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Xαιρετ ισμός  Δημάρχου

Τ            
Ο ΙΛΙΟν ΣΗΜΕΡΑ αποτελεί μια όμορφη και σύγχρονη πόλη. Η ιστορία του 
χάνεται στα βάθη των αιώνων, με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις παλαιοντολογικών 
και αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία μας ταξιδεύουν στο χώρο και το χρόνο, 

οδηγώντας μας έως το σήμερα μέσα από γνωστές και άγνωστες πτυχές του.

Η κάτω γνάθος του ανθρωποειδούς Graecopithecus freybergi, ηλικίας πλέον των 
7.000.000 ετών, η οποία βρέθηκε στο κτήμα της βασίλισσας Αμαλίας, ανατρέποντας τα ισχύο-
ντα δεδομένα για τον πρόγονο του ανθρώπου, η πρώτη παγκοσμίως επιγραφική στήλη οι-
κολογικού περιεχομένου, που χρονολογείται από τα τέλη του 4ου  π.Χ. αιώνα και αναφέρεται 
στην προστασία του περιβάλλοντος, και η θέση του αρχαίου Δήμου Χολαργού, γνωστού ως 
γενέτειρας του στρατηγού Περικλή, είναι μερικά παραδείγματα.

Η νεότερη ιστορία του Ιλίου ξεκινά με τη δημιουργία οικισμού περί τα μέσα του 19ου αιώ-
να, με κομβικά ιστορικά σημεία το πρώτο οργανωμένο αγρόκτημα στη νεότερη ιστορία της 
Ελλάδας στον Πύργο της Βασιλίσσης και την εφαρμογή ενός πρότυπου ρυμοτομικού σχε-
δίου πόλης (1858), του πρώτου στην αθηναϊκή περιφέρεια, το οποίο στηρίχθηκε στο 
ιπποδάμειο σύστημα, καθώς και με τον πρώτο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό (1938), με 
σήμα πανελλήνιας και παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο δήμος μας παρουσίασε αλματώδη δημογραφική εξέλιξη μεταπολεμικά, τις δεκαετίες του 
’50 και του ’60, καθώς δέχθηκε το μεγαλύτερο κύμα εσωτερικών μεταναστών, με τον πληθυσμό 
του να σημειώνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, που αγγίζει 
το 450%!

Όσοι εγκαταστάθηκαν σε αυτόν το φιλόξενο τόπο πορεύτηκαν, πρόκοψαν και όλοι μαζί 
διαμόρφωσαν το χαρακτήρα της πόλης μας, συναπαρτίζοντας τους συντελεστές της νεότερης 
ιστορίας μιας πόλης με υποδειγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλούσιας σε κοινωνική, πολιτιστι-
κή και αθλητική δραστηριότητα.

Η πόλη μας απέκτησε επίσημα την ονομασία «Ίλιον» το 1994, με μια απόφαση που αποτέ-
λεσε σταθμό στην ιστορία του δήμου.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη για τους πολίτες 
του Ιλίου και τις επόμενες γενιές, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης, πολύτιμης και συστηματι-
κής έρευνας του μελετητή της τοπικής ιστορίας Ανδρέα Μηλιώνη, που εργάστηκε όλα τα χρόνια 
αφιλοκερδώς για το μεγαλόπνοο αυτό έργο, συλλέγοντας μαρτυρίες, έγγραφα, φωτογραφικά 
και άλλα σπάνια ντοκουμέντα, μαζί με τις συνεργάτιδές του Ήρα Μανάρα και Άννα Ράπτη, οι 
οποίες με την εθελοντική προσφορά τους συνέβαλαν σημαντικά στην ολοκλήρωσή του. Πρό-
κειται για μια συλλογική προσπάθεια ανάδειξης και καταγραφής της τοπικής ιστορίας μας, για 
ένα σπουδαίο ιστορικό λεύκωμα που δημιουργήθηκε από τους πολίτες για τους πολίτες, αφού  
με τον μελετητή συνεργάστηκαν περισσότερες από 200 οικογένειες, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι 
φορέων και πλήθος κατοίκων. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του άρτια 
τεκμηριωμένου έργου και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της έκδοσης για το σεβασμό που 
επέδειξαν στο χώρο, στο χρόνο και στους ανθρώπους οι οποίοι συνέθεσαν την ιστορία αυτού 
του τόπου.

Νίκος Ζενέτος

Δήμαρχος Ιλίου
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Πρόλογος

ΌΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, έτσι και η δική μας, η ιστορία 
της πόλης του Ιλίου, αρχίζει με ένα «Ήταν κάποτε...», για-

τί στον ευρύτερο χώρο του σημερινού δήμου συνέβησαν από 
τα πανάρχαια χρόνια μέχρι το πρόσφατο παρελθόν πολύ ση-
μαντικά γεγονότα που αξίζει να αναδείξουμε, αξιολογώντας τα 
και συνδέοντάς τα με όσα συμβαίνουν στις μέρες μας. Αυτός 
είναι, άλλωστε, ο σκοπός της παρούσας έκδοσης. 

