεσμούς. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε 

αλλαγές που επήλθαν με την πάροδο του χρόνου και οδήγησαν στη σύγχρονη εικόνα 

αυτών των περιοχών και σε έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο ζωής. Ο προβληματισμός 

μας κινούνταν σταθερά γύρω από το θέμα της καλλιέργειας υγιών διαπροσωπικών 

σχέσεων και της γόνιμης επαφής με την παράδοση και το φυσικό τοπίο. Οι γνώσεις 

και οι εμπειρίες μας εμπλουτίστηκαν με την εκπαιδευτική επίσκεψή μας στη 

Σαντορίνη, έναν τόπο μοναδικό που μας δίδαξε πως η πραγματική ομορφιά υπάρχει 

γύρω μας, στη φύση, αλλά και μέσα μας, στα συναισθήματα που τρέφουμε και 

εκφράζουμε προς τον διπλανό μας. 
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                                                   ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

                                                               ΙΣΤΟΡΙΑ 

Το προηγούμενο όνομα της περιοχής ήταν Ποδονίφτης, από το ομώνυμο ρέμα που 

τη διαρρέει. Το 1924 η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων ξεκίνησε την 

οικοδόμηση του προσφυγικού συνοικισμού, προκειμένου να δώσει στέγη σε 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Τον Ιούλιο του 1927 εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι 

πρόσφυγες από τα προσφυγικά των Αμπελοκήπων, μετά από μεγάλη πυρκαγιά που 

κατέστρεψε τις παράγκες όπου έμεναν. Τους παραχωρήθηκαν καινούργια 

διαμερίσματα στον συνοικισμό που οικοδομήθηκε εδώ. Το χτίσιμο ξεκίνησε το 1923 

βάσει σχεδίου αγγλικής κωμόπολης και ολοκληρώθηκε σε τρία χρόνια. Τα σπίτια ήταν 

με κεραμοσκεπές και μικρό κήπο το καθένα. Τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε ρεύμα, 

ύδρευση, σχολεία, δρόμοι, πλατείες ή συγκοινωνία. Ο συνοικισμός χτίστηκε από το 

Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε απαλλοτριωμένη έκταση, που ανήκε στον 

Πανάγιο Τάφο, την επονομαζόμενη Δονοράδες. Μέχρι την εγκατάσταση των 

προσφύγων η περιοχή ήταν καταπράσινη, με αμπελώνες και ελαιώνες, πολλές μικρές 

αγροικίες και ένα μικρό χωριό με 120 κατοίκους το 1920. Στην περιοχή του Κόκκινου 

Μύλου υπήρχαν πολλοί μύλοι, που τροφοδοτούνταν με νερό από τον Κηφισό. Ως Νέα 

Φιλαδέλφεια αναφέρεται επίσημα το 1928 να προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων. 

Ονομάστηκε έτσι σε ανάμνηση της πόλης «Φιλαδέλφεια» της Μικράς Ασίας. Έχει 

έκταση 2 τ.χλμ. και μέσο υψόμετρο 110 μέτρα. Το 1931 η Νέα Φιλαδέλφεια 

συνδέθηκε με την Αθήνα με γραμμή λεωφορείου, ενώ μετά από λίγα χρόνια 

λειτούργησε η σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής με το κέντρο της Αθήνας και τον 

Πειραιά, μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου - Αγίων Αναργύρων. Θεωρείται 

ωραίο προάστιο, καθώς έχει αρκετό πράσινο, στο οποίο συμβάλλουν τα πάρκα που 

έχει η περιοχή και το Άλσος. Μετά από το σεισμό του 1999 ο προσφυγικός 

συνοικισμός προστατεύεται ως παραδοσιακός οικισμός με προεδρικό διάταγμα. Ως 

μνημεία έχουν χαρακτηριστεί η καμινάδα του πρώην εργοστασίου «Μπριτάννια» και 

το κέλυφος του κυρίως κτηρίου, της καμινάδας και του λεβητοστασίου του πρώην 

εργοστασίου «Βαμβακουργία». Στην Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται και το Μουσείο 

Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου. 

 



6 
 

 

Η Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ … 

 

 

στο παρελθόν… 

 

 

 

και σήμερα… 

 

 

Από το χθες στο σήμερα… 

Κοιτάζοντάς την από ψηλά, από την ασφάλεια ενός ψηφιακού χάρτη λόγου χάρη, το 

πρώτο πράγμα που ίσως παρατηρήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι το σχήμα του 

αστικού της κέντρου: ωοειδές, με κυκλοτερείς οδούς, μεγάλες πλατείες και πρασιές, 

χαρακτηριστικά κάπως σπάνια για δήμο πλησίον της Αθήνας. Κι όμως, έτσι ακριβώς, 
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στα πρότυπα αγγλικής κηπούπολης χτίστηκε η περιοχή από την Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων στα χρόνια μεταξύ 1923 και 1927, προκειμένου να 

υποδεχθεί –τι άλλο; – τους Μικρασιάτες πρόσφυγες. Κυρίως εκείνους που, ενώ είχαν 

εγκατασταθεί στους Αμπελοκήπους, έφυγαν λόγω πυρκαγιάς, για να ζήσουν πλέον 

σε έναν καταπράσινο οικισμό που τότε έπαιρνε το όνομά του από ένα ρέμα της 

περιοχής: τον Ποδονίφτη. 

