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Οι μαθητές της Γ΄ τάξης 
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                                                   Ευχαριστίες 
 
 
Για τη βοήθειά τους στην προσπάθειά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά: 
 

- Το Δήμο Ζεφυρίου και ιδιαιτέρως την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων κα 
Νικολοθανάση για τις πληροφορίες και το φωτογραφικό υλικό που μας 
παρείχαν, 

- Τις εκπαιδευτικές συμβούλους μας, κα Αθανασοπούλου και κα Μπίστα, 
για την καθοδήγηση και την υποστήριξή τους, 

- Τον Πρόεδρο του ΔΑΣ κ. Δημήτρη Βασιλείου για τις πολύ χρήσιμες 
πληροφορίες του. 

- Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τον Διευθυντή μας και το Σύλλογο 
Διδασκόντων του σχολείου μας για τη συμπαράστασή τους 

- Τους συμμαθητές μας Δήμητρα Πίνη και Δημήτρη Ντάκουλα για το 
φωτογραφικό υλικό που μας παρείχαν, 

- Τις οικογένειες όλων των μαθητών που τόσο γενναιόδωρα μας κατέθεσαν 
τις μνήμες τους, 

- Τη Διαδικτυακή Εφημερίδα Φύλαρχος για την πλούσια ειδησιογραφία του, 
πηγή πληροφοριών για μας.    
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-► να ερευνήσουν οι μαθητές μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και φωτογραφικό υλικό την 

περίοδο της εσωτερικής μετανάστευσης προς το Ζεφύρι από τα μέσα της δεκαετίας του’50 κι 

έπειτα , η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της περιοχής «Βασίλισσα Φρειδερίκη» 

(1963-1967), μετέπειτα Ζεφυρίου, 

 

-► να γνωρίσουν πώς βίωσαν οι παππούδες ή οι γονείς τους αυτή την μετανάστευση, 

αναπτύσσοντας ικανότητες ενσυναίσθησης με άτομα διαφορετικής γενιάς, εμπειριών, 

ιδεολογίας ενδεχομένως, και  διαφορετικού περιβάλλοντος, 

 

-► να ερευνήσουν τους λόγους αυτής της εσωτερικής μετανάστευσης, 

 

-► Να κατανοήσουν τις έννοιες της αστικοποίησης-προαστιοποίησης-αστικής διάχυσης 

 

-► να αναπτύξουν την ικανότητα να «κινούνται» μέσα στις μαρτυρίες, να αξιολογούν τη 

σχετικότητα και την ακρίβειά τους, κατόπιν να δομούν μια αφήγηση ή ένα χρονολόγιο και 

επαγωγικά να προβαίνουν σε ερμηνεία των τεκμηρίων τους, 

 

-► να αναζητήσουν και άλλες πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές, να μπορούν να τις 

κατατάξουν αντίστοιχα, να τις συγκρίνουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα, 

 

-► να ανιχνεύσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές (αστικό τοπίο- 

φύση) που συντελέστηκαν στην περιοχή κατά την προαναφερθείσα περίοδο.  

     Ο σκοπός της δράσης μας ήταν:  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ,  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ 
 
            Ο Δήμος Ζεφυρίου αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αστικοποίησης-προαστιοποίησης-αστικής 

διάχυσης, που συντελέστηκε κυρίως κατά τη δεκαετία του 1960, με τη μαζική εσωτερική μετακίνηση από 
αγροτικές περιοχές προς τις μεγάλες πόλεις και στη συνέχεια προς τα προάστια, προς αναζήτηση 
εργασίας σε βιομηχανικές ζώνες (εν προκειμένω στη Δυτική Αττική) ή εγκατάστασης σε αδόμητες 
ανοικτές εκτάσεις ή σε περιοχές κατοικιών χαμηλού κόστους στην περιφέρεια μεγάλων αστικών κέντρων. 
Οι γραπτές πηγές και ιστορικές μελέτες για τον συγκεκριμένο δήμο  είναι περιορισμένες και η επιλογή 
ενός σχεδίου εργασίας προφορικής ιστορίας, στο πνεύμα των βιωματικών δράσεων, αποτέλεσε μια 
απόπειρα συλλογής προσωπικών μαρτυριών (πρωτογενών πηγών), προς αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τη 
συλλογή γραπτών αρχείων (δευτερογενών πηγών), ως σημεία αναφοράς και σύγκρισης, για τη διερεύνηση 
της τοπικής ιστορίας. Η δράση μας εντάχθηκε στο γενικό ιστορικό πλαίσιο σε ότι αφορά την εσωτερική 
μετανάστευση στην Ελλάδα (σύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας).  

                    Η αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών έδωσε την ευκαιρία  στους μαθητές να προσεγγίσουν 
βιωματικά την τοπική τους ιστορία, η οποία δεν είναι κάτι ξένο γι’ αυτούς, είναι πρόσφατη, την ακούνε, 
την αφουγκράζονται, ζούνε την εξέλιξή της, συμμετέχουν πλέον και αυτοί στη δημιουργία αυτής της 
ιστορίας. Τα παιδαγωγικά οφέλη της ενεργητικής εμπλοκής τους στις διαδικασίες καταγραφής της είναι 
πολλά και σημαντικά : στόχος ήταν να αναπτύξουν συνεργατικές και κοινωνικές δεξιότητες, ερευνητικές 
δεξιότητες, γλωσσικές ικανότητες, κριτήρια αξιολόγησης, σύγκρισης και εξαγωγής συμπερασμάτων. Από 
τη φύση της άλλωστε, η ενασχόληση με την προφορική ιστορία είναι διαδικασία ενεργητική και προάγει 
την επαγωγική ιστορική λογική. 

                   Ο στόχος ήταν πραγματικά δύσκολος και απαιτούσε δεξιότητες έμπειρων ιστορικών μελετητών. Εντούτοις, 

ο πραγματικός σκοπός ενός τέτοιου εγχειρήματος ήταν να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάμεσα στη θεσμική μνήμη, την επίσημη που διαμορφώνεται από την 

κρατική εξουσία και τους φορείς της , αλλά και από τις μνημονικές πρακτικές και την ατομική μνήμη 

ατόμων ή κοινωνικών ομάδων με κοινές βιωματικές εμπειρίες. Το βασικό αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν 

να μπορέσουν οι μαθητές να «παράξουν» κατά κάποιο τρόπο ιστορία αντί απλώς να τη μελετούν.  Γι’ 

αυτόν ακριβώς το σημαντικό λόγο, επιλέξαμε, κατά την παρουσίαση της ερευνητικής μας δραστηριότητας, 

να δοθεί έμφαση τόσο στα αποτελέσματα όσο και στη διαδικασία.  

                    Ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας δημιουργώντας ερωτηματολόγια τα οποία απευθύναμε στα μεγαλύτερα 
άτομα των οικογενειών μας. Από αυτά τα ερωτηματολόγια συνθέσαμε στις συνέχεια γραμμικές αφηγήσεις 
και τις παρουσιάσαμε στην τάξη, ανά ομάδες:  
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                                                                    Η ΑΡΧΗ 
 

                Το 1952 κατοικούσαν στο Ζεφύρι οι γονείς της γιαγιάς μου που είχαν έρθει από τη Χασιά και οι οποίοι ήταν 

οι μοναδικοί κάτοικοι της περιοχής. Δεν υπήρχε τίποτε παραπάνω από ένα σπίτι και δίπλα του μοναχά ένα 

πηγάδι από το οποίο παίρνανε νερό με τον κουβά. Ολόγυρα ήταν μόνο χωράφια, αμπέλια και σπαρτά. 
 

                    
   

 
Λεωφορεία είχε τρία δρομολόγια την ημέρα. 

Το μοναδικό σχολείο ήταν ιδιωτικό και εκείνη 

την εποχή ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθουν οι 

γονείς για τη μόρφωση των παιδιών τους και 

έτσι τα βάζανε στις δουλειές τους. Η αδελφή 

της γιαγιάς μου πήγαινε και ερχόταν με τα 

πόδια στο Καματερό στο δημόσιο σχολείο. 

Εκείνα τα χρόνια δεν είχε ούτε μπακάλικα 

ούτε μανάβικα, η γιαγιά μου, που ήταν 10 

χρονών, έκανε με τα πόδια χιλιόμετρα για να 

βρει κάπου να ψωνίσει. Η Παναγιά η 

Γρηγορούσα ήταν η παλιά εκκλησία που την 

κρατούσε τότε μια καλόγρια και μετά από 

χρόνια ήρθε ο παπα-Χρήστος, το 1960. Ρεύμα  

δεν είχαν και τα βράδια ανάβανε κεράκια. Η 

λειτουργία στην εκκλησία κι αυτή έτσι 

γινόταν, οι γυναίκες ψέλνανε με κεράκια.   
 

 

 

       



 7 

                                                      
 

Το 1959 η γιαγιά μου παντρεύτηκε και όταν έμεινε έγκυος δεν σταμάτησε να δουλεύει, συνέχισε με 

το μωρό στην κοιλιά. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο σπίτι. Στα παλιά τα χρόνια, στις γιορτές, στις 

αποκριές, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, έβγαινε όλη η γειτονιά έξω, παππούδες, παιδιά, θείες, 

εξαδέλφες και γιορτάζανε όλοι μαζί. Εκείνα τα χρόνια ήταν όλα διαφορετικά, όλοι μάλιστα έκαναν 

σαν τους Ρομά: ο πατέρας διάλεγε με ποιον ή με ποιαν θα παντρέψει την κόρη ή το γιο. Οι πρώτοι 

κάτοικοι άρχισαν να έρχονται το 1959, τότε που η πλατεία Λαμπράκη ήταν ακόμα ένα απλό 

χωράφι με σίδερα. 
 

 
       

          

 

 
 
 
       Οι πρώτες οικογένειες, όλες μαζί ενωμένες 

 
 
Και τα παιδιά, η ψυχή και η συνέχεια του τόπου 
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Με λένε Μαρία. Η μητέρα μου ήρθε στο 

Ζεφύρι το 1964 και ο πατέρας μου ήταν 

εργάτης στο Δήμο της Αθήνας. Η μαμά 

συμπλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα 

ράβοντας κατά καιρούς πουλόβερ. Η περιοχή 

τότε ονομαζόταν Κάτω Ζοφριά και είχε λίγα 

σπίτια περιτριγυρισμένα από χωράφια με 

αμπέλια και βερικοκιές. Το πρώτο σπίτι των 

γονιών μου ήταν μόλις δυο δωμάτια που στη 

συνέχεια το γκρέμισαν για να χτίσουν ένα 

μεγαλύτερο όταν μπήκε η περιοχή στο σχέδιο 

πόλης. Στην αρχή δεν υπήρχε ρεύμα ούτε 

νερό, το νερό το έφερνε ο νερουλάς με το 

άλογο, έτσι αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε 

πηγάδι. Το άνοιξαν μόνοι τους ο πατέρας μου 

και η μητέρα μου το 1968 και, όσο για φως, 

είχανε λάμπες πετρελαίου μέχρι το 1969 που 

ήρθε η ΔΕΗ. Την ίδια χρονιά ήρθε και η 

ΟΥΛΕΝ που αργότερα μετονομάστηκε σε 

ΕΥΔΑΠ. Τότε υπήρχε ένα Δημοτικό του 

Σαφαρίκα εκεί που τώρα βρίσκεται το 4
ο 

Δημοτικό Σχολείο και του Δαμιανού που το 

1978 έγινε το 1
ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου. 

Φαρμακείο υπήρχε ένα πάνω στη Φυλής, της 

κυρίας Ειρήνης και ένα μπακάλικο, του κ. 

Παναγιώτη Κανελάκη και ο φούρνος του 

Πηγάκη. Οι περισσότεροι κάτοικοι τότε ήταν 

μεροκαματιάρηδες, χτίστες οικοδόμοι ή 

δούλευαν σε εργοστάσια, οι γυναίκες 

δούλευαν καθαρίστριες ή έραβαν ή 

απασχολούνταν περιστασιακά. Οι πιο πολλές 

έμεναν στο σπίτι.  
Η πρώτη δουλειά του μπαμπά ήταν σ’ ένα 

εργοστάσιο για καλαμάκια στα Άνω Λιόσια το 

1981, ενώ το 1983, έβγαλε άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλματος για ανακύκλωση χαρτιού και 

μετάλλου.    
Λαϊκή αγορά γινόταν κάθε Τρίτη, όπως και 

σήμερα    Υπήρχε ένα καφενείο, του 

Μπάρμπα-Μηνά και ένα ψιλικατζίδικο, του 

Μπέλου. Εκκλησίες είχαμε δύο, την Παναγιά 

τη Γρηγορούσα και τον Άγιο Φανούριο. Ένα 

λεωφορείο περνούσε κάθε μια ώρα περίπου 

και στις απεργίες ερχόντουσαν τα ΡΕΟ, τα 

στρατιωτικά φορτηγά.   
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Τσιγγάνοι υπήρχαν στο Ζεφύρι από το 1964, όμως τότε, 

όταν συνέβαινε κάτι κακό σε κάποιον, αυτοί έτρεχαν πρώτοι 

να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Συνυπήρχαμε 

αρμονικά. Εγκληματικότητα δεν υπήρχε. Τα άσχημα 

ξεκίνησαν από τα 1992 κι ύστερα. Ως τότε, δεν υπήρχε 

αστυνομία στο Ζεφύρι, μόνο στα Άνω Λιόσια. Όσο για 

γιατρούς, είχαμε το ιατρείο του ΙΚΑ, με παιδίατρο, 

παθολόγο και καρδιολόγο και ΠΙΚΠΑ για τα παιδιά 

(εμβόλια και φάρμακα) 
Όταν ενώθηκαν τα Άνω Λιόσια με την Πάνω Ζοφριά, η 

Κάτω Ζοφριά μετονομάστηκε σε Ζεφύρι, έγινε Κοινότητα κι 

ύστερα Δήμος. Το Ζεφύρι αναπτύχθηκε από το 1980 και 

μετά όπου η περιοχή γνώρισε τη μεγαλύτερη οικοδόμηση. 