Ό ΛΟΙ ΟΣΟΙ ζΟΥΜΕ στην πόλη και συμμετέχουμε ενεργά 
στην κοινωνική ζωή της, ηθελημένα ή αθέλητα, βιώνουμε 

την ιστορία της. Πολύ περισσότερο όταν αναλαμβάνουμε πρωτο-
βουλίες ή συμμετέχουμε σε συλλογικές δράσεις γινόμαστε συντε-
λεστές, διαμορφωτές της, ίσως κάποτε και πρωταγωνιστές της. 

Γ ΙΑ ΤΟΥΣ νΕΟΤΕΡΟΥΣ κατοίκους της αυτό το «κάποτε» 
μπορεί να αφορά σε γεγονότα που συνέβησαν στο εγγύτερο 

παρελθόν, όταν ήλθαν στο Ίλιον, το γνώρισαν, η περιοχή τούς 
άρεσε και κάποια στιγμή πήραν την απόφαση να εγκατασταθούν 
μόνιμα σε αυτήν. Το «κάποτε» γι’ αυτούς μοιάζει πολύ με το 
«μόλις χθες», είναι «μια στάση πριν από το σήμερα», «ένα βήμα 
πριν από το τώρα». Δεν έχουν παλαιότερες εικόνες ή παραστά-
σεις, παρά μόνο σκόρπιες πληροφορίες από κάποιες αφηγήσεις 
γειτόνων, φίλων τους, άρθρα από τον τοπικό Τύπο ή κάποια έκ-
δοση που έτυχε να πέσει στα χέρια τους. Κι όσο ακούν τη φρά-
ση «πόσο διαφορετική ήταν η πόλη πριν από σαράντα-πενήντα 
χρόνια» τόσο μεγαλώνει η περιέργειά τους να μάθουν περισσό-
τερα γι’ αυτήν.

Η ΠΡΟΗγΟΥΜΕνΗ γΕνΙΑ, αυτή που ήλθε στο Ίλιον κά-
που μισό αιώνα πριν από τις μέρες μας, είναι μια γενιά που 

έζησε χρόνια δύσκολα, ήταν όμως και τυχερή συνάμα. Πρόκει-
ται για την πλημμυρίδα των επαρχιωτών μεταναστών, που ήρ-
θαν «να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από ένα κεραμίδι», όπως 
συνήθιζαν να λένε. Όταν τους ακούς να αφηγούνται καθένας 
την προσωπική ιστορία του για τις αραιοκατοικημένες φτωχο-
γειτονιές των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, αντιλαμβάνεσαι 
πώς έζησε η γενιά εκείνη, χωρίς φως, νερό, συγκοινωνία, χωρίς 

επικοινωνία. Χρόνια πέτρινα... Όμως, παρά την ανέχεια και τις 
στερήσεις των πρώτων ετών, τα χρόνια που ακολούθησαν μπό-
ρεσε να ορθοποδήσει, να δημιουργήσει και να προκόψει.

Καμιά φορά η αφήγησή τους γίνεται τόσο ζωντανή που σου 
δημιουργεί ψευδαισθήσεις. 

«Η ζωή τότε ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που ζούμε σήμερα». 
Κι όταν σου λένε «Εδώ απέναντι υπήρχε...», ο λόγος είναι τόσο 

περιγραφικός που σηκώνεσαι ασυναίσθητα στις μύτες των πο-
διών σου και κοιτάζεις απέναντι. Η παλιά αποθήκη ζωοτροφών, 
ερειπωμένη, υπάρχει ακόμη εκεί. Τη βλέπεις. Παραδίπλα, η τε-
τραώροφη πολυκατοικία σού κρύβει τη θέα προς τα περιβό-
λια της Φλέβας με τα βουστάσια, τα μαγγανοπήγαδα και τις 
φτερωτές. Όμως, εσύ «τα βλέπεις». Είναι μια ψευδαίσθηση της 
στιγμής. Η παλιά πόλη βρίσκει χώρο και στη δική σου φαντασία, 
για λίγο όμως, όσο διαρκεί η αφήγηση.

Όλα ζουν αν τα θυμάσαι! 