Το Άλσος, χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής, εκτείνεται σε 500 στρέμματα. Το 

πρώτο πεύκο φυτεύτηκε το 1914 από τη βασίλισσα Σοφία και λειτουργούσε ως το 

1995 ζωολογικός κήπος. Σήμερα, ένα καυτό σαββατιάτικο απόγευμα του Ιουλίου, οι 

περιπατητές είναι ελάχιστοι και μόνο μερικές καρδερίνες ή κοκκινολαίμηδες σπάνε 

ενίοτε τη σιωπή. Μέχρι που έρχεται η βραδινή δροσιά. Τώρα στο Αλσος 

σουλατσάρουν παππούδες με τα εγγόνια τους, ζευγάρια, νεαροί με παρκαρισμένο 

πλέον το μηχανάκι τους. Ομορφα είναι, μα αν θες ακόμα πιο δροσερό κλίμα, μπορείς 

να κατηφορίσεις προς την οδό Πανόρμου, όπου εκείνο το ρέμα, ο Ποδονίφτης, 

προσφέρει ακόμα το ανακουφιστικό κελάρυσμα του νερού. Αν προτιμάς τη βουή της 

πόλης, είναι η ώρα που οι πλατείες γεμίζουν από νεότερες γενιές: απέναντι από το 

Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού της πρόσφυγα Φιλιώς Χαϊδεμένου, εκεί, στο 

μνημείο του Πάρκου Μικρασιατών Προσφύγων και Αλησμόνητων Πατρίδων, πάνω 

στις ορειχάλκινες φιγούρες του σκαρφαλώνουν και παίζουν μικρά παιδιά. Σε οδούς 

όπως Σμύρνης ή Προύσης, ανάβουν φωτεινές επιγραφές από σουβλατζίδικα, 

μεζεδοπωλεία, κρεπερί, μπεργκεράδικα, κινέζικα, μεξικάνικα ή μπιραρίες. Από τις 

αυλές των προσφυγικών έρχεται απλώς η μυρωδιά της σιτρονέλας και του βρεγμένου 

τσιμέντου. Αλλά στα μπαράκια της Βρυούλων, σημασία έχει η μουσική που σε δονεί, 

το ποτό που κρατάς, ο άνθρωπος που αγκαλιάζεις. Σημασία έχει αυτό που συμβαίνει 

εδώ και που συμβαίνει τώρα. 
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

Το πανηγύρι της Πρωτομαγιάς 

 Η ημέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελεί ορόσημο στον αγώνα των 

εργαζομένων όλου του κόσμου για περιφρούρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, για 

κατάργηση της εκμετάλλευσης, για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, για καλύτερες 

συνθήκες εργασίας, για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η πρωτομαγιά είναι 

επίσης η ημέρα γιορτής των λουλουδιών. Η γιορτή έχει τις ρίζες της στην Αρχαία 

Ελλάδα που γιορταζόταν ο ερχομός της Άνοιξης με την άνθηση της φύσης. Την 

παραμονή στη Ν. Φιλαδέλφεια στήνονται πάγκοι με λουλούδια και διάφορα 

εμπορεύματα. Για δύο ημέρες η περιοχή κατακλύζεται από πλήθος κόσμου που 

απολαμβάνει μεταξύ άλλων ενδιαφέρουσες  μουσικές εκδηλώσεις.  Η γιορτή στις 

μέρες μας είναι αφορμή να προβληματιστούμε για την αξία και προσφορά  του 

φυσικού  περιβάλλοντος, την ανάγκη προστασίας του αλλά και για τη σημασία της 

συλλογικής συμμετοχής σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.   
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική για τις σχέσεις των ανθρώπων στην 

περιοχή ήταν η  συνέντευξη που έδωσε μια ηλικιωμένη κάτοικος της Ν. Φιλαδέλφειας 

σε  μια μαθήτρια του προγράμματός μας.    

-Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της Νέας  Φιλαδελφείας  έχουν 

ρίζες από την Μικρά Ασία; 

-Ναι. Είναι αλήθεια.  Από όσο γνωρίζω,  η περιοχή κατοικήθηκε από πρόσφυγες 

της Μικράς Ασίας περίπου το 1922 . Μετά  την περίοδο του 90 περίπου ήρθαν και 

μετανάστες από άλλες χώρες .   

 

-Η καταγωγή σου από πού είναι γιαγιά;  

      -Οι γονείς μου ήταν από την Μ. Ασία. Ξεριζώθηκαν βίαια από τον τόπο τους και 

μετά από πολλές ταλαιπωρίες εγκαταστάθηκαν  στην Ν. Φιλαδέλφεια.  

 

-Πώς ήταν οι σχέσεις  με τους κατοίκους της περιοχής όταν ήσουν μικρή;   

- Θυμάμαι ότι οι  κάτοικοι ήταν πολύ φιλικοί και επειδή  οι περισσότεροι, όπως 

σου είπα,  ήταν πρόσφυγες ένιωθαν δεμένοι και συμπαραστέκονταν ο ένας στον 

άλλο. Ήταν άνθρωποι νοικοκυραίοι,  πονεμένοι,  διωγμένοι από τον τόπο τους, 

με πικρές αναμνήσεις… Καλοσυνάτοι, συμπονετικοί.. και να μην ήμουν από την 

Μ. Ασία θεωρώ ότι θα μου συμπεριφέρονταν το ίδιο καλά. 