Πριν το σχέδιο πόλης, σχεδόν όλα τα σπίτια χτίζονταν χωρίς 

άδειες, ύστερα όμως νομιμοποιήθηκαν ή χτίζονταν 

καινούρια με άδειες. Η αποχέτευση ολοκληρώθηκε το 1992.   
 

    
 

               
 

Ο παππούς Βασίλης γεννήθηκε το Φλεβάρη του ΄35 στην Πελοπόννησο και έφυγε από κει σε ηλικία 12 

χρονών, γιατί ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, ο κόσμος πεινούσε και δεν είχε δουλειές. Ήρθε στην Αθήνα 

μόνος του και τον φιλοξένησε στο σπίτι της η μεγάλη του αδελφή, στη Νέα Ιωνία. Έπιασε σύντομα δουλειά 

σ’ ένα καφενείο στην οδό Σωκράτους στο κέντρο κι εκεί δούλεψε ως τα 18 του οπότε πήγε φαντάρος. Το 

διάστημα εκείνο γνώρισε τη γιαγιά. Η γιαγιά Ολυμπία, γεννημένη το 1940, σε ηλικία 14 χρονών είχε 

εγκαταλείψει με την οικογένειά της τη Μυτιλήνη λόγω φτώχειας. Είχε τρεις αδελφές κι έναν αδελφό, πέντε 

συνολικά αδέλφια. Δύσκολα χρόνια τα μεταπολεμικά, ανάγκασαν πολλές οικογένειες να ξεριζωθούν.  
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Εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σμύρνη.  Έπιασε λοιπόν δουλειά σε έναν ξάδελφό της που είχε βιοτεχνία 

υποκαμίσων. Εκεί γνώρισε τον παππού, ο οποίος την κέρναγε κάθε μέρα καφέ και πορτοκαλάδα. Μόλις 

απολύθηκε ο παππούς από φαντάρος, ένας ξάδελφος της γιαγιάς τον έβαλε εισπράκτορα στα λεωφορεία. Το 

1960 αρραβωνιάστηκαν και ήρθαν στο Ζεφύρι. Τότε το Ζεφύρι λεγόταν Κάτω Ζοφριά και η οδός όπου 

αγόρασαν το οικόπεδο για να κτίσουν σπίτι λεγόταν Πριγκιπίσσης Αλεξίας. Υπήρχε ο φούρνος του Λιάρου 

και 10 με 20 σπίτια. Οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι και το νερό όπως και τον πάγο για την παγωνιέρα τα 

έφερνε η κυρία Μαρία με το άλογο. 
 
 

                          
 

 
 

Το σπίτι το έκτισαν με τη βοήθεια φίλων 

οικοδόμων, χωρίς άδεια, γιατί δεν υπήρχαν 

λεφτά. Ήταν δυο δωμάτια και μια κουζίνα. 

Ρεύμα δεν υπήρχε, μαγείρευαν στο 

πετρογκάζ και φώτιζαν τα βράδια τους με 

μια λάμπα πετρελαίου. Το χειμώνα 

ζεσταινόντουσαν με μια ξυλόσομπα στην 

αρχή και μετά με σόμπα πετρελαίου. Στην 

αρχή του γάμου δούλευαν και οι δύο μέχρι 

που η γιαγιά έμεινε έγκυος και σταμάτησε. 

Τον Αύγουστο του’66 γέννησε τον πρώτο 

της γιο, εμένα τον Χαράλαμπο και τον 

Ιούλιο του ’70 τον θείο Γιάννη. Στη γιορτή 

του, χρόνια αργότερα, με την εγγονούλα 

του να χτυπάει παλαμάκια, ο παππούς 

Βασίλης χορεύοντας έπαθε ανακοπή και 

έφυγε από τη ζωή. Ήταν ένας υπέροχος 

άνθρωπος και είχε σαν στόχο στη ζωή του 

να είναι καλά η οικογένειά του και να 

προσφέρει όσο μπορεί στον συνάνθρωπο. 
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 Με λένε Ευγένιο και είμαι 73 χρονών. Γεννήθηκα το 1942 στη Λευκάδα. Εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ 

δύσκολα, υπήρχε μεγάλη φτώχεια, ανέχεια και καθόλου δουλειές. Έτσι, ήμουν 20 χρονών όταν αποφάσισα 

να έρθω στο Ζεφύρι. Ήταν το 1962 κι εδώ υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά. Εγώ ήμουν 

οικοδόμος κι επειδή στο Ζεφύρι τότε άρχισαν να χτίζονται πολλά σπίτια μου δόθηκαν περισσότερες 

ευκαιρίες να δουλέψω. Στην αρχή βέβαια οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες. Μέχρι να φτιάξω το σπίτι μας, 

είχαμε νοικιάσει ένα πολύ μικρό σπίτι. Κάθε πρωί πηγαίναμε να πάρουμε το νερό μας από ένα πηγάδι. Το 

Ζεφύρι τότε έμοιαζε με ένα μεγάλο χωράφι χωρίς πολλά σπίτια και καθόλου μαγαζιά. Τα καταφέραμε όμως 

με σκληρή δουλειά να ριζώσουμε εδώ, να γίνουμε νοικοκυραίοι, να προκόψουμε. 
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Οι παππούδες μου γεννήθηκαν 

στο χωριό Κυψέλη της Ζακύνθου, 

το ΄33 ο παππούς και το ΄34 η 

γιαγιά. Στο Ζεφύρι ήρθαν το 

1965, λόγω δουλειάς και λόγω 

γάμου. Διάλεξαν το Ζεφύρι γιατί 

εδώ μπορούσαν να χτίσουν το 

σπίτι τους, ήταν καλές οι τιμές, 

ήταν ήσυχα τότε, υπήρχαν λίγα 

σπίτια.. Το Ζεφύρι έμοιαζε με 

χωριό, υπήρχαν πολλά χωράφια 

όπου έβοσκαν ζώα, πρόβατα, 

κατσίκες… Στην αρχή 

αντιμετώπισαν αρκετές 

δυσκολίες. Δεν είχαν νερό, 

ρεύμα, τηλέφωνο. Νερό παίρνανε 

από ένα πηγάδι. Η γιαγιά είχε 

επιπλέον το πρόβλημα της αραιής 

συγκοινωνίας, δούλευε 

καθαρίστρια στο ΙΚΑ της Αθήνας 

και δεν ήταν εύκολη η 

μετακίνησή της. Υπήρχε φτώχεια 

τότε, λίγα χρήματα και πολλή 

δουλειά, όμως τα κατάφεραν να 

στεριώσουν και να μεγαλώσουν 

καλά τα παιδιά τους. 
 

 
Με λένε Θεμιστοκλή και ήρθα 

στο Ζεφύρι από τη Μυτιλήνη 

το 1967. Τότε η ζωή στην 

επαρχία ήταν πολύ πιο 

δύσκολη, δεν υπήρχαν 

δουλειές, ο κόσμος πεινούσε. 

Διάλεξα το Ζεφύρι γιατί βρήκα 

δουλειά στην οικοδομή. Τότε 

χτίζονταν αρκετά σπίτια στο 

Ζεφύρι, όμως ακόμα είχε 

παντού χωράφια και δέντρα. Το 

δικό μας σπίτι το φτιάξαμε 

σιγά-σιγά και το 

τελειοποιήσαμε με την πάροδο 

του χρόνου. Δούλευα μόνο 

εγώ, η γυναίκα μου φρόντιζε το 

σπίτι και μεγάλωνε τα παιδιά, 

τις δυο μας κόρες. 

Αντιμετωπίσαμε σίγουρα 

δυσκολίες: νερό παίρναμε από 

ένα πηγάδι πάνω στο βουνό, 

δεν είχαμε ρεύμα, ούτε 

τηλέφωνο. Προκόψαμε όμως 

με τη σκληρή δουλειά και με 

νοικοκυροσύνη. 
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Οι γονείς της μητέρας μου έφυγαν από τη Σαντορίνη και ήρθαν στο Ζεφύρι το 1972, γιατί ο παππούς μου ήταν 

οικοδόμος και είχε κάποιους γνωστούς στο Ζεφύρι οι οποίοι του ζήτησαν να έρθει να δουλέψει εδώ. Από την 

πλευρά του πατέρα μου τώρα, η οικογένειά του είχε έρθει το 1971 από το Αιγάλεω στο Ζεφύρι, γιατί είχαν 

αγοράσει εδώ ένα οικόπεδο το οποίο έκτισαν και έμειναν εκεί. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν πολλά σπίτια στο 

Ζεφύρι, ήταν περισσότερο χωράφια και χωματόδρομοι. Η περιοχή ήταν εκτός σχεδίου και οι περισσότεροι 

αναγκαζόταν να κτίσουν λαθραία. Όταν μπήκε στο σχέδιο, περίπου το 1978, έβγαζαν άδειες οι μηχανικοί πριν 

το κτίσιμο. 
Οι περισσότεροι κάτοικοι εδώ ήταν 

οικοδόμοι, υπήρχαν βέβαια και 

άλλα επαγγέλματα (οδηγοί, 

εισπράκτορες, μικρομαγαζάτορες), 

όμως η δουλειά του οικοδόμου 

κυριαρχούσε. Επίσης, υπήρχαν 

αρκετοί βοσκοί που έβοσκαν τα ζώα 

τους στα χωράφια που δεν ήταν 

φραγμένα. Όλοι είχαν κότες για τα 

αυγά τους και μερικά ζώα, όπως 

αρνιά και κατσίκες που τα έσφαζαν 

για το κρέας τους. Η πρώτη δουλειά 

του πατέρα μου ήταν σε ένα 

συνεργείο με μηχανές και η μητέρα 

δούλευε σ’ ένα μαγαζί με 

ραπτομηχανές κεντήματος. Και οι 

δυο οικογένειες των γονιών μου 

διάλεξαν το Ζεφύρι, λόγω δουλειάς, 

αλλά και γιατί ήταν πιο προσιτές οι τιμές στα οικόπεδα. Επιπλέον, ήταν μια ήσυχη και όμορφη περιοχή, όχι 

μακριά από την Αθήνα. Μετά από το 1980, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, να χτίζονται περισσότερα 

σπίτια και να μαζεύονται πολλοί τσιγγάνοι. Όταν είχαμε έρθει εμείς, το’71 ο μπαμπάς και το ’74 η μαμά,  

υπήρχε μόνο ένα καφενείο, όπου πολλοί περνούσαν την ώρα τους συζητώντας, ένα μπακάλικο και ένας 

φούρνος. Δεν υπήρχε ρεύμα και χρησιμοποιούσαν λάμπες πετρελαίου, νερό έπαιρναν από τα πηγάδια και για 

ψυγείο είχαν τις παγωνιέρες στις οποίες έβαζαν πάγο αγορασμένο από τον παγοπώλη. Σχολείο υπήρχε μόνο ένα 

δημοτικό κι ένα γυμνάσιο και δύο φροντιστήρια αγγλικών. 
 

 
Η περιοχή τότε λεγόταν Ζοφριά 

και δεν υπήρχε δημαρχείο, ήταν 

μια μικρή κοινότητα. Το όνομα 

αυτό λένε ότι το πήρε από ένα 

πηγάδι που υπήρχε παλιά και το 

χρησιμοποιούσαν για να 

ποτίζουν τα ζώα. Άλλοι λένε ότι 

το όνομα προήλθε από τον άνεμο 

Ζέφυρο που φυσάει έντονα στην  

περιοχή, ή από την ποδοσφαιρική 

ομάδα Ζέφυρος. 
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Στο Ζεφύρι ήρθαμε το 1974, γιατί εδώ έμεναν κάποιοι συγγενείς της γιαγιάς. Εγώ πήγαινα σχολείο τότε. 

Το σπίτι μας το χτίσαμε στο οικόπεδο που είχαμε αγοράσει. Η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη, λίγα 

σπίτια, μονοκατοικίες, πολλά χωράφια. Ρεύμα και νερό βάλαμε σύντομα, αλλά ζούσαμε πολύ φτωχικά.  

Μπάνιο κάναμε στη σκάφη, δεν είχαμε θερμοσίφωνα, δεν είχαμε θέρμανση και στην αρχή ζούσαμε όλοι 

μαζί σε ένα δωμάτιο. Σήμερα έχουμε ανέσεις που τότε θα μας φαίνονταν σαν όνειρο. Το σπίτι το φτιάξαμε 

σιγά-σιγά, αφού πήραμε άδεια από την πολεοδομία. Η γιαγιά δεν δούλευε, όπως οι περισσότερες γυναίκες 

εκείνη την εποχή, μεγάλωνε τα παιδιά και φρόντιζε το σπιτικό της. Το Ζεφύρι τότε ονομαζόταν Ζοφριά και 

έλεγαν ότι είχε πάρει το όνομά του από ένα πηγάδι ή από τον άνεμο Ζέφυρο. Δήμαρχος ήταν ο κύριος 

Ζέρβας. Σχολεία υπήρχαν και λίγα φροντιστήρια, αλλά όχι σούπερ μάρκετ, μόνο κάποια mini-markets. Τα 

δρομολόγια των λεωφορείων ήταν αραιά και σταματούσαν νωρίς το βράδυ. Το Ζεφύρι άρχισε να 

αναπτύσσεται πολύ μετά το 1980. Οι πιο πολλοί κάτοικοι ήταν οικοδόμοι, χτίστες, και μικροέμποροι ή 

δούλευαν σε εργοστάσια ή βιοτεχνίες. Ο παππούς ήταν εισπράκτορας στα λεωφορεία και η γιαγιά έπιασε 

δουλειά μερικά χρόνια αργότερα, αλλά σε άλλη περιοχή. Το Ζεφύρι δεν ήταν ο τόπος μας, όμως εδώ 

φτιάξαμε το σπιτικό μας, ριζώσαμε, το αγαπήσαμε και έγινε η ιδιαίτερη πατρίδα της καρδιάς μας.  
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Ο παππούς μου είχε γεννηθεί στη 

Θήβα το 1950. Από μικρός δούλευε 

στα χωράφια της Θήβας και εκεί 

γνώρισε τη γιαγιά μου, στα χωράφια 

κι αυτή, συναντιόταν κάθε μέρα, 

κοιτάζονταν ο ένας με τον άλλον και 

με τον καιρό ερωτευτήκανε κι έπειτα 

κλεφτήκανε και παντρευτήκανε. 