Ό ΜΩΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ είναι ανυπόμονη. Μας τραβάει από 
το χέρι και μας πάει ακόμη πιο πίσω, στις γενιές που 

έφυγαν, αφήνοντας στην πόλη την καλή σκιά τους. Εδώ πια δεν 
υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες, αλλά scripta, «χαρτιά που μι-
λάνε», πρακτικά του Κοινοτικού Συμβουλίου, όσα τέλος πάντων 
διασώθηκαν, γραμμένα με πολλή βιάση, λες και θέλουν «να 
βγάλουν την ψυχή» του ερευνητή. Είναι και τα παλιά χειρόγρα-
φα συμβόλαια, οι προικοδοσίες, οι αναφορές, που βγήκαν από 
το παλιό σεντούκι, την αποθήκη, το υπόγειο του σπιτιού.

Είναι ακόμη μαρτυρίες και ντοκουμέντα που βρίσκει κανείς 
ψάχνοντας στις κεντρικές βιβλιοθήκες της μεγαλούπολης, τα 
χρονικά των αθηναιογράφων δημοσιευμένα στον Τύπο της 
εποχής, στο κιτρινισμένο από την πολυκαιρία χαρτί τους. 

Κ Ι Αν Η ΟΙΚΟγΕνΕΙΑ ΣΟΥ ανήκει στους γηγενείς, στις 
είκοσι, τριάντα οικογένειες που έζησαν «πάππου προς 

πάππου» κάπου εφτά γενιές πριν σ’ αυτόν εδώ τον τόπο και 
ρίζωσαν σαν τις γέρικες ελιές, αυτό το «κάποτε» αποκτά ξε-
χωριστή θέση στη διαδρομή του χρόνου. 

Ήταν κάποτε…
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Τι κι αν οι μαρτυρίες γι’ αυτούς μεταφέρθηκαν προφορικά 
από γενιά σε γενιά και οι αφηγήσεις σταματούν σε δύσβατες 
διαδρομές; Η μνήμη κάποτε μοιάζει με λαβύρινθο – οι μορ-
φές τους υπάρχουν, λες και ζουν ακόμη ανάμεσά μας. Θα 
τους βρούμε σε κάποιες ξεθωριασμένες ασπρόμαυρες φω-
τογραφίες. Τους συναντάμε στις ονομασίες των δρόμων και 
των πλατειών. Ακούμε τους γεροντότερους να λένε γι’ αυτούς 
πολλά, να διηγούνται πράγματα και καταστάσεις που έζησαν 
οι ίδιοι ή άκουσαν από πρώτο χέρι, από τις αφηγήσεις των 
δικών τους γονιών και των παππούδων τους, αφηγήσεις που 
άλλοτε έχουν έπαρση και στόμφο και άλλοτε συνοδεύονται 
από πικρόχολα σχόλια. 

Σε κάθε περίπτωση η προφορική μαρτυρία έχει τη δική 
της αξία. 

Κ ΑΠΟΥ ΕΚΕΙ, στα μέσα του 19ου αιώνα, συνέβη ένα γε-
γονός που δημιούργησε ξεχωριστό ενδιαφέρον για την 

περιοχή, έδωσε αίγλη και μεγαλοπρέπεια στην πολιτιστική της 
ταυτότητα για πολλές δεκαετίες μέχρι τις μέρες μας: 

Η βασίλισσα Αμαλία, απογοητευμένη από την προσωπική 
αδιέξοδη περιπέτειά της να χαρίσει στον σύζυγό της και στο 
θρόνο έναν διάδοχο, άρχισε να εκτονώνει την απύθμενη ενερ-
γητικότητά της προς κάθε κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας διάφο-
ρα έργα και δραστηριότητες, σε βαθμό μάλιστα που ενοχλούσε 
ακόμη και τα πιο αφοσιωμένα πρόσωπα σε αυτήν.

Η νεαρή άνασσα ήθελε να τα φτιάξει όλα από την αρχή, να 
αλλάξει ό,τι η ίδια θεωρούσε στραβό, ανάποδο κι αναχρονι-
στικό! Η επιθυμία της αποτυπώνεται σε μια σειρά έργων της 
εποχής εκείνης, όπως η δημιουργία του Βασιλικού (Εθνικός σή-
μερα) Κήπου, του Βοτανικού Κήπου, η αναδάσωση των πρανών 
του Λυκαβηττού, η φύτευση δενδροστοιχιών στην οδό Πειραι-
ώς, στην Ηρώδου Αττικού, στη λεωφόρο Αμαλίας, στους λό-
φους γύρω από τον Ιλισό και στους δρόμους που συνέδεαν 
την πρωτεύουσα με τα περίχωρά της. Ένα από τα πιο σπου-
δαία έργα της, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς, ήταν το 
βασιλικό αγρόκτημα στην περιοχή που μέχρι τότε ήταν γνωστή 

ως Δραγουμάνο και Δερβισαγού. Η δημιουργία του τεράστι-
ου αυτού κτήματος, στη μέση του οποίου δέσποζε το πυργάκι 
της Αμαλίας, άλλαξε τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχής για 
δεκαετίες ολόκληρες, παρότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη 
συνέχεια, όλες προς την αντίθετη κατεύθυνση, αδίκησαν κατά-
φωρα το χώρο της δυτικής Αθήνας.