 

- Έχεις μνήμες από τη γειτονιά σου; 

-Βέβαια.. Χαμηλά ή δίπατα σπίτια με περιποιημένες αυλές… μικρά μαγαζάκια- 

δεν είχαμε και πολλές ανάγκες τότε- με πρόσχαρους μαγαζάτορες που συχνά 

έδιναν και βερεσέ.. Αλάνες γεμάτες παιδιά..Φωνές, φασαρία… 

 

 

 

 

 



10 
 

- Σήμερα πώς είναι τα πράγματα;  

-Σήμερα..φασαρία αλλά κυρίως από αυτοκίνητα. Πολυκατοικίες, πάρα πολλά 

μαγαζιά, λιγότερο πράσινο… Αυτό που με στεναχωρεί όμως είναι που δεν ξέρεις 

το διπλανό σου. Άλλαξαν οι άνθρωποι.. Ο καθένας μόνος του.. 

 

-Τι θα συμβούλευες τους σύγχρονους νέους; 

-Να ψάξουν γύρω τους, να γνωρίσουν τη γειτονιά τους, τους συμπολίτες τους, να 

ενδιαφερθούν για τα κοινά προβλήματα. Αν έμαθα κάτι από όλα αυτά τα χρόνια, 

είναι πως η ευτυχία δεν κρύβεται στα πράγματα αλλά στους ανθρώπους… Μόνος 

σου ούτε στον Παράδεισο! 
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                                                       ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο, χτισμένο το 1931. 

 

Εργατικές κατοικίες του Κωνσταντινίδη 

 

Μνημείο του Πάρκου Μικρασιατών Προσφύγων και Αλησμόνητων 

Πατρίδων  

 

To Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»  

Το Μουσείο στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο πλησίον του Άλσους της 

Νέας Φιλαδέλφειας και λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Ιδρύθηκε από τη Μικρασιάτισσα Φιλιώ Χαϊδεμένου που μετά από 

πολυετή έρευνα συγκέντρωσε αντικείμενα και κειμήλια από τη Μικρά 

Ασία, φερμένα από τους πρόσφυγες. Εκτός από το λαογραφικό υλικό, το 
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μουσείο παρουσιάζει και ιστορικό υλικό που εκτίθεται επίσης σε μόνιμη 

βάση. Είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες – η ζωή πριν την Μικρασιατική 

Καταστροφή, τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή και η εγκατάσταση στον 

ελλαδικό χώρο. 

Περιλαμβάνει τους εξής χώρους: 

 

 Ισόγειο: Συνεδριακός χώρος & χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 Α’ όροφος: Μουσείο Μικρασιάτικου Ελληνισμού «Φιλιώ 

Χαϊδεμένου» 

 Β΄όροφος: Γραφεία, Βιβλιοθήκη, Οργανωμένοι χώροι 

αποθήκευσης εκθεμάτων, αίθουσα σεμιναρίων και εκπαίδευσης 

 Προαύλιος χώρος: Μικρό αμφιθέατρο εκδηλώσεων 
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                                                                   ΚΗΦΙΣΙΑ 

                                                                    ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ο Nτερσεν ασχολήθηκε με την ποίηση και συνέγραψε θεατρικά έργα και βιβλία με 

ταξειδιωτικές αναμνήσεις. Στο Οδοιπορικό στην Ελλάδα περιγράφει την Κηφισιά των 

μέσων του 19ου αιώνα και δείχνει εντυπωσιασμένος με έναν περίφημο πλάτανό της 

τα κλαδιά του οποίου σκίαζαν όλη σχεδόν την πλατεία του χωριού. Προφανώς 

πρόκειται για τον περίφημο πλάτανο που βρισκόταν στην ομώνυμη πλατεία και 

σήμερα αποτελεί για την πόλη παρελθόν. Στα 1870 οι Κηφισιώτες γηγενείς, θέλοντας 

να ενισχύσουν την οικονομία του τόπου τους και να βελτιώσουν τη διαβίωσή τους 

συνέστησαν έναν συνεταιρισμό με την επωνυμία «Κοινότης Κηφισιάς». Βέβαια δεν 

επρόκειτο για μία κοινότητα με την έννοια που της δίνουμε σήμερα. Ήταν, όμως, ένα 

πρώτο βήμα προς μία καλλίτερη οικονομική κυρίως οργάνωση της περιοχής. 

Επικεφαλίδα του Καταστατικού της Κοινότητας ήταν: «Κοινότης Κηφισιάς – Πρώτη 

Εταιρεία του Εξοχικού της Αττικής Λαού. Ένας παράγοντας που έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της Κηφισίας ήταν η σιδηροδρομική σύνδεσή της με την Αθήνα 

το 1882. Ατμοκίνητο στην αρχή το «Θηρίο», όπως αποκαλούσαν με δέος οι κάτοικοι 

της Αττικής το τραίνο που έφτανε μέχρι την Κηφισιά, μετατράπηκε αργότερα, στα 

1902, σε ηλεκτροκίνητο. Η προσπέλαση προς τα βόρεια προάστια έγινε ευκολότερη 

και σιγά-σιγά η πανέμορφη Κηφισιά άρχισε να καθιερώνεται ως τόπος 

παραθερισμού και ψυχαγωγίας των Αθηναίων. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε με βασιλικό 