Κάνανε 4 παιδιά, δυο κόρες και δυο 

αγόρια. Είχαν φτιάξει ένα τσαντίρι 

και δεν είχαν ούτε νερό ούτε φως. 

Πηγαίνανε με τα παγούρια και 

γεμίζανε νερό από ένα πηγάδι για να 

έχουνε να πιουν και να πλυθούν. 

Ψώνιζαν από ένα μαγαζί που ήταν 

περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά. 

Περνούσαν δύσκολα και μετά από 

καιρό ήθελαν να αλλάξουν 

περιβάλλον. Γι’ αυτό ήρθαν στο 

Ζεφύρι και με τα παιδιά έφτιαξαν το 

σπίτι τους και έμειναν εδώ. Δούλευαν 

κι εδώ στα χωράφια. Η μαμά μου 

ήταν 15 χρονών όταν γνώρισε τον 

πατέρα μου σε μια καφετέρια. 

Μιλούσαν συνέχεια στο κινητό και 

ερωτευτήκανε, κλεφτήκανε και 

παντρεύτηκαν. Ο πατέρας μου βρήκε 

δουλειά σε εργοστάσιο, φτιάξανε 

δικό τους σπίτι και με τα λεφτά που 

έβγαζαν πλήρωναν το νερό και το 

φως. Μπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα 

και να κάνουν δικά τους παιδιά. 

Τώρα έχουμε μια ευτυχισμένη 

οικογένεια και ο πατέρας μου και η 

μάνα μου αγαπιούνται πολύ.  

 

    
 

   
 

                                           

                                           
                                     (Φωτό: Αλέξανδρος Κατσής, από το αφιέρωμα στο Ζεφύρι του LIFO) 
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Με λένε Νικολέτα και γεννήθηκα στο Νεοχώρι 

Ζαχάρως του Νομού Ηλείας, το 1937. Μεγαλώνοντας 

εκεί δούλευα σε αγροτικές δουλειές, πολύ σκληρές. 

Έτσι, αποφάσισα να φύγω από το χωριό και να έρθω 

στην Αθήνα για μια καλύτερη ζωή. Στο Ζεφύρι δεν 

ήρθαμε κατευθείαν, αλλά μετά από 15 χρόνια, το 1983. 

Ήμουν τότε 47 χρονών. Ως τότε μέναμε με ενοίκιο 

στου Ζωγράφου και αφού είχαμε μαζέψει μερικά 

χρήματα ήρθαμε εδώ για να αγοράσουμε οικόπεδο και 

να χτίσουμε το δικό μας σπίτι. Ζήσαμε για κάποιο 

διάστημα χωρίς νερό και ρεύμα. Οι δρόμοι γύρω μας 

ήταν χωματόδρομοι, ασφαλτοστρώθηκαν αργότερα. 

Είχαμε καντίνα τότε, δούλευα κι εγώ κι ο άντρας μου, 

βοηθούσαν και τα παιδιά. Το Ζεφύρι τότε δεν είχε 

πολλά σπίτια, υπήρχαν πολλά χωράφια όπου κι αν 

πήγαινες. Επιλέξαμε να έρθουμε εδώ γιατί μας φάνηκε 

καλή περιοχή και επειδή δεν είχαμε αρκετά χρήματα να 

πάρουμε αλλού οικόπεδο. Δόξα τω Θεώ, τα 

καταφέραμε. 
 

   

  

             
 
 

   
 
 

  Ήρθαμε στο Ζεφύρι το 1982. 

Πριν μέναμε στην Κυψέλη, στο 

κέντρο της Αθήνας. 

Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ, 

γιατί, μετά το σεισμό του ’81, το 

σπίτι μας στην Κυψέλη έπαθε 

αρκετές ζημιές. Επειδή ήμασταν 

μεγάλη οικογένεια και καθώς 

δεν βρίσκαμε κατάλληλο 

διαμέρισμα, αποφασίσαμε να 

χτίσουμε το σπίτι μας στο 

Ζεφύρι, στο οικόπεδο που είχε 

αγοράσει ο πατέρας χρόνια πριν. 

Η περιοχή αυτή δεν είχε ακόμα 

αναπτυχθεί. Πολλοί δρόμοι δεν 

ήταν ασφαλτοστρωμένοι και δεν 

υπήρχαν διαμορφωμένες 

πλατείες. Δεν ήταν εύκολο να 

πάρουμε τηλέφωνο, η 

συγκοινωνία ήταν αραιή και 

σταματούσε νωρίς το βράδυ. 

Δεν είχαμε κοντά μας διάφορες υπηρεσίες (ιατρεία), σουπερμάρκετ και άλλες ανέσεις. Δεν υπήρχε Λύκειο και το 

γυμνάσιο στεγαζόταν σε μια οικεία και κάποια καταστήματα και υπόγεια.  
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Η οικογένειά μας ήρθε στο Ζεφύρι το 1989, 

πολύ αργότερα δηλαδή απ’ όταν 

πρωτοκατοικήθηκε. Μετακομίσαμε εδώ από 

το Μπουρνάζι, γιατί βρήκαμε χωράφι σε 

πολύ καλή τιμή και χτίσαμε το σπίτι μας. 

Μας βοήθησαν μερικοί εργάτες, καθώς 

εκείνο τον καιρό υπήρχαν πολλοί χτίστες 

στην περιοχή. Ο παππούς δούλευε στο 

δημόσιο και η γιαγιά ήταν στο σπίτι 

φροντίζοντας το νοικοκυριό και τα παιδιά. 

Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα, 

όμως είχαμε τις βασικές ανέσεις, νερό, φως, 

τηλέφωνο… Αρκετοί δρόμοι τότε στο 

Ζεφύρι ήταν χωματόδρομοι, η περιοχή 

αραιοκατοικημένη και ο κόσμος 

εξυπηρετούνταν από μικρά μαγαζιά, μίνι 

μάρκετ, περίπτερα. Σουπερμάρκετ δεν 

υπήρχαν. Ήταν λίγο πιο ανθρώπινα και όχι 

όπως τώρα, κάπως απρόσωπα. Η περιοχή 

αναπτύχθηκε και μαζί της μια πλευρά εγκληματικότητας, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί είναι οι 

νοικοκυραίοι που προκόψανε εδώ.  
 
   

 
Το όνομά μου είναι Γιώργος Μ. και 

γεννήθηκα το 1951. Ήρθα στην Αθήνα 

το 1973, γιατί μπήκα στη σχολή 

αστυνομίας πόλεων. Το ’74 γνώρισα τη 

γυναίκα μου, παντρευτήκαμε και  

εγκατασταθήκαμε στην Πλατεία 

Βικτωρίας. Το διαμέρισμά μας ήταν 

μικρό, χρειαζόμασταν περισσότερο χώρο 

για τα παιδιά μας. Έτσι, το 1985, 

μετακομίσαμε στο Ζεφύρι. Είχαμε βρει 

οικόπεδο και χτίσαμε το δικό μας σπίτι. 

Η ζωή εδώ, τον πρώτο καιρό, ήταν 

δύσκολη. Δεν είχε πολλούς 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ούτε 

τακτική συγκοινωνία. Το Ζεφύρι ήταν 

μια απλή κοινότητα και όχι δήμος. 

Μετανάστες από άλλες χώρες δεν είχαν 

έρθει ακόμα, μόνο αθίγγανοι και ρομά. 

Δεν ήμασταν ποτέ ρατσιστές, 

συμβιώναμε τότε όπως και τώρα. Στο 

κάτω-κάτω, όλοι εδώ ξένοι είμαστε, από 

κάπου αλλού ήρθαμε. Όπου γης εκεί 

πατρίς.  
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Εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι από το Καζακστάν, εκεί γεννήθηκαν εκεί μεγάλωσαν και εκεί 

παντρεύτηκαν. Ήρθαν στην Ελλάδα πριν από 24 χρόνια, δηλαδή το 1992, γιατί είχαν εδώ πάρα πολλούς 

συγγενείς και φίλους από το Καζακστάν και γιατί είχαν τη δυνατότητα να βρουν εύκολα δουλειά. Με το που 

ήρθανε στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, ψάξανε σπίτι και βρήκαν στο Ζεφύρι, εκεί όπου 

άλλωστε έμενε και η μητέρα της γιαγιάς μου. Εγκαταστάθηκαν εδώ λοιπόν σ’ ένα καθόλου ακριβό σπίτι, ένα 

λυόμενο ήταν. Μετά από λίγο καιρό, ο πατέρας μου βρήκε δουλειά στην οικοδομή που του άρεσε, αφού κι ο 

ίδιος ήταν οικοδόμος, εργολάβος. Η γιαγιά μου δεν μπορούσε να δουλέψει γιατί είχε το σπίτι και τα παιδιά να 

φροντίσει.. Η ζωή τους τα πρώτα χρόνια ήταν καλή, είχαν τις ανέσεις τους, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, δεν 

στερούνταν τίποτα. Η περιοχή ήταν όμορφη και ήσυχη, δεν είχε τότε καθόλου φασαρίες. Το 1999 όμως, όταν 

έγινε ο μεγάλος σεισμός, το σπίτι τους έπαθε πολλές ζημιές κι έτσι μετακινήθηκαν στα όρια Ζεφυρίου-Άνω 

Λιοσίων όπου και ζουν ως σήμερα στο σπίτι που φτιάξανε με τη βοήθεια και του δήμου. Η οικογένειά μου 

αισθάνεται ευτυχισμένη εδώ, κατάφερε να φτιάξει το δικό της σπιτικό και με μόχθο κατάφερε να μη στερείται 

τίποτα. Πολλές φορές, νοσταλγούσαν το παλιό τους σπίτι και τη ζωή τους στο Καζακστάν, όμως  
τελικά εδώ στα Λιόσια είναι πολύ ωραία, γιατί έχουν τη δικιά τους αυλή και το δικό τους κήπο. 

 

 
 
 
Οι γονείς μου γεννήθηκαν το 1964 στο Καζακστάν και ήρθαν στο Ζεφύρι το 1993. Ο πατέρας μου ήταν 

οικοδόμος και τότε είχε πολύ δουλειά εδώ στην οικοδομή. Η μητέρα μου δούλευε σε εργοστάσιο, πολλές ώρες κι 

αυτή. Είχαν έτσι, συγκεντρώνοντας τα χρήματα, να αγοράσουν ένα κομμάτι γης για να κτίσουν το δικό τους 

σπίτι. Το έχτισε βέβαια ο πατέρας μου με τα δικά του χέρια. Η περιοχή που μείνανε ήταν τότε πολύ ήσυχη, 

σχεδόν ερημική. Στην αρχή δεν είχαν σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και παίρνανε νερό από το πηγάδι για να 

πιούν να πλυθούν και για να ποτίσουν τα ζώα. Δυσκολεύτηκαν είναι αλήθεια, αλλά είχαν φύγει από το 

Καζακστάν γιατί εκεί έκριναν ότι δεν είχαν μέλλον. Στο Ζεφύρι πάλεψαν και τα κατάφεραν αρκετά καλά. 
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Ήρθαμε στο Ζεφύρι το 1990 επειδή ήταν μια 

περιοχή με αρκετά οικόπεδα ελεύθερα σε 

προσιτές τιμές. Θέλαμε να φτιάξουμε τη 

δικιά μας κατοικία. Μπήκε μηχανικός και 

μαζί με τον πατέρα μου και μάστορες, έριξαν 

τα μπετά κι ύστερα πήραμε δάνειο για να 

μπορέσουμε να την τελειώσουμε και να 

μείνουμε σ’ αυτήν. Ακόμα μόνο ένα μέρος 

της πόλης ήταν πυκνοκατοικημένο. 

Δήμαρχος τότε ήταν ο κος Ζέρβας. Ελλείψεις 

υπήρχαν, αλλά όχι βασικές. Είχαμε 

φαρμακεία, μαγαζιά και σχολεία. 

Μετανάστες και τσιγγάνοι είχαν ήδη αρχίσει 

να εγκαθίστανται εδώ αλλά σε όχι τόσο 

μεγάλο αριθμό. 

 

        
 

 
 
  
                          
 

Ονομάζομαι Μ.Ν. και είμαι 39 

χρονών. Γεννήθηκα στην Ουκρανία 

το 1976 και στα 22 μου, το Νοέμβριο 

του 1997,  ήρθα στην Αθήνα. Ο 

στόχος μου ήταν να αναζητήσω στην 

Ελλάδα μια καλύτερη ζωή. Στην αρχή 

δεν είχα χαρτιά και έβγαλα 

τουριστική βίζα για ένα μήνα. Έμεινα 

για λίγο στη Λαμία σε μια φίλη μου 

και ύστερα ήρθα στην Αθήνα. Όμως 

όταν έληξε η  βίζα μου αναγκάστηκα 

να επιστρέψω στην Ουκρανία. Το 

1999 ξαναγύρισα στην Ελλάδα και 

αυτή τη φορά έφτιαξα τα χαρτιά μου. 