ΑΦΗνΟΥΜΕ ΤΟν ΤΡΟΧΟ της Ιστορίας να γυρίζει αντί-
στροφα για να μας πάει ακόμη πιο πίσω, χιλιάδες χρόνια 

πριν, στα αρχαιολογικά ευρήματα στην Παλατιανή, και λίγο πιο 
κάτω στην Ανθούπολη, στα σύνορα με το Περιστέρι, στους «δι-
κούς μας» αρχαίους Δήμους του Χολαργού και της Λευκονόης. 

Τα μάρμαρα «μιλούν», οι ανάγλυφες επιγραφές, τα επιτύμ-
βια ανάγλυφα, οι παραστάδες, οι απεικονίσεις των ληκύθων και 
τα άλλα ταφικά ευρήματα, των οποίων ο εκσκαφέας διακόπτει 
τον αιώνιο ύπνο, φέρνοντάς τα στην επιφάνεια. Κι εμείς, συ-
νεχίζοντας το οδοιπορικό μας στο χώρο και το χρόνο, πάμε 
πολύ πιο πίσω, εκατομμύρια χρόνια πριν από την Ιστορία και 
την Προϊστορία, όταν σε αυτόν εδώ το χώρο της αττικής γης 
«τα πάντα άλλαζαν κι όλα έρχονταν τα πάνω-κάτω». 

Κ ΑνΟνΤΑΣ ΑνΑΦΟΡΑ και στα απολιθώματα που βρέ-
θηκαν στην περιοχή, θα μιλήσουμε για κάποιον... γκρεκο-

πίθηκο, που είναι λιγότερο γνωστός στο ευρύ κοινό, καθώς ο 
εντοπισμός του στο παλιό κτήμα της Αμαλίας υπήρξε αποτέ-
λεσμα τυχαίας εκσκαφής. Όμως, το εύρημα αυτό, αντιπροσω-
πευτικό της πικερμικής πανίδας, καθιστά άκρως ενδιαφέρουσα 
και από παλαιοντολογικής άποψης την περιοχή του σημερινού 
Δήμου Ιλίου, γεννώντας αναπόφευκτα το ερώτημα: 

«Ποιος ξέρει τι άλλο σημαντικό υπάρχει θαμμένο εδώ, σε αυτό το 
ιερό τμήμα της αττικής γης;»

Ανδρέας Α. Μηλιώνης 
Υπεύθυνος της Ομάδας Μελέτης Τοπικής Ιστορίας 

του Δήμου Ιλίου. 
Μέλη της ομάδας: Ήρα Μανάρα και Άννα Ράπτη
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T
o Ίλιον είναι ένας από τους πιο ιστο-
ρικούς δήμους της μείζονος Αθήνας. 
Έκτασης περίπου 8,4 τετραγωνικών χι-
λιομέτρων, κατέχει δεσπόζουσα θέση 

στο βορειοδυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου. Συνο-
ρεύει βόρεια και ανατολικά με το Δήμο Αγίων Αναρ-
γύρων-Καματερού, νότια-νοτιοδυτικά με το Δήμο 
Περιστερίου, δυτικά με το Δήμο Πετρούπολης, ενώ 
σε ένα μικρότερο τμήμα του, στην κορυφογραμμή 
του Ποικίλου, συνορεύει με το Δήμο Φυλής. Η κύρια 
είσοδος της πόλης από το κέντρο της Πρωτεύουσας 
(μέσω Λιοσίων-Δημοκρατίας-Κύπρου-Ιλίου) απέχει 
5,3 χλμ. Αν ο επισκέπτης επιλέξει να έλθει από Σε-
πόλια, Μπουρνάζι και Άγιο Φανούριο, η απόσταση 
από την Ομόνοια μειώνεται στα 4,1 χλμ. 

Το έδαφος της περιοχής παρακολουθεί το ανά-
γλυφο των περιφερειακών δήμων της αθηναϊκής 
λεκάνης, με σαφώς ηπιότερη διαμόρφωση. Στο βο-
ρειοδυτικό τμήμα του, στις υπώρειες του Ποικίλου, ο 
οικιστικός ιστός φθάνει τα 145 μ., ενώ η πέραν αυτού 
δασική έκταση, στο όριο με το Δήμο Φυλής, σκαρ-
φαλώνει στα 350 μ. νοτιοανατολικά, στο όριο με το 
Δήμο Περιστερίου το υψόμετρο είναι μόλις 54 μ. 
πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Στο μεγαλύτερο 
τμήμα του το έδαφος της περιοχής δεν παρουσιάζει 
σημαντικές αυξομειώσεις και το μέσο υψόμετρο κα-
ταγράφεται περίπου στα 90 μ.