διάταγμα το πρώτο ταχυδρομείο αλλά γρήγορα αντιμετώπισε δυσεπίλυτα 

προβλήματα καθώς παρουσιάστηκε … έλλειψη πελατών. Να θυμίσουμε ότι η 

Κηφισιά του 1880 δεν αριθμούσε περισσότερους από 700 κατοίκους. Τουλάχιστον 

αυτόν τον αριθμό μας δίνει μία απογραφή στα τέλη του 19ου αιώνα. Εκείνη περίπου 

την εποχή έκαναν την εμφάνισή τους και τα πρώτα ξενοδοχεία. Ήδη στα 1900 οι 

μόνιμοι κάτοικοι της Κηφισιάς ξεπερνούσαν τους 1.500 και σε αυτή την αύξηση 

συνέβαλαν και διάφοροι ομογενείς από την Χίο, την Αίγυπτο και την 

Κωνσταντινούπολη που ήλθαν να εγκατασταθούν στο όμορφο προάστιο. Ονόματα 

τρανταχτά στην εποχή τους: Συγγρός, Καλβοκορέσης, Μπενάκης, Πεσματζόγλου, 

Ρετσίνας, Χωρέμης, Κασσαβέτης, Μελάς, Καζούλης και άλλα. Όλοι τους θα αφήσουν, 
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διαχρονική μαρτυρία του περάσματός τους, εντυπωσιακές επαύλεις και πολυτελείς 

κατοικίες που θα συνδιαμορφώσουν με τα απλά σπίτια των γηγενών την πολύμορφη 

και συνάμα τόσο αντιφατική αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης. Ανάμεσα στις 

επιβλητικές επαύλεις ξεχώριζε η Βίλα Καζούλη στην είσοδο της Κηφισιάς. Την είχε 

κτίσει στα 1905 ο Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας της Αιγύπτου Νικόλαος Καζούλης. 

Κόρη του Καζούλη ήταν η Ιωάννα, που σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τον αρχιτέκτονα 

Παναγιώτη Αριστόφρονα, άνθρωπο βαθύτατα μορφωμένο που όνειρό του είχε να 

μετατρέψει τη Βίλα των Καζούλη σε Νέα Ακαδημία του Πλάτωνος. Όμως, το σχέδιό 

του δεν πραγματοποιήθηκε και η Κηφισιά δεν φιλοξένησε ποτέ τη σύγχρονη σχολή 

του μεγάλου μας φιλόσοφου. Σε ένα μέρος του αχανούς κτήματος Καζούλη κτίστηκε 

πολύ αργότερα το Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 

αλλά και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή η Κηφισιά φιλοξένησε ένα σωρό 

πρόσφυγες. Με το Διάταγμα της 16ης Φεβρουαρίου 1925, η Κηφισιά αποσπάσθηκε 

από τον Δήμο Αθηναίων στον οποίον ανήκε μέχρι τότε και έγινε κοινότητα. Στα όρια 

της περιλάμβανε ακόμη τους συνοικισμούς Εκάλης και Νέας Ερυθραίας. Ο πρώτος 

αποσπάσθηκε από την Κοινότητα Κηφισιάς τον Ιούλιο του 1928 και ο δεύτερος τον 

Ιανουάριο του 1934. Πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της νεοσύστατης Κοινότητας 

Κηφισιάς ήταν ο Κωνσταντίνος Δήμας, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Σέσιλ.  Η 

διαχρονική σχέση ανθρώπων και Φύσης είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αγάπη των 

Κηφισιωτών για τα δημιουργήματα της γης, αγάπη που πριν πολλές δεκαετίες βρήκε 

την έκφρασή της στις πρώτες ανθοκομικές εκθέσεις της πόλης μας που 

κατακλύζονταν από τους επισκέπτες που κατέφθαναν απ’ όλα τα σημεία της Αττικής. 

Η Κηφισιά έγινε Δήμος το 1942. Το 1956, η μεταπολεμική Τοπική Επιτροπή 

Τουρισμού Κηφισιάς άνοιξε και πάλι τις πύλες της Ανθοκομικής για το κοινό. 

Πρόεδρος αυτής της επιτροπής ήταν τότε ο Νίκης Απέργης, γενικός γραμματέας ο 

Κώστας Δήμας και εκπρόσωπος του Δήμου Κηφισιάς ο Γεώργιος Τριανταφύλλης, που 

εκείνη τη χρονιά προήδρευε του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 1965, επί δημαρχίας 

Δημήτρη Ζωμόπουλου, την οργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης ανέλαβε οριστικά ο 

Δήμος Κηφισιάς. Περίπου την ίδια εποχή το πράσινο αρχίζει να χάνεται σιγά-σιγά από 

το κέντρο του προαστίου και να παραχωρεί τη θέση του στο μπετόν και την εμπορική 

εκμετάλλευση της γης. Επαύλεις, παραδοσιακά κτήρια και ξενοδοχεία αλλάζουν 

χέρια και μετατρέπονται σε εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα γραφείων. Συχνά με 
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σεβασμό στην παράδοση (όπως έγινε με τα ξενοδοχεία Σέσιλ και Απέργη) άλλοτε 