Με βοήθησε ο πατέρας του άντρα 

μου, τον οποίο είχα γνωρίσει σε μια 

καφετέρια. Βγαίναμε μαζί για δυο χρόνια και μετά κάναμε οικογένεια. Ο λόγος που έφυγα από την Ουκρανία 

ήταν οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ενώ στην Ελλάδα είχε ευκαιρίες, ήταν τότε πολύ καλύτερα τα πράματα. 

Στην αρχή δούλεψα σ’ ένα εργοστάσιο διαφημιστικών, αλλά επειδή λίγα χρόνια αργότερα το έκαψαν 

αναζήτησα άλλη δουλειά. Τώρα πιστεύω πως δεν έχω κανένα λόγο να γυρίσω πίσω στην Ουκρανία, γιατί εδώ 

έχω κάνει πλέον τη ζωή και την οικογένειά μου. Η Ελλάδα για μένα είναι πλέον η πατρίδα μου. Την αγαπάω 

και την πονάω όπως όλοι οι Έλληνες. Το ίδιο αγαπώ και το Ζεφύρι, την ιδιαίτερη πατρίδα μου που παρά τις 

δυσκολίες παραμένει μια ανθρώπινη γειτονιά. 
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Στο Ζεφύρι ήρθαμε για πρώτη φορά το 2009. Πριν γεννηθώ εγώ και τα αδέλφια μου, οι γονείς ζούσαν στην 

Αλβανία. Εκεί γεννήθηκαν. Μετά που περάσανε τα σύνορα και ήρθαν στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, 

συνάντησαν πολλές δυσκολίες. Μείνανε στο Χαλάνδρι, σ’ ένα παλιό σπίτι όπου γεννήθηκα εγώ. Όταν 

μεγάλωσα, μετακομίσαμε στο Γέρακα. Εκεί το σπίτι ήταν διώροφο, κάτω μέναμε εμείς και στον πάνω όροφο 

ο ιδιοκτήτης. Δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά μαζί του και επιπλέον το σπίτι ήταν μικρό. Έτσι, οι γονείς μου 

αποφάσισαν να ψάξουν για κάτι καλύτερο, χωρίς προβλήματα. Ψάξανε σε πολλές περιοχές ώσπου να 

καταλήξουν στο Ζεφύρι, αφού εδώ οι τιμές των σπιτιών ήταν πολύ πιο προσιτές από άλλα μέρη. Από το 2009 

δεν έχουν αλλάξει εδώ τα πράγματα σε σχέση με όπως τα βρήκαμε, μόνο η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί. Ο 

μπαμπάς μου δούλευε, όταν ήρθε,  στην οικοδομή.  
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Κατά την παρουσίαση, σύντομα έγινε φανερός ο κύριος άξονας που συνέδεε αυτές 
τις αφηγήσεις: το Ζεφύρι δημιουργήθηκε από μετακινήσεις πληθυσμών, σε 
διαφορετικές περιόδους και από διαφορετική προέλευση. Το αμέσως επόμενο 
κοινό στοιχείο ήταν ο λόγος της επιλογής αυτού του τόπου: οι αδόμητες ανοιχτές 
εκτάσεις χαμηλού κόστους.  Στο μικρό μας δείγμα, σε κάθε περίοδο μετακίνησης, 
ένα ακόμα στοιχείο κυριαρχούσε: οι περισσότεροι οικογενειάρχες που επέλεξαν το 
Ζεφύρι ήταν άνθρωποι του μόχθου: οικοδόμοι!  Ετυμολογικά και κατ’ ουσία 
νοικοκύρηδες! Ήρθαν εδώ και χτίσανε με τα ίδια τους τα χέρια τα σπίτια τους και τη 
ζωή τους!  
 
Κατόπιν, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τις διαφορές ως προς το χρόνο και την 
προέλευση μετακινήσεις. Τα δείγματά μας έδειχναν ότι μάλλον οι πρώτοι κάτοικοι 
προέρχονταν από αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.  Αυτό μας έκανε 
αμέσως να σκεφτούμε, πρώτα-πρώτα τους συλλόγους που υπάρχουν στο Ζεφύρι 
(Ηπειρωτών, Κρητών, Πελλοπονησίων…) και, από το βιβλίο της Ιστορίας, τις μεγάλες 
μετακινήσεις πληθυσμών μεταπολεμικά που περιγράφονται με τον όρο Εσωτερική 
Μετανάστευση.  
 
Η επόμενη μεταναστευτική ροή του δείγματός μας, από τα τέλη του ’60 ως και τη 
δεκαετία του ΄80,  προερχόταν, κατά μεγάλο μέρος, από την Αθήνα, όχι από 
γηγενείς Αθηναίους, αλλά από ανθρώπους που είχαν συρρεύσει απ’ όλα τα μέρη 
της Ελλάδας(εσωτερική μετανάστευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα). Άρα, θα 
λέγαμε ότι ήταν η περίοδος της προαστιοποίησης και της αστικής διάχυσης που 
ακολούθησε την εσωτερική μετανάστευση-αστικοποίηση: Άνθρωποι από 
αγροτικές περιοχές που είχαν έρθει στην Αθήνα προς αναζήτηση εργασίας 
μετακινούνταν εκ νέου προς τα προάστια.  
 
Το επόμενο κύμα μετακίνησης απλώνεται στη δεκαετία του ’90 όπου κυριαρχούν 
οι μετανάστες από την Αλβανία και από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: 
έχουμε δείγματα από τη Ουκρανία, το Καζακστάν και την Αλβανία.  
Οι δύο σεισμοί της Αθήνας, το ‘82 και το ‘99, φέρνουν επίσης ανθρώπους στο 
Ζεφύρι. Η χαμηλή δόμηση φαίνεται να είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο που 
προσελκύει, προσφέροντας ασφάλεια.  
 
Οπωσδήποτε έπρεπε να βρούμε πληροφορίες για την εγκατάσταση των Ρομά στην 
περιοχή, αφού είχαμε μόνο ένα δείγμα στις αφηγήσεις μας, το οποίο δε μας 
επέτρεπε να κάνουμε οποιαδήποτε υπόθεση εργασίας. 
Για όλες τις μεταναστευτικές περιόδους ορίστηκαν ομάδες που ανέλαβαν να τις 
διερευνήσουν. 
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Ταυτοχρόνως, πήραμε πληροφορίες και για πάρα πολλά άλλα πράγματα όπως:  
-για το όνομα του τόπου μας, Κάτω Ζοφριά, έπειτα Βασίλισσα Φρειδερίκη 
(ονομασία που δεν αναφέρθηκε στις αφηγήσεις, αλλά γίνεται αναφορά σε μια οδό 
Πριγκιπίσσης Αλεξίας) και τέλος Ζεφύρι, από τον άνεμο Ζέφυρο.  
-για την οικοδόμηση των σπιτιών, λαθραία στην αρχή κι ύστερα κατόπιν αδείας 
από την Πολεοδομία. 
-για τα επαγγέλματα των κατοίκων, από τα οποία κάποια επιβιώσανε, κάποια άλλα 
χάθηκαν για πάντα (π.χ. νερουλάς) 
- για τις γυναίκες που άφηναν σιγά-σιγά την οικιακή απασχόληση για να μπουν 
στον επαγγελματικό στίβο. 
- για το περιβάλλον που από αγροτικό μεταμορφώνεται σε αστικό. 
- για τις υποδομές (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, οδοποιία, ρυμοτομία, 
αποχετευτικό σύστημα, κτλ)  που στην αρχή ήταν σχεδόν ανύπαρκτες και 
υλοποιούνται με την πάροδο του χρόνου, μετά την αύξηση του πληθυσμού και των 
αγώνων των φορέων και των κατοίκων. 
- για τη συνύπαρξη με τους Ρομά. 
- για την εκπαίδευση (σχολεία και φροντιστήρια) 
- για την υγεία και την περίθαλψη. 
- για τις δημοτικές αρχές… 
                                      
 
 
 
 
 

 
 

                                          
 
Όλες αυτές τις πληροφορίες έπρεπε να τις διασταυρώσουμε με γραπτές πηγές και 
μελέτες. Έτσι,  ο μεγάλος όγκος της ερευνητικής μας δράσης στράφηκε στην 
εσωτερική μετανάστευση και στο ίδιο το Ζεφύρι. Αναζητήσαμε αυτές τις πηγές 
κυρίως στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης και βεβαίως, στο 
Δήμο μας. Φροντίσαμε να καταγράφουμε πάντοτε την προέλευση των πηγών μας, 
διότι θα αποτελούσαν τις βιβλιογραφικές μας αναφορές στο τέλος της εργασίας 
μας.  
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«Η μετανάστευση είναι η κατ’ εξοχήν δημογραφική μεταβλητή που έχει τη 
δυναμική να δομεί, αναδομεί και αποδομεί πληθυσμιακά τις οικιστικές ενότητες 
προέλευσης και εγκατάστασης των μεταναστών, αλλά κύρια να μεταβάλλει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους» (Άλλισον, 8). Η κυρίαρχη μορφή μετανάστευσης 
ήταν αυτή των αγροτικών πληθυσμών προς την πόλη (αγροτική έξοδος) με 
αποτέλεσμα την πληθυσμιακή ανάπτυξη των πόλεων (αστικοποίηση) και την 
πληθυσμιακή αποψίλωση/δημογραφική συρρίκνωση του αγροτικού χώρου. 
Μετά τον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρατηρήθηκε σε όλο το δυτικό κόσμο, με 
βάση τις απογραφές, μια μεγάλη μετακίνηση προς τα αστικά κέντρα που συνδέθηκε 
με το θέμα της αστικοποίησης. Σε μερικές περιπτώσεις, το φαινόμενο έλαβε 
εκρηκτικές διαστάσεις, όπως στην Ελλάδα, όπου το 1951, 38 στους 100 κατοίκους 
είναι εγκαταστημένοι στα αστικά κέντρα, ενώ το 1981, το 58% συγκεντρώνεται σ’ 
αυτά, ιδιαίτερα στα Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την απογραφή του 1951, το Πολεοδομικό 
Συγκρότημα της Αθήνας αριθμεί 1.379.000 κατοίκους, ενώ στην απογραφή του 
1971, ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται και αγγίζει τα 2.540.000 και το 1981 φτάνει 
στα 3.073.000. Οι μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές καταγράφονται μετά τον 
πόλεμο, 1.140.176 άνθρωποι, το 1961 μετακινούνται 755.752 και 971.776 το 1981.  
 
  

 Ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά βαθμό αστικότητας (%) 
 
Έτος 
απογραφής 

Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός Σύνολο 
 

   
1940      32.8       14.8       52.4    100 
1951      37.7       14.8       47.5    100 
1961      43.3       12.9       43.8    100 
1971      53.2       11.6       35.2    100 
1981      58.1       11.6       30.3    100 
1991      58.9       12.8       28.3    100 
2001      59.7       13.1       27.2    100 
 
 Πηγές : ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες της Ελλάδος, διάφορα έτη. (από Β. 
Κοτζαµάνης, Ε. Ανδρουλάκη,  σελ. 91)  
 
.  
 Από  τα τέλη της δεκαετίας του ’50 παρατηρείται μια νέα μετακίνηση πληθυσμού 
από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την γύρω περιφέρειά τους. Έτσι, διογκώνονται 
υπάρχοντες δήμοι ή δημιουργούνται νέοι.  «Εάν θέλουμε να αναφερθούμε στα 
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κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προαστιακής ανάπτυξης, θα επιλέγαμε 
τα εξής: 
α. Τη χωροθέτησή τους σε μεγάλες αδόμητες ανοικτές εκτάσεις, στην περιφέρεια 
των αστικών κέντρων 
β. Τη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητά τους, έναντι του «κέντρου» 
γ. Την αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ομοιομορφία 
δ. Τη μεγάλη προσφορά κατοικίας σε χαμηλή τιμή, προσιτή και στα μικρά και 
μεσαία εισοδήματα 
ε. Την οικονομική, φυλετική και ηλικιακή ομοιογένεια, που στεγανοποιήθηκε 
ακόμη περισσότερο μετά την εφαρμογή του zonning στις περισσότερες μεγάλες 
πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής 
ζ. Την εξασφάλιση, μέσα από ένα μεγάλης μεταφορικής ικανότητας 
συγκοινωνιακό δίκτυο, άνετης πρόσβασης στις δραστηριότητες και λειτουργίες 
του αστικού πυρήνα και ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας. (Γεωργίου Μανούρη, 
Νικολάου Σαρρή, σχετικό άρθρο) 
 
Από την απογραφή του 1981 έως αυτήν του 1991, καταγράφονται ρεύματα 
εισόδου μεταναστών από την Αλβανία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης. Οι απογραφέντες «οικονομικοί μετανάστες» και «ομογενείς» ανέρχονται 
το 1981 σε 180.000 άτομα. Ο αριθμός αυτός υπερτετραπλασιάζεται (762.000) κατά 
την απογραφή του 2001. Η κατανομή τους ανά χώρα προέλευσης διαφέρει: 75% 
προέρχεται από 8 πρώην σοσιαλιστικές χώρες και το 9% από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
τη Γερμανία, την Κύπρο και τις ΗΠΑ-Αυστραλία. (Οι δηµογραφικές εξελίξεις στη 
νεώτερη Ελλάδα (1830-2007) Β. Κοτζαµάνης, Ε. Ανδρουλάκη, σελ.113). Η μαζική 
μετανάστευση μετά το 1990, αποτελεί εκ των πραγμάτων µια από τις κύριες 
διακυβεύσεις της ελληνικής κοινωνίας, που τείνει να γίνει πολυ-πολιτισµική) και 
μετά τις μεγάλες προσφυγικές ροές τα τελευταία δυο χρόνια από εμπόλεμες ζώνες 
της Μέσης Ανατολής (Αφγανιστάν, Συρία).  
 