Η πόλη διασχίζεται από τη λεωφόρο Φυλής. 
Πρόκειται για έναν πανάρχαιο, ιστορικής σημασίας 
οδικό άξονα, που συνέδεε την Αθήνα με τη Φυλή, 
τη Θήβα και τις βορειότερες περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας. 

Μια άλλη σημαντική υπερτοπική οδός που δια-
σχίζει το Ίλιον είναι η λεωφόρος Θηβών. Έως τα 
μέσα του περασμένου αιώνα, ήταν ένας αδιαμόρφω-
τος χωματόδρομος από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι 
τον Άγιο Βασίλειο Περιστερίου. Σήμερα είναι η μο-
ναδική περιφερειακή οδός στο δυτικό τμήμα του Λε-
κανοπεδίου που συνδέει τους δήμους της περιοχής 
με τον Πειραιά, ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε μέχρι τη 
λεωφόρο Φυλής. 

Πέραν των δύο αυτών ιστορικών δρόμων που 
αποτελούν σημαντικές υπερτοπικές συγκοινωνιακές 
αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, υπάρχει σήμερα στην 
περιοχή του Ιλίου ένα βασικό εσωτερικό οδικό δί-
κτυο που συνδέει τις συνοικίες μεταξύ τους και με το 
κέντρο της πόλης. 

Οι δέκα κυριότεροι οδικοί άξονες (λεωφορειό-
δρομοι ως επί το πλείστον) της πόλης είναι οι εξής: 
•  η Ανδρέα Παπανδρέου, το πρώην Βαθύρεμα ή 

ρέμα Αλφειού, που επιχωματώθηκε και μετατρά-
πηκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, διασχίζει 
όλον το δήμο με κατεύθυνση Δ/νΑ, 

•  η Αγίου γεωργίου και η συνέχειά της, η λεωφ. Πα-
λατιανής, συνδέουν την ομώνυμη συνοικία με το κέ-
ντρο του Ιλίου και τις νότιες συνοικίες της μέσω της 

λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, 
•  η λεωφόρος Πετρουπόλεως συνδέει το γειτονικό 

δήμο με το κέντρο της πόλης,
•  η Μενελάου και η Αγίου νικολάου συνδέουν το κέ-

ντρο με τις συνοικίες Μιχελή και Άγιο νικόλαο,
•  η Θερσίτου και η Ελαιών συνδέουν το κέντρο της 

πόλης με τις ΒΔ συνοικίες,
•  η Αγίου Φανουρίου, η νότια είσοδος της πόλης, 

συνδέει το κέντρο του Ιλίου με το Περιστέρι (νέα 
Σεπόλια-Μπουρνάζι) μέσω της οδού Πριάμου, 

•  η Αλαμάνας συνδέει το ευρύτερο κέντρο του Ιλίου 
με τις κάτω γειτονιές της πόλης, τα Βερακέικα και τα 
νέα Σεπόλια,

•  η Σύρου-Ρήγα Φεραίου και η Πολυτέκνων εξυπη-
ρετούν την κίνηση από τη νότια είσοδο της πόλης 
προς τις συνοικίες των Πολυτέκνων, της ζωοδόχου 
Πηγής και τη λεωφόρο Θηβών,

•  η ήπιας κυκλοφορίας Έκτορος με τον πεζόδρομο 
και ποδηλατόδρομό της συνδέει τη λεωφ. Φυλής με 
το Άλσος και δυτικότερα με τις λεωφ. Θηβών και 
Πετρουπόλεως,

•  η οδός Μπίμπιζα συνδέει την είσοδο της πόλης 
(τον Κόμβο) με τη λεωφ. Χασιάς, το πάρκινγκ των 
επισκεπτών του Οικολογικού Πάρκου και τη λεωφ. 
Δημοκρατίας (Μενιδίου). 
Στο κέντρο της πόλης η κίνηση εξυπηρετείται κυ-

ρίως από τις μονοδρομημένες Πρωτεσιλάου και Ιδο-
μενέως.

Πέρα από το βασικό οδικό δίκτυο, η πόλη διαθέτει 
ένα πυκνό δευτερεύον οδικό δίκτυο 800 δρόμων, συ-
νολικού μήκους 250 χιλιομέτρων, που εξυπηρετούν 
την κίνηση μικρότερων αποστάσεων στο εσωτερικό 
των συνοικιών. Ο μεγάλος αριθμός τους οφείλεται 
στον κατακερματισμό του οικιστικού ιστού κατά την 
οικοπεδοποίησή του. 