όμως με παρεμβάσεις που δύσκολα θυμίζουν τις ομορφιές του «χτες». Δεν 

χρειάστηκαν πολλά για να φτάσουμε στην Κηφισιά του σήμερα, έτσι όπως την 

βιώνουμε όσοι ζούμε σε αυτήν την πόλη. Μία πόλη που σφύζει από τις 

επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες κάθε μορφής, αλλά και από 

έντονη κοινωνική, πνευματική και αθλητική ζωή. Δημοτικά και ιδιωτικά σχολεία, 

σχολές μουσικής και φροντιστήρια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, ακόμη και 

η Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος και η Ανωτέρα Ιερατική Σχολή 

συναποτελούν τον ευρύτατο πυρήνα της Παιδείας στην πόλη. Δίπλα σε αυτά τα 

κέντρα εκπαίδευσης συνυπάρχουν αξιόλογα μουσεία, εκθεσιακοί χώροι, ιδρύματα 

και σύλλογοι σε εντυπωσιακούς αριθμούς που μαρτυρούν τη ζωντάνια που διακρίνει 

τον σύγχρονο κάτοικο της Κηφισιάς.  Περισσότεροι από εβδομήντα πολιτιστικοί και 

αθλητικοί σύλλογοι λειτουργούν στην Κηφισιά, αριθμός ενδεικτικός του 

ενδιαφέροντος των κατοίκων της για τον πολιτισμό, τις κοινωνικές δραστηριότητες 

και τον αθλητισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η ΚΗΦΙΣΙΑ … 
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στο παρελθόν… 

 

 

 

και σήμερα…  

 

 

 

 

Από το χθες … 
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Η Κηφισιά ως Αθηναϊκός Δήμος ανήκε στην Ερεχθηίδα φυλή. Χάρη στα νερά και το 

γόνιμο έδαφος της, οι Κηφισιείς, ως Αθηναίοι, απολάμβαναν υψηλό οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο ζωής, όπως απέδειξαν πλούσια ταφικά ευρήματα που η 

αρχαιολογική σκαπάνη έφερε φως, το 2001. Οι επιγραφές που κατά καιρούς 

βρέθηκαν στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών αποδεικνύουν ότι, εκτός από την ενεργό 

συμμετοχή τους στα ανώτατα αξιώματα του Αθηναϊκού κράτους, είχαν και ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τα γράμματα και τις τέχνες. Η αποκάλυψη ρωμαϊκών λουτρών με 

υπόκαυστα, στην οδό Τατοΐου, στο ύψος της <<Παναγίτσας της Ξυδού>>, ενισχύει 

την πεποίθηση ότι αποτελεί μέρος της μεγαλοπρεπούς έπαυλης του Ηρώδη. Η 

Κηφισιά είναι ένα γραφικό χωριό, μέσα σε κάμπο εύφορο, με εκατό παραδεισένια 

σπίτια με κόκκινα κεραμίδια, με πολλά δημόσια κτήρια, μεγάλο τζαμί με μιναρέ, 

ιεροσπουδαστήριο, χαμάμι, σπουδαίο χάνι και 10 μαγαζιά. 

στο σήμερα… 

Ξενάγηση… Σε έξι βίλες, πρώην εξοχικά σπίτια πρωθυπουργών, επιχειρηματιών και 

μεγαλοαστών που διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στη νεοελληνική ιστορία, και που ο 

Δήμος Κηφισιάς μάς δίνει την ευκαιρία να τα γνωρίσουμε εκ των έσω. Διάσημη για 

τους πύργους της, ειδικά αυτούς που περικλείονται στην περιοχή Στροφύλι, 

φιλοτεχνώντας στους δρόμους Τσαλδάρη, Πεσματζόγλου, Ραγκαβή και Εμμανουήλ 

Μπενάκη, μια αφήγηση που εμπεριέχει στιγμές ατόφιας Ιστορίας αλλά και 

αρχιτεκτονικού κλέους, η Κηφισιά προσφέρει μια «διήγηση» για τον περιπατητή ή 

τον τουρίστα που του δίνει την ευκαιρία, μα και του προσφέρει την αφορμή, για να 

τη δει διαφορετικά. Πτυχή του μάρκετινγκ πόλεων, μια τάση που στο εξωτερικό, 

χρόνια τώρα, αποτελεί ύψιστης σημασίας προδιαγραφή – πραγματικότητα. 

 

 

 

 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
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 "Ύμνος για την Κηφισιά": 

Το 1946 στο Β' Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς τα παιδιά τραγουδούσαν ένα τραγούδι που 

συνήθιζαν να το αποκαλούν "Ύμνος για την Κηφισιά": 

 

                                                                                                                  

Ωραία Κηφισιά, ωραίο Κεφαλάρι 

Με την πολλή δροσιά  

Και την περίσσια χάρη 

Τα δέντρα τα πολλά  

Και τα ψηλά πλατάνια 

Που στέκονται ψηλά  

Με τόση περηφάνια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γιαουρτοπόλεμος 
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Στο Κεφαλάρι κάθε βράδυ τη δεκαετία του 1980 τα Αμερικανάκια έδιναν μάχες με τα 

Ελληνόπουλα με........γιαούρτια!!! Έπεφτε ξύλο και γιαουρτοπόλεμος. Στο Κεφαλάρι, στην οδό 

Ξενίας, ήταν το περίφημο "Αmerican Club". Το ξύλο έπεφτε για χάρη γούστου... 