Για τις μετακινήσεις των Ρομ δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, 
καθώς καταγράφονται ως Έλληνες πολίτες και οι σχετικές μελέτες είναι λίγες. 
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ζουν 160.000-200.000 Ρομ. Σε ότι αφορά το 
Πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται 
στους δήμους της  Αγ. Βαρβάρας, των Λιοσίων, του Ζεφυρίου και του 
Ασπροπύργου. Υπερισχύει η άποψη ότι οι μετακινήσεις τους συνδέονται με τα 
επαγγέλματα που ασκούν, είτε με το πλανόδιο εμπόριο (μικροπωλητές, έμποροι 
πανηγυριών, πλανόδιοι έμποροι) είτε με τη συλλογή προϊόντων (καρποσυλλέκτες, 
συλλέκτες παλιών υλικών, υλικών ανακύκλωσης, κ.ά.) είτε με το θέαμα και τη 
διασκέδαση (οργανοπαίκτες) είτε ακόμη με την αγροτική εργασία, είτε, σε αστικά 
περιβάλλοντα, με οικοδομικές ή και παρεμφερείς εργασίες (από τη μελέτη, Οι 
Rhom στην Ελλάδα) 
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Στην αναζήτηση γραπτών πηγών για το Ζεφύρι, δηλαδή όλων εκείνων των 
τεκμηρίων που ονομάζουμε  θεσμική μνήμη, την επίσημη, που διαμορφώνεται από 
την κρατική εξουσία και τους φορείς της,  βρήκαμε στο Διαδίκτυο το «Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Δήμου Ζεφυρίου». Η κυρία Νικολοθανάση, υπεύθυνη πολιτιστικών του 
Δήμου, μαζί με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μας παρείχε επιπρόσθετες 
στοιχεία για τον τόπο μας, όπως και η Διαδικτυακή τοπική εφημερίδα «Φύλαρχος», 
με την πλούσια αρθρογραφία, με το εξαίρετο βίντεο για το Ζεφύρι, από τα οποία 
πήραμε το θάρρος να αντλήσουμε και άλλες πληροφορίες.  
Αυτές οι πηγές ήταν για μας πολύτιμες γιατί αποτέλεσαν βασικό σημείο αναφοράς. 
Με βάση αυτές τις πηγές θα διασταυρώναμε τις μικρές προσωπικές αφηγήσεις που 
συλλέξαμε στην αρχή της δράσης μας και θα επαληθεύαμε τις ερευνητικές 
υποθέσεις που κάναμε. Γι’ αυτό το λόγο, ας μας επιτραπεί να μεταγράψουμε ένα 
μεγάλο μέρος, όπως παρουσιάζονται.  Στη μεταγραφή, φροντίσαμε να 
σηματοδοτήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφαίνονται και στις προσωπικές 
αφηγήσεις και στα οποία θα αναφερθούμε στα συμπεράσματά μας.  
 

Ιστορικά – διοικητικά στοιχεία  
 

 Ο Δήμος Ζεφυρίου υπάγεται στη Νομαρχία Δυτικής 
Αττικής και στην αντίστοιχη Περιφέρεια και αποτελεί ένα 
σχετικά νέο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρώτο 
του όνομα ήταν Ζοφριά από μια μεγάλη στέρνα που 
είχε δημιουργηθεί από τους κατοίκους της περιοχής 
κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στο δυτικό μέρος 
της πόλης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη 
έλλειψη νερού και να ποτίζουν τα ζώα τους. Το πηγάδι 

αυτό το είχαν ονομάσει Ζοφριά, διότι ευφραίνονταν τα ζώα. Στα δυτικά της πόλης 
είναι το ρέμα των Ευπυρίδων, όπου κατά την κλασική αρχαιότητα είχε 
δημιουργηθεί ο ομώνυμος Δήμος στο πλαίσιο της οργάνωσης ανά φυλή. Στη 
νεώτερη ιστορία και συγκεκριμένα κατά τη γερμανική κατοχή, η περιοχή αποτέλεσε 



 26 

διάδρομο επικοινωνίας με τις αντιστασιακές οργανώσεις που ήταν στα βουνά. Ο 
πληθυσμός άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές της δεκαετίας του ’60 με ταχείς 
ρυθμούς και το 1961, με την απογραφή πληθυσμού, αναγνωρίστηκε ο οικισμός 
Ζοφριά με 542 κατοίκους και εντάχθηκε στο δήμο Αχαρνών (στις απογραφές του 
1940 και 1951 δεν καταγράφηκε οργανωμένη οικιστική ενότητα). Το 1963 ο 
οικισμός μετονομάστηκε σε Βασίλισσα Φρειδερίκη και το 1967 άλλαξε πάλι 
όνομα και αναγνωρίστηκε ως Κοινότητα Ζεφυρίου από τη τοπική ποδοσφαιρική 
ομάδα που είχε το όνομα του ανέμου Ζέφυρου. Το 1990 η Κοινότητα 
μετεξελίχθηκε στον ομώνυμο Δήμο, ο οποίος με βάση την απογραφή του 2001 έχει 
πάνω από 9.000 κατοίκους. Μέχρι το 1967 οι κάτοικοι ήταν ελάχιστοι, χωρίς 
ρεύμα, χωρίς νερό και ένα μοναδικό τηλέφωνο για τις ανάγκες όλων. Η περιοχή 
ήταν εντελώς παραμελημένη και οι κοινοτικές αρχές ασχολήθηκαν κυρίως με έργα 
υποδομής. Η κύρια οδός που διασχίζει το Ζεφύρι είναι η Λεωφόρος Παναγίας 
Γρηγορούσας. Το όνομα δόθηκε από την εκκλησία (πολιούχος), που υπέστη 
σοβαρές ζημιές κατά τον σεισμό του 1999, έχει κατεδαφιστεί και αναγέρθηκε νέα.  
 

 

  
Γεωγραφικά στοιχεία  
 
Ο Δήμος Ζεφυρίου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου της 
Αθήνας (9 χιλιόμετρα από το κέντρο) και αποτελεί τμήμα της Δυτικής Αθήνας μαζί 
με άλλους οκτώ Δήμους (Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Περιστέρι, Ίλιον, 
Πετρούπολη, Άγιοι Ανάργυροι, Καματερό). Συνορεύει βόρεια και δυτικά με το Δήμο 
Άνω Λιοσίων, βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά με το Δήμο Αχαρνών και 
νοτιοδυτικά με το Δήμο Καματερού. Οριοθετείται ανατολικά από τη Λεωφόρο 
Ανεξαρτησίας (ρέμα Εσχατιάς) με τον Δήμο Αχαρνών και δυτικά από τις οδούς 25ης 
Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου με τους Δήμους Άνω Λιοσίων και Καματερού. Δυτικό 
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άκρο του Δήμου αποτελεί επίσης η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – 
Πελοποννήσου και η οδός Φυλής. Προς βορρά η οδός Αχαρνών οριοθετεί το Δήμο 
Ζεφυρίου από το Δήμο Άνω Λιοσίων, ενώ προς το νότο η οδός Ασκληπιού οριοθετεί 
το Δήμο από το Καματερό. Η νέα χάραξη της οδού Σταυρού – Ελευσίνας διέρχεται 
μέσα από την πόλη και την κόβει κυριολεκτικά στη μέση. Η έκτασή του ανέρχεται σε 
1.400 στρέμματα (140 εκτάρια) και χαρακτηρίζεται ως πεδινή (μέσο σταθμικό 
υψόμετρο 150 μέτρα) χωρίς ποικιλία ανάγλυφου. Ο πληθυσμός, σύμφωνα με την 
απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001, ανέρχεται σε 9.130 κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός).  
 
 
 

 

 
 

Το 1967 αναγνωρίζεται το Ζεφύρι ως 
κοινότητα και ο κ. Δημήτριος Φακίνος 
διορίζεται κοινοτάρχης, κατά τα χρόνια της 
Δικτατορίας. Το πρώτο κοινοτικό κατάστημα 
στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο επί της οδού 
17ης Νοεμβρίου, ιδιοκτησίας κ. 
Αντωνοπούλου.  
Πρώτος εκλεγμένος κοινοτάρχης ήταν ο κ. 
Κωνσταντίνος Λιάρος (1974-1990), ο 
«αρχιτέκτονας του Ζεφυρίου”, ο οποίος 

συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της πόλης. Ο κ. Λιάρος ήταν υπέρ των μαζικών 
φορέων, ο άνθρωπος που ξεκίνησε και αποπεράτωσε τα περισσότερα έργα στο 
Ζεφύρι (γήπεδα, παιδικές χαρές, πλατείες, σχολεία). Οι δυναμικές παραστάσεις 
προς όλα τα υπουργεία και οι διεκδικήσεις είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλα έργα 
υποδομής και σχολεία, θεμέλιο μιας κοινωνίας που αγαπάει τα παιδιά της.  Προς 
τιμήν του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, στην είσοδο της πόλης, στη θέση του 
παλιού εργοστασίου του κτήματος Κωνσταντινίδη, έχει δημιουργηθεί το Δημοτικό 
πάρκο Ζεφυρίου Κ. Λιάρος, το οποίο αποτελεί βασικό κέντρο αναψυχής του δήμου.  
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Το Σεπτέμβριο του 1985, η Κοινότητα εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο επί της 
πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου. 
Το 1990, το Ζεφύρι ανακηρύσσεται Δήμος και πρώτος Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. 
Απόστολος Ζέρβας (1990). Ο κ. Ζέρβας, γεννημένος το 1952 στην Αράχωβα (Ριζό) 
Θεσπρωτίας υπήρξε επίσης ιδρυτής, του Συλλόγου Ηπειρωτών Ζεφυρίου το 1986.  
Για την τετραετία 1994-98, εκλέγεται εκ νέου ως Δήμαρχος  ο κ. Κωνσταντίνος 
Λιάρος, όμως δυο χρόνια αργότερα αποχωρεί για λόγους υγείας και τη θέση του 
αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Λάππας, γεννημένος το 1947 στην Ανάβρα Καρδίτσας, 
οικοδόμος στο επάγγελμα, από εκείνους τους κατοίκους που έκτισαν το Ζεφύρι. Για 
την τετραετία 1998-2002 επανεκλέγεται ο κ. Ζέρβας.  
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Με καταγωγή από την Ήπειρο είναι ο κ. Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, 
τοπογράφος-μηχανικός, που εκλέγεται Δήμαρχος για την τετραετία 2002-2006.  
 

Την επόμενη τετραετία, 
αναλαμβάνει τα ηνία η κα 
Φωτεινή Γιαννοπούλου.  Σ’ 
αυτό το διάστημα 
ανεγείρεται το τριώροφο 
υπερσύγχρονο ΚΑΠΗ της 
πόλης, κατόπιν δωρεάς της 
ευεργέτιδας κας Ελένης 
Γουναλάκη και γίνονται 
ενταξιακές δράσεις για τους 
Ρομά, με το διακρατικό 
πρόγραμμα  ΡΟΜΑ FASHION 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
  

 
Τον Σεπτέμβριο του 2010 αναλαμβάνει Δήμαρχος Φυλής ο κ. Δημήτρης 
Μπουραΐμης με Αντιδήμαρχο τον κ. Γιώργο Ραφτέλη. Τέσσερα χρόνια αργότερα, 
εκλέγεται Δήμαρχος ο κ. Χρήστος Παππούς και Αντιδήμαρχος ο κ. Γιάννης 
Μαυροειδάκος.   
 

Πλαίσιο χωροταξικού προγραμματισμού – θεσμικό 
καθεστώς.  
 
 Τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στο βασικό θεσμοθετημένο σχεδιασμό του 
Δήμου Ζεφυρίου είναι:  
− ΦΕΚ 397/Δ/21-10-1977 : Απόφαση Πολεοδομίας περί εγκρίσεως ρυμοτομικού 
σχεδίου της τότε Κοινότητας Ζεφυρίου Ν. Αττικής.  
− ΦΕΚ 1213/Δ/30-12-1986 : Απόφαση Πολεοδομίας περί εγκρίσεως Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Κοινότητας Ζεφυρίου. 
− ΦΕΚ 673/Δ/15-7-1987: Απόφαση Πολεοδομίας περί τροποποίησης Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Ζεφυρίου.  
− ΦΕΚ 86/Δ/15-2-1989: Διάταγμα Πολεοδομίας περί εγκρίσεως πολεοδομικής 
μελέτης της περιοχής «Κάτω Λίμνη» της Κοινότητας και τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχιζόμενη περιοχή. 
 