Σ ε ό,τι αφορά στον ιστορικό χώρο του Δήμου 
Ιλίου, τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτόν δι-

απερνούν όλες τις φάσεις της ελληνικής ιστορίας, 
εκτεινόμενα πολύ πιο πίσω, πέρα από το μύθο, σε πα-
λαιοντολογικά ευρήματα, παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 
που ήλθαν στο φως στα μέσα του προηγούμενου αι-

Μια πρώτη γνωριμία με το Ίλιον σήμερα

14.02 Πανοραμική άποψη του κόμβου στην είσοδο της πόλης

14.01  Ο Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η ομώνυμη πλατεία, μπαίνοντας στο κέντρο της πόλης

14.01

14.02
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ώνα. Το απολίθωμα του θηλαστικού Graecopithecus 
Freybergi στον Πύργο Βασιλίσσης, που ανάγεται στην 
Πικερμική Περίοδο, πριν από 6-7 εκατομμύρια χρό-
νια, είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη!

Στους χρόνους της αρχαιότητας η ύπαρξη του 
Δήμου Χολαργού στην περιοχή του σημερινού Δή-
μου Ιλίου αποτελεί σήμερα μια πραγματικότητα πλή-
ρως επιβεβαιωμένη και τεκμηριωμένη από τους σημα-
ντικότερους αρχαιολόγους και ιστορικούς της χώρας 
μας και διεθνώς. Ο Χολαργός, ιδιαίτερη πατρίδα του 
στρατηγού Περικλή, δημιουργού της Αθήνας του 
Χρυσού Αιώνα, προσφέρει στο σημερινό Δήμο Ιλίου 
βαριά ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.

Η επιγραφή του Απόλλωνα του Εριθασέου, ένα 
σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα του 4ου π.Χ. αι-
ώνα στο χώρο του σημερινού Πάρκου «Αντώνης 
Τρίτσης», αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία για τις 
οικολογικές ευαισθησίες των αρχαίων κατοίκων της 
περιοχής.

Ιστορικά αρχιτεκτονικά κτίσματα και χώροι που 
ενισχύουν την ταυτότητα της πόλης είναι: 
•  το πρώην βασιλικό αγρόκτημα «Επτάλοφος», έκτα-

σης 2.500 στρεμμάτων, η πρώτη οργανωμένη γεωρ-
γοκτηνοτροφική μονάδα που δημιουργήθηκε στην 
Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα, με τον ομώνυμο 
Πύργο της Αμαλίας,

•  το σχέδιο του 1858 στο κέντρο της πόλης, η πρώ-
τη οργανωμένη πολεοδομική παρέμβαση στην 
αθηναϊκή περιφέρεια την ίδια εποχή,

•  το 1ο Δημοτικό Σχολείο του ευεργέτη Αναστάσιου 
Μανάκη, μακράν το καλύτερο της αθηναϊκής περι-
φέρειας, χτισμένο και αυτό την ίδια περίοδο,

•  το κέντρο εκπομπής του Εθνικού Ιδρύματος Ρα-
διοφωνίας, που εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 
25 Μαρτίου του 1938 με το σήμα του «τσοπα-
νάκου»,

•  ο ναΐσκος του Αγίου Παύλου, ένα αρχιτεκτονικό αρι-
στούργημα ναοδομίας του μεγάλου Δημητρίου Πικι-
ώνη, αγιογραφημένος διά χειρός Φώτη Κόντογλου, 
στο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος της Εστίας. 
Και πιο πρόσφατα:

•  το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
«Αντώνης Τρίτσης», έκτασης 1.000 στρεμμάτων 
περίπου, που παρά τα γνωστά προβλήματα αποτε-
λεί το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στο χώρο 
της ευρύτερης Αθήνας, 

•  ο εντυπωσιακός Κόμβος, στην είσοδο της πόλης, 
που καλωσορίζει και κατευοδώνει τους κατοίκους 
και τους επισκέπτες της,

•  το μεγαλοπρεπές Δημαρχιακό Μέγαρο με το μικρό 
άγαλμα των Τριών Χαρίτων, γλυπτό της οθωνικής 
περιόδου κι αυτό. 
Στο προσεχές μέλλον δύο άλλα σημαντικά 

έργα θα αναβαθμίσουν περισσότερο την εικόνα 
της πόλης: 
•  το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, στη 

συμβολή Φλέβας και Ταβουλάρη,
•  το Πολιτιστικό Κέντρο στο κτίριο του παλιού εργο-

στασίου της Βιοφιάλ. 
Ο σημερινός Δήμος Ιλίου, το «κλειστό και εσω-

στρεφές αρβανιτοχώρι»* των αρχών του περασμένου 
αιώνα, άνοιξε μετά τον πόλεμο τη φιλόξενη αγκαλιά 
του και, καθώς η Αθήνα κατακλυζόταν από το τερά-
στιο κύμα της εσωτερικής μετανάστευσης, δέχθηκε 
δεκάδες χιλιάδες επαρχιώτες που αναζήτησαν στο 
χώρο του μια δεύτερη ευκαιρία για να φτιάξουν ξανά 
τη ζωή τους. Και το πέτυχαν, δίνοντας κουράγιο ο 
ένας στον άλλον, φτιάχνοντας με τα χέρια τα σπιτικά 
τους, εξανθρωπίζοντας τις γειτονιές τους, εμφυσώ-
ντας δημιουργικότητα και ελπίδα στα παιδιά τους 
«να μάθουν γράμματα, να προκόψουν και να ζήσουν 
καλύτερα από αυτούς». 