 

 

 Τα δώρα των τροχονόμων 

 

 

Έθιμο στην Κηφισιά τη δεκαετία του '50, του '60 και του '70 ήταν κάθε Χριστούγεννα και 

Πρωτοχρονιά, το "βαρέλι" του τροχονόμου, στην πλατεία της Κηφισιάς, γεμάτο δώρα από 

πολλέςεπιχειρήσεις. 

Σκεφτείτε ότι η μεταφορά τους για το αστυνομικό τμήμα γινόταν με τριαξονικά φορτηγά. Το 

νόημα του δώρου ακόμα δεν έχει διασαφηνιστεί. Ήταν για εξυπηρετήσεις ή για σεβασμό στο 

όργανο;  
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 Πετροπόλεμος 

 

 

 

Στο κτήμα Συγγρού τη δεκαετία του 1950 γίνονταν άγριες μάχες με πέτρες μεταξύ Κηφισιωτών 

και Μαρουσιωτών. Τα κίνητρα ποτέ δεν έγιναν γνωστά αλλά γίνονταν μάλλον για χάρη γούστου. 

Ριψοκίνδυνος πολεμιστής που δε φοβόταν τίποτα και ξεχώρισε ήταν ο Χρήστος Σχιάνας. 

 

 

 Ανθοκομική Έκθεση 

 

 

 

Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς είναι ο πιο ιστορικός θεσμός σε αυτόν το χώρο. Από το 1937, με 

διακοπή από το 1940 ως το 1955, γίνεται κάθε Μάιο στο ιστορικό Άλσος κι αποτελεί το πανηγύρι 

των λουλουδιών για τη χώρα μας. Είναι μια Έκθεση που με τα χρόνια παρουσίασε σημαντική 

εξέλιξη ως προς τις δραστηριότητές της αλλά και στη συμβολή της ανάπτυξης της αγάπης για τα 

λουλούδια και το περιβάλλον των πολιτών.  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
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Οι σχέσεις των ανθρώπων στην περιοχή της Κηφισιάς έχουν αλλάξει σε σχέση με το 

παρελθόν. Παλιότερα,  οι κάτοικοι της περιοχής ήταν φιλόδοξοι μεν, αλλά  και πολύ 

απλοί. Γνωρίζονταν μεταξύ τους και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.   Στις μέρες μας 

στον ίδιο τόπο ζουν άνθρωποι ως επί το πλείστον με μεγάλη οικονομική άνεση. Το 

ατομικιστικό και ωφελιμιστικό πνεύμα της εποχής μας φαίνεται να έχει αλλοτριώσει  

σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες σχέσεις. Η διαμονή στη συγκεκριμένη περιοχή για 

αρκετούς λειτουργεί ως απόδειξη πλούτου και μιας υψηλής κοινωνικής θέσης, 

γεγονός που δυσχεραίνει την επαφή με τους συμπολίτες τους. Φαίνεται να έχει χαθεί 

η έννοια της γειτονιάς και οι σχέσεις μοιάζουν απρόσωπες. Φυσικά σε όλα τα 

παραπάνω δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις.. Τέλος, η Κηφισιά αποτελεί τόπο 

συνάντησης επισκεπτών από πολλά μέρη, αφού προσφέρει ένα  ιδιαίτερα ελκυστικό 

φυσικό περιβάλλον και συνδυάζει ψυχαγωγία και εμπορική κίνηση. 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

1.Βίλα Καζούλη. Δημιουργήθηκε το 1902 από τον ομογενή από την 

Αλεξάνδρεια έμπορο Νικόλαο Καζούλη.

 

 

2.Οικία Πηνελόπης Δέλτα. Η Οικία της Πηνελόπης Δέλτα, όπως είναι περισσότερο 

γνωστό το νεοκλασικής αρχιτεκτονικής κτήριο των αρχών του 20ου αιώνα στη 

συμβολή των Εμμανουήλ Μπενάκη και Στέφανου Δέλτα στην Κηφισιά 

 

https://www.newsbeast.gr/tag/pinelopi-delta
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3. Έπαυλη Ατλαντίς. Χτισμένη το 1897, το όνομά της είναι εμπνευσμένο από την 

ελληνόφωνη εφημερίδα «Ατλαντίς» στη Νέα Υόρκη, εκδότης της οποίας ήταν το 

Σόλωνας Βλαστός, ιδιοκτήτης της βίλλας. Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό 

κομψοτέχνημα με χαρακτηριστικά παραθεριστικού τύπου εξοχικής κατοικίας. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Μουσείο τηλεπικοινωνίων ΟΤΕ  

Από το 1990 το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί το 

µμοναδικό στο είδος του. Εντός του ξεδιπλώνεται η διαδρομή των 
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τηλεπικοινωνιών από την αρχαιότητα µέχρι σήμερα, ενώ διαθέτει την 

τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση όλων των συλλογών του. 

 

  

 

 

 

5. Μουσείο Γουλανδρή  

Ιδρύθηκε το 1964 µε όραμα την ανάδειξη και προστασία του φυσικού πλούτου της 

πατρίδας µας και την ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως των νέων, για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

 

 

 

 

6. Παλλάς Αθηνά 

Ήταν κάποτε ένα από τα πιο αριστοκρατικά ξενοδοχεία της Αθήνας. Εγκαινιάστηκε το 

1924  παρουσία όλης της κοσμικής Αθήνας. Καταστράφηκε στα Δεκεμβριανά, 



24 
 

ξανάνοιξε το 1947 και έπαψε να λειτουργεί ως ξενοδοχείο τη δεκαετία του ’80. 