 
 

Την 1η Ιουνίου 2010, σύμφωνα με το νόμο 3852  και το πρόγραμμα 
Καλλικράτης, το Ζεφύρι παύει να είναι αυτόνομος δήμος και 
εντάσσεται στον ενοποιημένο Δήμο Φυλής. 
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 Πολεοδομική οργάνωση  
 
Η υποτυπώδης οικιστική παρουσία εμφανίζεται 50 χρόνια πριν, περίπου στις 
αρχές του ’60, ενώ 15 χρόνια αργότερα σημειώνεται μια οικιστική ανάπτυξη που 
οδήγησε στην έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου. Πρόκειται για το ΦΕΚ 397/Δ/21-
10-77 που αφορά στον πρώτο χωρικό θεσμικό σχεδιασμό που εκτείνεται σε 
ολόκληρη την μέχρι τότε οικιστική έκταση. Το γεγονός αυτό σε εκείνη την πολύ 
δύσκολη εποχή για τη Δυτική Αθήνα γενικότερα (ως προς τον τρόπο της οικιστικής 
ανάπτυξης), έδωσε την δυνατότητα της μη μεγέθυνσης του προβλήματος της 
αυθαίρετης δόμησης.  
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Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου με αριθμό Υ.Α. 78141/3273 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1213/Δ/30-12-86 και από τότε αποτελεί «εργαλείο 
ανάπτυξης» για την πόλη.  Ενάμιση χρόνο μετά, τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
40457/87 (ΦΕΚ 673/Δ/15-7-87) μόνο ως προς το περιεχόμενο των χρήσεων γης. Το 
Γ.Π.Σ. προέβλεπε το σχεδιασμό και προγραμματισμό του οικιστικού ιστού σύμφωνα 
με τον Οικιστικό Νόμο 1337/83 και ενέκρινε την πολεοδομική οργάνωση με (2) 
πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές) και πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 8.800 
ατόμων (για το 1991). Σήμερα λειτουργεί με 3 πολεοδομικές ενότητες, θεωρώντας 
3η την περιοχή «Κάτω Λίμνη» που εντάχθηκε στο εγκεκριμένο σχέδιο.  Όμως η 
πλήρης εκμετάλλευση της γης και η ανυπαρξία δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων, 
δημιούργησαν έναν ιστό συνεχή, με μοναδική δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, μόνο μετά από εξαγορά του Δήμου ή του 
σχετικού δημόσιου φορέα (π.χ. Ο.Σ.Κ.). Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 
θεσμοθετημένους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που έχουν υλοποιηθεί, 
το 65% έχει αποκτηθεί από αγορά του ίδιου του Δήμου. 
Η μέση μικτή πυκνότητα του πολεοδομικού ιστού είναι της τάξης των 65 κατ./Ηα.  
 

 

 
Δημογραφικά χαρακτηριστικά - Πληθυσμιακή εξέλιξη  

 
Οι πρώτοι κάτοικοι του Ζεφυρίου ήταν κυρίως οικοδόμοι-εργάτες που έχτισαν την 
πόλη τους «πετραδάκι-πετραδάκι». Το μορφωτικό τους επίπεδο ήταν χαμηλό, είχαν 
τελειώσει το Δημοτικό ή κάποιες τάξεις ή ήταν αγράμματοι, αλλά άνθρωποι του 
μόχθου και της προκοπής.  Οι πρώτοι καταγραμμένοι κάτοικοι ήταν οι οικογένειες 
της Έλλη Μπολιαρίτη το 1956, του Πέτρου Μηλιώτη (1957), του Παναγιώτη 
Τσαγκογιώργου (1955-6), του Κρητικού Θεοδόσιου και του Κορινού Γεώργιου το 
1960. Εμείς, με χαρά, ανακαλύψαμε τους πρώτους-πρώτους κατοίκους, που 
εγκαταστάθηκαν εδώ το 1952. Είναι η οικογένεια Πίνη, της οποίας η εγγονούλα 
είναι συμμαθήτριά μας.  
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Μέσα σε σαράντα χρόνια (1961 - 2001) ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου 
αυξήθηκε πάνω από 16 φορές, αλλά την τελευταία δεκαετία (1991 – 2001) 
παρέμεινε στάσιμος. Το χαρακτηριστικό αυτό, η πολύ μεγάλη αύξηση του 
πληθυσμού δηλαδή, υποχρέωσε όλες τις κοινοτικές και δημοτικές αρχές να 
ασχοληθούν εντατικά με την πολεοδομική οργάνωση της πόλης και τα έργα 
υποδομής και ο Δήμος Ζεφυρίου πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα τον αυθαίρετο και 
παραμελημένο συνοικισμό των δεκαετιών του 60 και του 70.  
 
 

                           Πληθυσμιακή – διοικητική εξέλιξη Δήμου Ζεφυρίου 

Έτος Πραγματικός 
πληθυσμός 

Ποσοστό 
μεταβολής 

1961 (αναγνώριση οικισμού, προσάρτηση 
στο Δήμο Αχαρνών 

 
          542 

 
             - 

1967 (αναγνώριση κοινότητας)        2.572     375% 

1981 (Κοινότητα)        4.906     91% 

1991 (αναγνώριση Δήμου 1990)        8.985     83% 

2001        8.860   -1,4% 

1961-2001             -  1.535% 

 
 
Στην απογραφή του 1991 καταγράφηκαν 8.985 άτομα και 8.860 το 2001. 
Παρατηρούμε δηλαδή ότι σημειώθηκε μια μικρή μείωση 125 ατόμων (-1,4%). Από 
αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν παρατηρήθηκε εγκατάσταση νέων 
κατοίκων την δεκαετία 1991-2001. […] 
Ανάλογη εικόνα αναδεικνύεται από τους εκλογικούς κατάλογους. Μέσα σε δεκαέξι 
χρόνια οι εγγεγραμμένοι σχεδόν διπλασιάστηκαν, αν και ο πραγματικός πληθυσμός 
την δεκαετία 1991 - 2001 παρέμεινε στάσιμος (από 2.825 το 1990 σε 4.971 το 2002). 
Η αύξηση αυτή αποτελεί ένδειξη της διάθεσης συμμετοχής και ενσωμάτωσης των 
κατοίκων στα δρώμενα της πόλης.[…] 
 Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το μικρό ποσοστό των αλλοδαπών που έχουν 
εγκατασταθεί στο δήμο (2,9%). […] 
Ο μόνιμος πληθυσμός αποτελεί το 0,23% του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής 
και το 6,1% της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής. Σε σχέση με άλλους γειτονικούς δήμους 
(Αχαρνές 77.679 κάτοικοι, Άνω Λιόσια 27.305, Καματερό 23.172), το Ζεφύρι έχει 
μικρό πληθυσμιακό μέγεθος 
 
 
 

Η τοπική κοινωνία του Ζεφυρίου έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Ο πληθυσμός της 
προσεγγίζει τα 10.000 άτομα, ενώ η εσωτερική μετανάστευση στην οποία 
οφείλονταν οι πληθυσμιακές αυξήσεις των προηγούμενων δεκαετιών έχει 
περιοριστεί σημαντικά και ο Δήμος δεν αποτελεί πόλο έλξης οικονομικών 
μεταναστών 
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Επίπεδο εκπαίδευσης  

 
Το 4,4% του μόνιμου πληθυσμού έχει 
τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, 
ΤΕΙ, μεταπτυχιακά). Την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει 
ολοκληρώσει το 21,9% (ΙΕΚ, Λύκειο, 
εξατάξιο Γυμνάσιο, ΤΕΛ, ΤΕΣ), ενώ την 
υποχρεωτική το 42,2 (Δημοτικό, 
τριτάξιο Γυμνάσιο). Ένα μεγάλο 
ποσοστό (20,4%) είναι αγράμματοι 
είτε απλώς γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση. Τέλος, το 11,4% είναι μαθητές δημοτικού.  
Χωρίς να παραβλέπονται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις των κατοίκων, 
διαμορφώνονται χονδρικά τέσσερις πληθυσμιακές ομάδες με διαφορετικές 
πνευματικές, μορφωτικές ανάγκες και απαιτήσεις : 354 άτομα με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1.772 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, 3.417 άτομα της 
υποχρεωτικής - βασικής εκπαίδευσης και 1.653 άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού  
επιπέδου.   
 

                      
                       

                 
 
Το πρώτο σχολείο της περιοχής ήταν το ιδιωτικό του Σαφαρίκα που χτίστηκε 
περίπου το 1956 και το οποίο έγινε δημόσιο το 1964. Το 1987 χτίστηκε το Γυμνάσιο 
το οποίο, μέχρι το 1994, συστεγαζόταν με το Λύκειο Ζεφυρίου. Σήμερα, στο Ζεφύρι 
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λειτουργούν 3 Νηπιαγωγεία, 4 Δημοτικά, δύο Γυμνάσια και ένα Ενιαίο Λύκειο, όπως 
και τα Ειδικά, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, σχολεία. Μεσοπρόθεσμα ίσως απαιτηθεί  
η κατασκευή νέων σχολείων ή επέκταση των υπαρχόντων, με βάση την 
αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού σχολικής ηλικίας και τις ανάγκες 
αναβάθμισης των σχολικών χώρων. Ας σημειωθεί ότι οι Σχολικές Επιτροπές όπως 
και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη 
λειτουργία των σχολείων της πόλης.  

                   

 
 
 

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες  
 
Οικονομικοί μετανάστες 
 
 265 αλλοδαποί μένουν μόνιμα στην πόλη. Τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν το 39% 
(κάτω από 25 έτη), οι παραγωγικές ηλικίες το 59% (25-64 έτη) ενώ οι ηλικιωμένοι 
είναι ελάχιστοι (2%). […] 
Το 70% των αλλοδαπών είναι Αλβανοί, το 14% προέρχεται από την Ε.Ε. (Ε.Ε.-15, 
νέα μέλη, Κύπρος), το 7,5% από κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το 5,3% από 
το Μπαγκλαντές και οι υπόλοιποι ανήκουν σε διάφορες εθνικότητες. Η παροχή 
δημοτικών υπηρεσιών, κυρίως άδειες διαμονής και εκπαίδευση, ενδιαφέρει άμεσα 
τα άτομα αυτά και η συμμετοχή τους μέσω επιτροπών σε θέματα του δήμου που 
τους αφορούν, θα διευκόλυνε σημαντικά την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία 
Άλλωστε στις δημοτικές εκλογές του 2010 είχαν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
37 άτομα, υπήκοοι των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε. 

 

Αθίγγανοι – Ρομ 
 
Στο Ζεφύρι κατοικεί μία σχετικά μεγάλη ομάδα αθίγγανων, η οποία δεν έχει ποτέ 
επίσημα καταμετρηθεί. Οι πρώτοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν εδώ γύρω στα 
1966, στα όρια της κοινότητας με το Δήμο Αχαρνών (περιοχή Σαράντα Μάρτυρες).  
Σύμφωνα με το Γραφείο παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του 
Δήμου, το 2004 ο πληθυσμός τους εκτιμήθηκε στα 1.600 άτομα, ενώ τώρα 
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προσεγγίζει τα 2.000. (Σύμφωνα με τη μελέτη της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Αττικής, με 
επικεφαλής τον αρχιτέκτονα-
πολεοδόμο Σπ. Τσαγκαράτο, 
στο δήμο Ζεφυρίου έχουν 
καταγραφεί 2500 τσιγγάνοι 
οι οποίοι κατοικούν σε 
σπίτια («Η 
ανθρωπογεωγραφία των 
τσιγγάνων στο Λεκανοπέδιο», 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, (2-6-2010). 
Συνεπώς το ποσοστό 
συμμετοχής τους στον 

μόνιμο πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 17,50% και 22%, δηλαδή επηρεάζει σημαντικά 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου. Ο δείκτης γήρανσης, το ποσοστό 
εγγάμων, τα πολυμελή νοικοκυριά, το εκπαιδευτικό επίπεδο συνδιαμορφώνονται 
από τα οικογενειακά, μορφωτικά και γενικά τα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας.  
Οι οικογένειες των Ρομ παντρεύουν τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία, σπάνια τελούν 
νόμιμο γάμο και είναι συνηθισμένο ένα νέο ζευγάρι να έχει 3 - 4 παιδιά. Οι γάμοι 
γίνονται σύμφωνα με τα έθιμα τους και δεν δηλώνονται στους Δήμους. Οι 
συμπολίτες αυτοί κατοικούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή της πόλης, την «Κάτω 
Λίμνη», που είναι υποβαθμισμένη λόγω της αυθαίρετης δόμησης, της 
καθυστερημένης ένταξης της στο σχέδιο πόλης και του χαμηλού κατά κεφαλήν 
εισοδήματος των κατοίκων της.  
 

 
Ασχολούνται με το εμπόριο και την ανακύκλωση μετάλλων και γενικά 
μεταχειρισμένων αντικειμένων, τις αγροτικές εργασίες οπότε μετακινούνται από 
την πόλη, Ιούλιο με Σεπτέμβριο και Νοέμβριο με Δεκέμβριο και γενικά δεν έχουν 
σταθερή εργασία. Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι χαμηλό. Αρκετά παιδιά δεν 
πηγαίνουν σχολείο ή πηγαίνουν για λίγους μόνο μήνες το χρόνο. Έχουν συνηθίσει 
να ζουν ελεύθερα, χωρίς επιτήρηση των γονιών τους.  
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Οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός  
Η οικονομική δραστηριότητα του μόνιμου 
πληθυσμού αφορά τα άτομα ηλικίας 10 ετών 
και πάνω. Συνεπώς από τα 9.130 άτομα, 
εξάγονται τα 7.478 (82%) και με βάση τους 
ορισμούς της ΕΣΥΕ, το 47% θεωρούνται ως 
οικονομικά ενεργοί, ενώ το υπόλοιπο 53% ως 
μη ενεργοί (συνταξιούχοι, μαθητές, 
σπουδαστές, φοιτητές, νοικοκυρές κ.α.). Από 
τους οικονομικά ενεργούς, το 85,4% 
εργάζεται, ενώ το υπόλοιπο 14,6% είναι 
άνεργοι. Στους οικονομικά ενεργούς οι 
άνδρες υπερτερούν σημαντικά (70%) των 
γυναικών (30%).  Στους απασχολούμενους 
παραμένει η ίδια περίπου αναλογία μεταξύ 
των δύο φύλων, αλλά στους ανέργους 
αλλάζει σε βάρος των γυναικών 
(απασχολούμενες 28,4%, άνεργες 38,4%, 
«νέες άνεργες» 34,6%). […]  
Όσον αφορά την ανεργία παρατηρούμε ότι 
είναι υψηλότερη στο Δήμο σε σχέση με την 
Περιφέρεια Αττικής και με την Νομαρχία 
Δυτικής Αττικής. Στο Ζεφύρι οι άνεργοι 
αποτελούν το 14,6% των οικονομικά 
ενεργών, ενώ στην Αττική και τη Νομαρχία το 
9,6% και 12,6% αντίστοιχα. Επίσης φαίνεται 
ότι η ανεργία πλήττει περισσότερο τις 

γυναίκες, καθώς το ποσοστό τους είναι 18,7%, ενώ στην Αττική και τη Νομαρχία τα 
ποσοστά είναι 11,4% και 16,1% αντίστοιχα. […] 
Οι κάτοικοι του Ζεφυρίου απασχολούνται στους παρακάτω κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση που εφαρμόζει η ΕΣΥΕ : 
●   Το 23% απασχολείται στο λιανικό - χονδρικό εμπόριο, σε συνεργεία αυτοκινήτων 
●   Το 14,9% στη βιομηχανία και το 13,3% στις κατασκευές  
●    Στο δημόσιο το 8,3% και στις μεταφορές – επικοινωνίες το 7,2% 
●   Δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, πληροφορική, διαχείριση ακίνητης περιουσίας κ.α. το 
5% και σε ξενοδοχεία και εστιατόρια το 3,4% 
●   Σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες κ.α. το 3,4%  
●   Στην υγεία και την κοινωνική μέριμνα το 3,3% και στην εκπαίδευση το 2,8%  
●   Στις τράπεζες, ασφάλειες κ.λπ. το 1,5% και σε εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου και νερού το 0,7%  
●   Οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν μικρά ποσοστά  
●   Αυτοί που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία και όσοι δεν δήλωσαν κλάδο φθάνουν το 
11,4%, σχετικά υψηλό ποσοστό. 