Σε όλα αυτά θα αναφερθούμε με λόγια και εικό-
νες στις σελίδες που ακολουθούν με μια ευχή: η πόλη 
του Ιλίου, που σε λίγα χρόνια κλείνει έναν αιώνα ζωής 
ως κοινότητα, να συνεχίσει να γράφει ιστορία ζώντας 
καλύτερες μέρες. 

*Είναι γνωστό πόσο πεισματάρηδες, ισχυρογνώμονες, «αγύριστα 
κεφάλια», δύσπιστοι και καχύποπτοι, απέναντι σε καθετί ξένο και 
άγνωστο σε αυτούς, αλλά και μπεσαλήδες, ριψοκίνδυνοι και γενναίοι 
ταυτόχρονα χαρακτηρίζονταν οι Αρβανίτες σε παλιότερες αναλύσεις 
και περιγραφές από περιηγητές και ιστορικούς μελετητές. 15.02 Το Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος»

15.01 Πύργος Βασιλίσσης Αμαλίας: το πιο επώνυμο και ιστορικό κτίσμα στη δυτική περιφέρεια της πρωτεύουσας

15.01

15.02
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Αττικοί μύθοι

Η φύτρα τους ήταν τόσο παλιά
 όσο η ηλικία της γης που πατούσαν

 

Η 
Ελλάδα έχει μακρά και ένδοξη Ιστορία. 
Αυτό όμως που εντυπωσιάζει ιδιαίτερα 
είναι ότι ολόκληρος ο χώρος της, πε-
ρισσότερο από κάθε άλλον τόπο πάνω 

στη γη, είναι γεμάτος από μύθους, πιο πολύ μάλιστα 
γιατί υπάρχουν και οι λεγόμενες συνεκδοχές, όπου η 
«μυθική ιστορία» με τους θεούς, τους ημίθεους και 
τους χθόνιους γενάρχες σε κάποιες περιπτώσεις γί-
νεται συμβατή και αναμειγνύεται με τη γραπτή Ιστο-
ρία. Στο έπος της «Ιλιάδας», ο Τρωικός Πόλεμος 
με τους ήρωές του, πρόσωπα υπαρκτά αλλά και στο 
ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα, μία δεκαετία 
μετά την «Ιλιάδα», με τους Λαιστρυγόνες, τους Λω-
τοφάγους, τους Κύκλωπες, τις Μάγισσες, τις όμορ-
φες Σειρήνες και τα επικίνδυνα περάσματα της Σκύλ-
λας και της Χάρυβδης, τα όρια μεταξύ του μύθου 
και της Ιστορίας γίνονται δυσδιάκριτα, αφήνοντας τη 
φαντασία να τρέξει σε τερατολογίες. 

Σύμφωνα με τις αρχαιότατες παραδόσεις οι κά-
τοικοι της Αττικής θεωρούσαν τους εαυτούς τους 
αυτόχθονες. Υποστήριζαν δηλαδή ότι άνηκαν στη 
φυλή που γεννήθηκε μέσα από τη γη, πάνω στην 
οποία έζησαν, εξελίχθηκαν και δημιούργησαν τους 
βασικότερους γενεαλογικούς μύθους τους. Ξεχω-
ριστή θέση μέσα σε αυτή τη μυθοπλασία είχαν 
οι πρώτοι «χθόνιοι» βασιλιάδες και γενάρχες του 
αθηναϊκού γένους. 

Πρώτος «αυτόχθων» βασιλιάς της Αττικής 
κατά την παράδοση ήταν ο Κέκροπας, από τον 
οποίο αυτή πήρε το όνομα Κεκροπία, ενώ πριν 
αναφερόταν με άλλες ονομασίες, όπως Ακτή, 
Ακταία, Ακτική. Ο Κέκρωψ λογιζόταν γιος της 
γης καθώς γεννήθηκε μέσα από την ίδια τη γη, με 
διφυή, μεικτή μορφή, εικόνα που συμβολίζει τον 
«οίκουρο όφι», πρόγονο, προστάτη και σωτήρα 
των κατοίκων της Αττικής. 