 

 

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΗΝ                           ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ  

 

Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1870 στη Μασσαλία, όπου ο 

πατέρας του Μιχαήλ Μελάς (1833-1897) δραστηριοποιούταν ως έμπορος. Το 1886 

εισήλθε στη Σχολή Ευελπίδων και εξήλθε ως ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού στις 8 

Αυγούστου του 1891. Τον επόμενο χρόνο νυμφεύτηκε τη Ναταλία Δραγούμη (1872-

1973), κόρη του τραπεζίτη και πολιτικού Στέφανου Δραγούμη, με την οποία απέκτησε 

δύο παιδιά, τον στρατιωτικό Μιχαήλ Μελά (1894-1950) και τη χημικό Ζωή Μελά - 

Ιωαννίδη (1898-1996). 

Υπήρξε δραστήριο μέλος της Εθνικής Εταιρείας, μιας μυστικής οργάνωσης, που είχε 

ως σκοπό την αναζωπύρωση του εθνικού φρονήματος και την απελευθέρωση των 

υπόδουλων Ελλήνων με κάθε θυσία, και έπαιξε αρνητικό ρόλο στον Ελληνοτουρκικό 

Πόλεμο του 1897. Με την έκρηξη του πολέμου μάχεται στα μέτωπα της Θεσσαλίας, 

ως διοικητής ουλαμού της 2ης Πεδινής Πυροβολαρχίας. 

Στις 28 Αυγούστου ο Καπετάν Μίκης Ζέζας διέβη τα σύνορα, συνοδευόμενος από 

αρκετούς Μακεδόνες, Λάκωνες και Κρήτες, και στα μέσα Σεπτεμβρίου 

στρατοπέδευσε στην περιοχή της Καστοριάς. Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 εισήλθε 

https://www.sansimera.gr/almanac/2903
https://www.sansimera.gr/almanac/0808
https://www.sansimera.gr/almanac/0808
https://www.sansimera.gr/biographies/696
https://www.sansimera.gr/articles/242
https://www.sansimera.gr/articles/242
https://www.sansimera.gr/almanac/2808
https://www.sansimera.gr/almanac/1310
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στο χωριό Στάτιστα για να αναπαυτεί αυτός και οι άνδρες του. Όμως, ο Βούλγαρος 

αρχικομιτατζής Μήτρος Βλάχος, προκειμένου να τον βγάλει από τη μέση, ειδοποίησε 

τις οθωμανικές αρχές. Επί τόπου κατέφθασε ισχυρό στρατιωτικό απόσπασμα, 

αποτελούμενο από 150 άνδρες και στη συμπλοκή που ακολούθησε, ο Παύλος Μελάς 

τραυματίστηκε σοβαρά στην οσφυϊκή χώρα και μετά από μισή ώρα άφησε την 

τελευταία του πνοή. 

Το κεφάλι του αποκόπηκε από τους συμπολεμιστές του και τάφηκε στο ναό της Αγίας 

Παρασκευής στο Πισοδέρι. Το σώμα του παραδόθηκε από τις οθωμανικές αρχές στον 

μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό (Καραβαγγέλη) και τάφηκε στον βυζαντινό ναό των 

Ταξιαρχών στην Καστοριά, όπου αναπαύεται και η κάρά του από το 1950. Στον ίδιο 

ναό έχει ταφεί και η σύζυγός του Ναταλία, κατ’ επιθυμίαν της. 

Ο θάνατος του Παύλου Μελά έγινε γνωστός στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου και 

συγκλόνισε την κοινή γνώμη, λόγω του ακέραιου και αγνού χαρακτήρα του ανδρός, 

αλλά και του γνωστού ονόματος της οικογένειάς του, που είχε μεγάλους δεσμούς με 

τη Μακεδονία και την κοινωνία των Αθηνών. Η θυσία του σηματοδότησε την 

ουσιαστική έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, που κορυφώθηκε με τους Βαλκανικούς 

Πολέμους του 1912-1913. 

 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 

 

Το εγκαταλελειμμένο σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά ανακαινίστηκε. Για 

δεκαετίες ήταν αφημένο στην τύχη του, προκαλώντας θλίψη. 

Όσοι περνούσαν έξω από το σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά και έστρεφαν το 

κεφάλι τους για να δουν την τελευταία κατοικία του πριν πάρει τα όπλα και ανέβει 

βόρεια για να πολεμήσει στον Μακεδονικό Αγώνα, το μόνο που αντίκριζαν ήταν ένα 

ερειπωμένο κτίριο. 

Πλέον, το σπίτι του Μακεδονομάχου ήρωα στην Κηφισιά ανακαινίστηκε και οι 

πρώτες εικόνες είναι εντυπωσιακές. Η νέα εικόνα της κατοικίας όπου έζησε ο Μελάς 

πριν φύγει για τη Μακεδονία, είναι τελείως διαφορετική.  

https://www.sansimera.gr/almanac/1810
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 Το σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά, μετά την ανακαίνιση, λειτουργεί ως ένα 

μνημείο ζωντανής ιστορίας ώστε οι νεότερες γενιές να μάθουν μέσα από προσωπικά 

αντικείμενα και φωτογραφίες ποιος ήταν ο Παύλος Μελάς -ο άνθρωπος που άφησε 

τα πάντα πίσω του για να πάει να πολεμήσει για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. 