  
Τα δύο τρίτα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολούνται στο εμπόριο, 
στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στις κατασκευές και στο δημόσιο.  
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Η κατανομή των οικονομικά ενεργών ανά ομάδα ατομικών επαγγελμάτων, μας 
βοηθά να προσεγγίσουμε την κοινωνική διαστρωμάτωση του πληθυσμού :  
●  Το 16,4% των οικονομικά ενεργών αφορά ανώτερα στελέχη, επιστήμονες και 
τεχνολόγους (συνήθως έχουν πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ)  
●  Το 24,6% είναι υπάλληλοι γραφείου, πωλητές ή παρέχουν διάφορες υπηρεσίες  
● Το 32,3% είναι ειδικευμένοι τεχνίτες και χειριστές μηχανημάτων  
● Το 15,6% είναι ανειδίκευτοι εργάτες  
●  Το 1,3% είναι γεωργοί κ.λπ. και το 9,8% δεν δήλωσε επάγγελμα / «νέοι άνεργοι» 
 
 

Περιβάλλον 
Ο Δήμος Ζεφυρίου τείνει να μεταβληθεί σε αστική 
περιοχή. Αυτό, βέβαια δε διευκολύνει προσπάθειες 
ανάπλασης. Παρ' όλα αυτά, τα μεγάλα έργα που έχουν 
γίνει στα όρια του δήμου, όπως επίσης και ορισμένα 
αδόμητα οικοδομικά τετράγωνα, δίνουν κάποιες 
δυνατότητες. Η Δημοτική Αρχή προωθεί την εξυγίανση 
της δομημένης περιοχής και ειδικές χρήσεις σε νέες 

περιοχές (Πάρκο υπερτοπικής σημασίας στην περιοχή της Λίμνης, πάρκο 35 
στρεμμάτων χρηματοδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας πάνω 
από την Αττική οδό). Ο Δήμος πέτυχε κάτι που άλλοι δήμοι δεν σκέφτηκαν ή δεν 
κατάφεραν να πετύχουν : τη βύθιση ή και τη δημιουργία τούνελ σε όλο το τμήμα της 
Αττικής οδού που περνά από την περιοχή του και τη δημιουργία από πάνω πάρκου, 
χώρων αθλοπαιδιών και ζώνης αναψυχής. Η πόλη γίνεται όλο και πιο δελεαστική για 
τις επιχειρήσεις γιατί προσφέρει σχετικά φθηνή γη και μάλιστα εντός σχεδίου, νέους 
οδικούς άξονες και μέσα σταθερής τροχιάς. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η 
κατασκευή του σταθμού του Προαστιακού  στο Ζεφύρι . Ο σταθμός του Ζεφυρίου θα 
είναι ο πρώτος σταθμός του Προαστιακού κατασκευασμένος μέσα σε τούνελ της 
Αττικής Οδού και όχι κάτω από γέφυρα ή στο επίπεδο του εδάφους. Επίσης θα είναι 
αισθητικά αναβαθμισμένος σε σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς του Προαστιακού 
της Αθήνας. Η περιοχή θεωρείται πλέον ιδανική για μεσαίες βιομηχανίες, 
αντιπροσωπείες, κ.α. 
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Φυσικό περιβάλλον  
 

 
Είναι γεγονός πως η Δυτική Αθήνα - μαζί και το Ζεφύρι - 
πληρώνει τις επιλογές του μοντέλου ανάπτυξης που 

ακολουθήθηκε. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν 

συγκεντρωθεί, από τα πρώτα στάδια της άναρχης 

ανάπτυξης, πλήθος ρυπογόνων δραστηριοτήτων, όπως ο 

ΧΥΤΑ, ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι, εργοστάσια, 

ρυπογόνες βιοτεχνίες, οχλούσες δραστηριότητες, οι οποίες 

υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα παρατηρούνται 

ελλείψεις σε υποδομές, όπως δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων, με 

αποτέλεσμα η υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή να κρίνεται 

αρνητική, παρόλο που γειτονεύει με χώρους υψηλής φυσικής αξίας, όπως η Πάρνηθα 

και το Αιγάλεω. Η συνολική αξιολόγηση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή 

του βόρειου- βορειοδυτικού άξονα του Λεκανοπεδίου, σε απόσταση 12 μόλις χλμ. 

από το κέντρο του μητροπολιτικού συγκροτήματος, είναι σε πολλά σημεία 

αντιφατική. Στα αρνητικά καταγράφονται οι επιπτώσεις από την άναρχη δόμηση, τις 

αλόγιστες δραστηριότητες, την κοινωνική αδιαφορία και την ανεπάρκεια της 

κεντρικής διοίκησης, οι οποίες προκαλούν συνεχιζόμενη υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος σε όλους σχεδόν τους τομείς. Ιδιαίτερα επιβαρυντικές, μεταξύ άλλων, 

κρίνονται η χωροθέτηση του μεγαλύτερου χώρου διάθεσης αποβλήτων της χώρας σε 

μικρή απόσταση από τα όρια του Δήμου, η αυξανόμενη συγκέντρωση πληθυσμού και 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και τα προβλήματα των σεισμών του 1999. 
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Πολιτιστικά στοιχεία 
   

      
Το 1978 η τότε Κοινότητα συνέστησε το «Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου» ως 

θυγατρικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Π.Δ. 5, ΦΕΚ 1 Α΄, 04-01-78, που 

τροποποιήθηκε με την απόφαση 1190 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, 

ΦΕΚ 296 Β΄, 08/03/05). 
 Σκοποί του Πνευματικού Κέντρου είναι:   
-Η πνευματική εξύψωση, η κοινωνική διάπλαση, η ψυχαγωγική εξυπηρέτηση, η 

σύσφιξη των φιλικών δεσμών και η ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων 

και αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών.  
-Η ανάπτυξη κοινωνικής, μορφωτικής, εθνικής, φιλανθρωπικής δραστηριότητας και η 

κοινωνική επιμόρφωση και ενημέρωση για τα σύγχρονα προβλήματα. 
- Η προβολή, μελέτη και εκτέλεση παντός πνευματικού προγράμματος που δύναται 

να συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων.  
Η Επιτροπή Νεολαίας που συστάθηκε μαζί με το 5μελές Διοικητικό  Συμβούλιο 
συμβάλει επίσης σημαντικά στις δραστηριότητες του Πνευματικού Κέντρου και στην 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. 
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Στο Πνευματικό Κέντρο λειτουργούν διάφορα 

πολιτιστικά και καλλιτεχνικά τμήματα, όπως 

μουσικής, θεάτρου, χειροτεχνίας (μπατίκ, 

παλαίωση εικόνων) ζωγραφικής, 

παραδοσιακών χορών.  Λειτουργεί επίσης 

χορωδία και φιλαρμονική, μια θεατρική ομάδα 

ενηλίκων. και μια παιδική σκηνή. Το 

Πνευματικό Κέντρο υλοποιεί πολλές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται έκθεση βιβλίου σε ανοικτό χώρο που διαρκεί 2-3 ημέρες, παιδικό 

φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ. Επίσης διοργανώνει το πρώτο δεκαπενθήμερο 

κάθε Σεπτέμβρη τα «Ζεφύρεια», πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται με αφορμή 

τον εορτασμό της Πολιούχου της πόλης Παναγίας Γρηγορούσας (8/9). Οι εκδηλώσεις 

περιλαμβάνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορούς και άλλες δραστηριότητες. 
 

 

 
Με τα «Ζεφύρεια» ανοίγουν οι 
πύλες στον πολιτισμό, αντάμα με το 
πνεύμα των διεκδικήσεων για ένα 
καλύτερο αύριο. Οι εκδηλώσεις, 
χωρίς περιττά στολίδια, με έμφαση 
στον τοπικό παράγοντα, γεμάτες 
παράδοση, παλμό, συγκίνηση, 
δίνουν ζωή, χαρά και ελπίδα.  Η 

ρήση «Οραματιζόμαστε και παλεύουμε για το αύριο του τόπου», τα συνοψίζει όλα. 
Οι Ζεφυριώτες ξέρουν πολύ καλά με πόσους αγώνες ο λασπότοπός τους έγινε μια 
όμορφη πόλη.  
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Μέσα από τις δραστηριότητες του Πνευματικού Κέντρου, ο κόσμος του Ζεφυρίου 
ήρθε σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων, όπως η Έλλη Αλεξίου, 
του καλλιτεχνικού κόσμου, όπως  η Μαρίζα Κωχ, τίμησε ανθρώπους που 
δημιούργησαν πολιτισμό, όπως η Δόμνα Σαμίου και η Φιλιώ Χαϊδεμένου.  
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Οι νέοι απόλαυσαν συναυλίες που οργάνωσε η Επιτροπή Νεολαίας (ΠΥΞ-ΛΑΞ, 
Κορκολής). Σημαντικοί οργανοπαίκτες άνθισαν στο τόπο τους, όπως ο Λευτέρης κι ο 
αδελφός του Θοδωρής Λαζάρου και πολλοί άλλοι αξιόλογοι μουσικοί της περιοχής. 
Ο ηθοποιός Χριστόφορος Ζήκας σύνδεσε τη ζωή του με το Ζεφύρι, ενώ η θεατρική 
ομάδα του Πνευματικού Κέντρου μετράει χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η 
χορωδία του Συλλόγου γυναικών αφήνει επίσης το δικό της στίγμα πολιτισμού. 
 

               
 
Στην είσοδο της πόλης, το δημοτικό πάρκο «Κ. Λιάρος» αποτελεί το βασικό κέντρο 

αναψυχής του δήμου. Στο χώρο του πάρκου λειτουργεί το «Μουσείο Αρχαίας 

Ελληνικής Τεχνολογίας» όπου παρουσιάζεται μία εξαιρετική έκθεση 70 
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ομοιωμάτων τεχνολογικών κατασκευών (πλοία και μηχανές) από την αρχαιότητα 

μέχρι τα βυζαντινά χρόνια. Τη φροντίδα του Μουσείου έχει αναλάβει η δημοτική 

επιχείρηση. Με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου κ. Γιάννη Μαυροειδάκου 
εξωραΐστηκε προσφάτως και θα μπορούσε με ανάλογες ενέργειες να αναδειχθεί 
ακόμη περισσότερο ώστε να αποτελέσει έναν τεχνολογικό – εκπαιδευτικό πόλο που 

θα αναβάθμιζε συνολικά την πόλη και τη θέση της, αλλά και να προσελκύσει όχι 

μόνο επισκέπτες, αλλά και εξειδικευμένους φορείς, δεδομένου ότι αποτελεί μοναδική 

περίπτωση στην Αττική.  
 
 

 Τοπικοί φορείς  
 

Στο Δήμο λειτουργούν αρκετοί σύλλογοι με βάση 

την προέλευση των μελών τους, τη συνοικία του 

δήμου, ή ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, 

όπως οι σύλλογοι Κρητών, Πελοποννησίων, 

Θεσσαλών, Ηπειρωτών, Κερκυραίων, ένας 

σύλλογος γυναικών, ο εξωραϊστικός σύλλογος 

«Άγιος Στυλιανός», ο πολιτιστικός σύλλογος 

«Παναγιά Γρηγορούσα» και δύο αθλητικοί 

σύλλογοι. Ο Δήμος συνδιοργανώνει και 

συγχρηματοδοτεί εκδηλώσεις με 

τους συλλόγους αυτούς, τους 

ενισχύει οικονομικά και τους 

παραχωρεί δωρεάν τις δημοτικές 

εγκαταστάσεις (θέατρα κ.λπ.). Ο 

Δήμος Ζεφυρίου ασκεί τις 

πολιτιστικές του αρμοδιότητες 

μέσω του Πνευματικού 

Κέντρου, το οποίο έχει 

αναπτύξει πολλές και 

διαφοροποιημένες 

δραστηριότητες. Συνεργάζεται 

επίσης με συλλόγους και 

σωματεία και ενισχύει τις 

τοπικές πολιτιστικές 

πρωτοβουλίες. 
Είναι πολλές αυτές οι 

πρωτοβουλίες που έχουν 

πολιτιστικό, αλλά και κοινωνικό 

στίγμα, όπως οι αιμοδοσίες που 

πραγματοποιούνται τακτικά από 

το Δήμο, τους φορείς και τους 

συλλόγους. 
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Επίσης, μια από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι και το καθιερωμένο καρναβάλι με τα 

καλοφτιαγμένα και πρωτότυπα άρματα και τις στολές. 
 
 

 
 

 
 
Οι Ζεφυριώτες πρόκοψαν εδώ, 
αλλά δεν ξέχασαν τις ρίζες τους.  
Φέτος, ο Σύλλογος Ηπειρωτών 
Ζεφυρίου γιορτάζει τα τριάντα 
του χρόνια, τιμώντας την 
καταγωγή των μελών του: 
«Ήπειρος: πρώτη στ’ άρματα, τα 
γρόσια και τα γράμματα». Είναι 
ένας σύλλογος εξαιρετικά 
δραστήριος και δίνει ζωή στην 
πόλη με τις εκδηλώσεις του, 
αναβιώνοντας τα ήθη και τα 
έθιμα των Ηπειρωτών 
(«Τσίπουρα», «Σατυρικός 
Γάμος», παραδοσιακοί χοροί 
και πάρα πολλά ακόμη). 
Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου 
και πρόεδρος για χρόνια ήταν ο 
πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου, κ. 
Απόστολος Ζέρβας. 
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Από την άλλη πλευρά της Ελλάδας, την 
Κρήτη, κατάγονται οι Ζεφυριώτες που 
δημιούργησαν το Σύλλογο Κρητών 
Ζεφυρίου, «ο Ψηλορείτης», με ιδρυτικό 
μέλος  τον Μανούσο Μαρινάκη. Πολλές 
είναι οι δραστηριότητες και αυτού του 
συλλόγου, με αξιομνημόνευτη την 
εκδήλωση που πραγματοποίησαν μαζί 
με το Δήμο, το 2009, παρουσία του 
πρέσβη της Κύπρου, κ. Ιωσήφ και της 
συζύγου του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανίας, 
για την απώλεια τριών τέκνων του 
Ζεφυρίου στην Κυπριακή τραγωδία: του 
ανθυποσμηναγού Στέλιου Καλπάκη, του 
Νίκου Κρητικού και του Δημήτρη 
Θανόπουλου.   Τις δυσανάλογες για το 
μέγεθος της μικρής πόλη του Ζεφυρίου 
απώλειες από την τουρκική εισβολή, ο 
Δήμος τιμά τα τρία ηρωικά παιδιά του, 
κάθε χρόνο, τον Ιούλιο, στο Ηρώο τους.           
 
 
 
Μέσα στον πανέμορφο χώρο της πλατείας Κολοκοτρώνη, στο βόρειο τμήμα του 
Ζεφυρίου, βρίσκεται ο Σύλλογος Πελοποννησίων  Ζεφυρίου, «Ο Γέρος του Μοριά». 
Ένας ακόμη σύλλογος που αποτελεί κεφάλαιο για τον τόπο, κρατάει τις παραδόσεις 
και τη μνήμη ζωντανές. Ενεργό μέλος της διοίκησής του είναι ο Αντιδήμαρχός μας κ. 
Γιάννης Μαυροειδάκος. 
 
 

   
 
 
 
 
Το 1994 ο Δήμος συνέστησε τον «Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ζεφυρίου» ο οποίος 
διαχειρίζεται τους παρακάτω δημοτικούς αθλητικούς χώρους : 1) Το κλειστό 
γυμναστήριο «Σπάρτακος» (καλαθοσφαίριση - πετοσφαίριση) 2) Το δημοτικό 
γήπεδο ποδοσφαίρου (11Χ11) 3) Δύο ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης 4) Ένα 
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ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5.  Χρησιμοποιεί επίσης δύο κλειστά σχολικά 
γυμναστήρια. 
  

  
 
 

Το 1995 ιδρύθηκε ο Δημοτικός Αθλητικός Σύλλογος 
Ζεφυρίου, ο οποίος αναπτύχθηκε και σήμερα, με 
επικεφαλής τον εξαιρετικά δραστήριο κ. Δημήτρη 
Βασιλείου, προσφέρει τμήματα Ελληνορωμαϊκής 
πάλης, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, αεροβικής, 
ρυθμικής, ενόργανης, χάντμπολ και τάε κβο ντο. Με τη 
δημιουργία του ΔΑΣ έγινε δυνατή η συμμετοχή των 
ομάδων του συλλόγου σε πρωταθλήματα και η 
εγγραφή του σε αθλητικές ομοσπονδίες. Η συμμετοχή 
των παιδιών στον ΔΑΣ είναι μεγάλη και οι διακρίσεις 
αξιέπαινες, ιδιαίτερα στην πάλη σε μεγάλες 
διοργανώσεις. Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι ένας ακόμη 
πυλώνας της πόλης του Ζεφυρίου. Ο ΔΑΣ  μαζί με την 
γνωστότατη ομάδα ΑΕ Ζεφυρίου είναι οι δύο αθλητικοί 

σύλλογοι που παράγουν έργο στον τόπο.  
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Στην οικοδόμηση 
της πόλης τους, 
οι Ζεφυριώτες 
πορεύτηκαν με 
τη βοήθεια του 
Θεού και της 
Παναγίας τους, 
της 
Γρηγορούσας, 
την οποία 
ανοικοδόμησαν, 
μετά τις μεγάλες 
ζημιές που 
προκάλεσε ο 
σεισμός του ‘99. 

Πνευματικός τους καθοδηγητής ο πάτερ Χρήστος Καπερώνης, από το 1960.  
Το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 
της πολιούχου του Ζεφυρίου , η Μητρόπολη Ιλίου και ο Δήμος Φυλής τίμησαν τον  
πατέρα Χρήστο, σύμβολο του Ζεφυρίου, για τα 55 χρόνια της διακονίας του. Η 
βράβευση πραγματοποιήθηκε από τον 
σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Αθηναγόρα και το Δήμαρχο κ. Χρήστο 
Παππού, παρουσία των Αντιδημάρχων 
κ.κ. Γιάννη Μαυροειδάκου και Θανάση 
Σχίζα. Η εκτίμηση που τρέφουν οι 
Ζεφυριώτες για τον ιερέα τους, 
εκφράστηκε και από τους πρώην 
Δημάρχους κ.κ. Φωτεινή Γιαννοπούλου 
και Γιάννη Λάππα, παρόντες στην 
εκδήλωση, που τον είχαν επίσης 
τιμήσει για την προσφορά του.   
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Η δράση μας με τίτλο «Η μνήμη αφηγείται 
το Ζεφύρι» έκλεισε με τον κύκλο των 
συμπερασμάτων. Είχαμε ξεκινήσει 
θέτοντας ως στόχο να διερευνήσουμε 
κυρίως την εσωτερική μετανάστευση, 
αιτία της δημιουργίας του τόπου μας, 
του Ζεφυρίου. Ο τρόπος που 
εργαστήκαμε, πρώτα-πρώτα μέσα από τις 
προσωπικές αφηγήσεις των ίδιων μας των 
πατεράδων, μας έδωσε πολλά κίνητρα να 
ψάξουμε οποιαδήποτε πληροφορία θα 
επιβεβαίωνε αυτές τις αφηγήσεις και θα 
τις συμπλήρωνε. Όσο προχωρούσαμε, 

διαπιστώναμε πως γύρω από το θέμα μας αναδύονταν και άλλα ζητήματα, όπως 
η εργασία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, τα δημογραφικά στοιχεία, κτλ, τα οποία 
καταγράφαμε με αμείωτο ενδιαφέρον. Πάντοτε, κατόπιν παρότρυνσης της 
καθηγήτριας μας, σημειώναμε την πηγή των πληροφοριών μας. Πολλές από αυτές 
ήταν λίγο δυσνόητες για μας, όμως αυτό δεν μας πτόησε. Χωρίς να χάνουμε το 
νήμα της έρευνάς μας, ανακαλύπταμε πράγματα άγνωστα, όπως τι σημαίνει 
ρυμοτομικό σχέδιο και Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τι σημαίνουν τα αρχικά ΦΕΚ 
μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία.  Στις αφηγήσεις μας, τα πρώτα σπίτια, είχαν χτιστεί 
λαθραία κι ύστερα γινόταν λόγος για άδεια από την Πολεοδομία.  Ήταν ο καλύτερος 
τρόπος να καταλάβουμε τι είναι η ρυμοτομία και το Πολεοδομικό Σχέδιο, οι 
πολεοδομικές ενότητες, πολεοδομικό συγκρότημα, λέξεις που μας ήταν ως τώρα 
άγνωστες. Επίσης καταλάβαμε έννοιες, όπως αστικοποίηση, προαστιοποίηση,  
αστική διάχυση,  χωροταξικός προγραμματισμός, χωροθέτηση, βαθμός 
αστικότητας, ενεργός πληθυσμός και τόσες άλλες.  
Οι ερευνητικές υποθέσεις μας ως προς τις μεταναστευτικές ροές στο Ζεφύρι 
επαληθεύτηκαν μέσα από τα επίσημα στοιχεία που βρήκαμε και 
αντικατοπτρίζονται στο γενικότερο πλαίσιο της εσωτερικής μετανάστευσης στη 
χώρα μας. Έτσι, συναισθανθήκαμε πώς οι προσωπικές ιστορίες του καθενός μας 
γίνονται συλλογικές κι έπειτα επίσημη ιστορία, θεσμική. Αυτή η διαδρομή μας 
γέμισε γνώσεις και ταυτόχρονα μας συγκίνησε βαθιά, γιατί μας αφορούσε άμεσα. 
Σε κάθε πληροφορία που βρίσκαμε αναγνωρίζαμε λίγο ή πολύ τις οικογένειές μας κι 
αυτό ήταν κάτι μαγικό! Οι αιτίες που έφεραν εδώ τις οικογένειές μας ήταν 
αντίστοιχες με εκείνες που οδήγησαν τόσους άλλους Έλληνες στα μεγάλα αστικά 
κέντρα κι έπειτα στα προάστια, προς αναζήτηση εργασίας και σπιτικού.  
Ακολουθώντας αυτές τις προσωπικές και ταυτόχρονα συλλογικές διαδρομές 
ακουμπήσαμε βιωματικά και σε άλλες έννοιες, όπως η ανοχή, η αλληλεγγύη. 
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Διαδρομές που από μόνες τους δίνουν 
ένα αληθινό μάθημα ενάντια στο 
ρατσισμό και στη μισαλλοδοξία. Όπως 
είπε και ο μπαμπάς του συμμαθητή μας 
του Γιώργου: «Στο κάτω-κάτω, όλοι εδώ 
ξένοι είμαστε, από κάπου αλλού 
ήρθαμε…»  
Μερικά από τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά (όπως το γεγονός ότι οι 
μετανάστες αναπτύσσουν έντονο 
ομαδικό πνεύμα και τονίζουν συνήθως 
στην ταυτότητα τους τη 
μεταναστευτική τους προέλευση με 

εορτασμούς, οργάνωση συλλόγων κλπ. Ακόμα και στην περίπτωση της ατομικής 
μετανάστευσης, οι μετανάστες έχουν την τάση να έλκουν συμπατριώτες και μέλη 
της οικογένειας τους στον ίδιο τόπο, ώστε να σχηματίζονται και πάλι 
μεταναστευτικές κοινότητες (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, «Εσωτερική 
Μετανάστευση»), ήταν η επιβεβαίωση των δικών μας χαρακτηριστικών, με τους 
τόσους συλλόγους μας (Ηπειρωτών, Πελοποννησίων, Κρητών…)  Στο σπάνιο 
φωτογραφικό υλικό που βρήκαμε στο Διαδίκτυο για την καθημερινότητα των 
Ελλήνων (1950-1965), ξαναδιαβάσαμε για την εσωτερική μετανάστευση και, στις 
φωτογραφίες, ήταν σαν να βλέπαμε τους δικούς μας ανθρώπους.  Για παράδειγμα, 
όταν είδαμε σε φωτογραφίες τον παπα-Χρήστο, σε σχετικό άρθρο στον «Φύλαρχο», 
αναγνωρίσαμε αμέσως τον πρώτο ιερέα του τόπου μας για τον οποίο μας μίλησε η 
γιαγιά της συμμαθήτριάς μας της Δήμητρας. Το πρώτο σχολείο του Σαφαρίκα είχε 
ήδη καταγραφεί στο μυαλό μας πριν 
βρούμε τη σχετική πληροφορία. Το 
Ζεφύρι, ο πρώην αμπελώνας του 
Μενιδίου, μια έκταση όλο χωράφια 
παντού, φαινόταν στις φωτογραφίες που 
συλλέξαμε. Είδαμε πώς εξελίχθηκε και 
από αγροτικό τοπίο μεταμορφώθηκε 
σιγά-σιγά σε αστικό. Μάθαμε για τις 
προσπάθειες των Κοινοταρχών, 
Δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, 
φορέων, να δώσουν υποδομές και 
πολιτισμό στον τόπο τους. Και θα 
επαναλάβουμε κάτι που δεν σταμάτησε 
να μας συγκινεί σ’ όλη τη διάρκεια της 
δράσης μας: το Ζεφύρι, η πόλη μας, 
φτιάχτηκε-χτίστηκε από το κατεξοχήν 
επάγγελμα της οικο-γένειας, από οικο-
δόμους, αλλά κι απ’ όλους εκείνους που 
ξεριζώθηκαν για να οικοδομήσουν ένα καλύτερο αύριο. Ας προσπαθήσουμε να 
συνεχίσουμε αυτό το όνειρο, με ούριο άνεμο τον Ζέφυρο. 
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