 

                                       Εικόνες από το παρελθόν… 
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…και το σήμερα… 

 

 

 

 

 

                                            

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

                               ΕΚΘΕΜΑΤΑ 
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

  

                                 Οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες μας… 

 Η εκπαιδευτική επίσκεψη  που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη ήταν 

πραγματικά φανταστική! Μέσα από αυτήν συνειδητοποιήσαμε την αξία της 

συλλογικότητας και του ομαδικού πνεύματος. Η παρέα μας επισκέφθηκε 

πολλά μέρη όπως τον προφήτη Ηλία με την καταπληκτική θέα, την Περίσσα 

μια παραλία ξεχωριστή με μαύρη άμμο, την Οία με το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα 

,το Ακρωτήρι, στο οποίο απολαύσαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ξενάγηση, 

το οινοποιείο santo wines όπου ειδικοί μας έδειξαν την διαδικασία για τη  

δημιουργία του εξαιρετικού κρασιού και τα γραφικά Φηρά με την μοναδική 

αρχιτεκτονική και θέα.  

 

                                           Η ιστορία της Σαντορίνης 

 Είμαστε ευγνώμονες που μέσα από την εκπαιδευτική επίσκεψη μάθαμε για 

την ιστορία του ονειρικού αυτού νησιού. Η ιστορία της Σαντορίνης αποτελεί 

μία από τις πιο όμορφες διηγήσεις της αιώνιας πάλης του ανθρώπου και της 

φύσης. Όσο τα στοιχεία της φύσης, που στη Σαντορίνη συνδέονται έντονα με 

τη δράση των ηφαιστείων, οργίζονταν και ξέσπαγαν, τόσο οι άνθρωποι της 

Σαντορίνης, ανά τους αιώνες, έβρισκαν τρόπους για να επιβιώσουν και να 

δημιουργήσουν. 

 Από τις ηφαιστειακές εκρήξεις των αρχαίων χρόνων, που συνέδεσαν τη 

Σαντορίνη ακόμα και με το μύθο της χαμένης Ατλαντίδας μέχρι τους 

πρόσφατους σεισμούς, η ιστορία της Σαντορίνης είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

το «ανήσυχο» έδαφός της και τα ηφαίστεια της. Η παλιά και η νέα καμμένη, 

τα δύο ήρεμα νησάκια που δεσπόζουν στο αρχιπέλαγος της Σαντορίνης 

διαμόρφωσαν την ιστορία του νησιού μαζί με τους λαούς και τους ανθρώπους 
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που έζησαν στη Σαντορίνη και έμαθαν να επιβιώνουν και να δημιουργούν 

πολιτισμό παρά τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις. 

 Κάθε στρώμα ηφαιστειακής λάβας που φαίνεται στην καλντέρα έχει τη δική 

του ιστορία. Κάθε γωνιά του νησιού μαρτυρά και μια διαφορετική πτυχή της 

ιστορίας της Σαντορίνης. Από τον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου, στην 

κορυφή του Μέσα Βουνού και τα ερείπια της Αρχαίας Θήρας, στα αρχοντικά 

της Μεσαριάς του 18ου αιώνα και τα εργοστάσια επεξεργασίας του πιο 

διάσημου προϊόντος της Σαντορίνης, το ντοματάκι, η Σαντορίνη και οι λαοί της 

σε πείσμα της φύσης δεν πτοήθηκαν, δεν εγκατάλειψαν και δε σταμάτησαν 

να φτιάχνουν την ιστορία ενός νησιού μοναδικού σε όλο τον κόσμο.  

 

 

 

                                           Οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας… 

 

Όλοι μας  στην  ομάδα του περιβαλλοντικού προγράμματος νιώθουμε 

ενθουσιασμένοι με την εμπειρία μας. Γνωρίσαμε και εξερευνήσαμε ένα 

πανέμορφο μέρος, βγάλαμε φωτογραφίες, γελάσαμε, χορέψαμε, 

διασκεδάσαμε… Απολαύσαμε το μεγαλείο της φύσης και θαυμάσαμε τα έργα των 

ανθρώπων. Νιώσαμε την ευεργετική επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην 

ψυχή μας και συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη για σεβασμό και προστασία της 

φύσης. Ίσως στην εναρμόνιση με τη φύση βρίσκεται το κλειδί της ισορροπίας και 

της αρμονίας στη ζωή μας… Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό… Είναι και οι ανθρώπινες 

σχέσεις που μας βελτιώνουν ως άτομα και δίνουν ποιότητα στη ζωή μας… Τις 

μέρες που μείναμε στο νησί γνωριστήκαμε  καλύτερα με τους συμμαθητές και τις 

καθηγήτριές μας, ανακαλύψαμε νέα ενδιαφέροντα, μοιραστήκαμε 

προβληματισμούς… μάλλον γνωρίσαμε καλύτερα και τους εαυτούς μας… Η 

εμπειρία αυτή στάθηκε για μας ένα σπουδαίο μάθημα και το μόνο σίγουρο είναι 

πως θα μας μείνει αξέχαστη!   
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Φηρά 

 

 

 

Οία 
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Ακρωτήρι 
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