Ένας άλλος μυθικός βασιλιάς της Αθήνας ήταν 
ο Ερεχθέας, κι αυτός παιδί της γης. Ο μύθος ανέ-
φερε γι’ αυτόν ότι αρχικά προσωποποιούσε τα ύδα-
τα. Έτσι εξηγείται το ότι θεωρείται γέννημα της γης 
κατά μία παράδοση και προσωπικότητα ταυτόσημη 
με τον Ποσειδώνα, ενώ σε καιρό σιτοδείας έφερνε 
σιτάρι στην Αθήνα, γι’ αυτό και έγινε βασιλιάς της. 

γιος της γης ήταν και ο Εριχθόνιος, όπως φανε-
ρώνει το όνομά του, γιος του Ηφαίστου και της κό-
ρης του Κραναού, Ατθίδος, κατ’ άλλους του Ηφαί-
στου και της Αθηνάς. Εδώ ο μύθος είναι σκανδα-
λιστικός: ύστερα από μία ερωτική «παρενόχληση» 
της Αθηνάς από τον Ήφαιστο, η πρώτη σκούπισε 
το σπέρμα του δεύτερου με έριο και το πέταξε στη 
γη (= έριον και χθων). Αφού πέρασε ο καθορισμέ-
νος χρόνος βγήκε από τα σπλάχνα της γης «ο παις 
Εριχθόνιος». 

Ό Δήμος Ιλίου αποτελεί μοναδική περίπτωση 
στο χώρο της ευρύτερης αθηναïκής περιφέ-

ρειας που συνδέεται τόσο στενά με τη μυθολογία 
και τις πανάρχαιες ιστορικές παραδόσεις της· αυτές 
που βρίσκονται στα όρια του μύθου με την ιστορική 
πραγματικότητα διαπερνούν τον οικιστικό ιστό του 
αλλά και τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο του.

Κατά την ίδρυσή της, το 1925, η κοινότητα των 
νέων Λιοσίων είχε ως βορειοδυτικό όριό της το 
Ποικίλο και ανατολικομεσημβρινό της τον Κηφισό. 

Σύμφωνα με τον Αλεξανδρινό λεξικογράφο 
Ησύχιο, που έζησε τον 5ο μ.Χ. αιώνα, ο οποίος 
συγκέντρωσε έναν λεξικολογικό θησαυρό από τα 
έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, η ονομασία 
«Ποικίλο» προήλθε σε αντιδιαστολή με την ονο-
μασία «Κορυδαλλός» που υπήρχε σε άλλο τμήμα 
της ίδιας βουνοσειράς. Σύμφωνα με τον λεξικογρά-
φο: «Όπως ο Κορυδαλλός είναι πουλί, έτσι και ο 
Ποικιλός είναι πάλι πουλί, που τρώει τα αβγά του 
Κορυδαλλού». Ο Ησύχιος αποδίδει την ονομασία 
του πτηνού στο ότι έφερε ποικιλόχρωμα στίγματα 
στα φτερά του. 

Το νοτιοανατολικό όριο της περιοχής των νέων 
Λιοσίων, σύμφωνα με την αρχική οριοθέτησή της, 
ήταν ο Κηφισός, το μεγάλο θεοποιημένο ποτάμι 
που διέτρεχε το δυτικό τμήμα της αθηναϊκής λεκά-
νης, η ονομασία του οποίου ανάγεται στην Προελ-
ληνική Πελασγική Περίοδο. Υπάρχουν μάλιστα τέσ-
σερις ποταμοί με την ίδια ονομασία, ο Aθηναϊκός, 

ο Ελευσίνιος, ο Βοιωτικός και ο Φωκικός Κηφισός, 
ενώ το άγαλμά του περιλαμβανόταν στη σύνθεση 
του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Ο Κηφι-
σός, γιος του Ωκεανού και της Τιθύος, εμφανίζεται 
στο αριστερό άκρο του αετώματος, σε πλάγια ημι-
κλινή θέση, όπως συνήθως οι αρχαίοι απεικόνιζαν 
τους ποταμούς, συνδυάζοντας τη δύναμη και τη 
χάρη που έχει το νερό. Η σημασία του Κηφισού 
στη ζωή της αρχαίας Αθήνας ήταν μεγάλη καθώς 
με τα νερά του καθιστούσε γόνιμο το δυτικό τμήμα 
του Λεκανοπεδίου που καλλιεργείτο εντατικά. γνω-
στός είναι άλλωστε και ο φημισμένος ελαιώνας του 
Κηφισού, που έδινε πλούτο στην πόλη. 

Οριοθετημένη ανάμεσα στους δύο μύθους, του 
Ποικίλου και του Κηφισού, η κοινότητα των νέων 
Λιοσίων επέλεξε να χτίσει την πολιτιστική της ταυ-
τότητα ανάμεσα στη μυθοπλασία και την ιστορική 
πραγματικότητα. Έτσι, στις 3 Οκτωβρίου 1933, επί 

16.01  Ασβεστολιθικά πετρώματα στο Ποικίλο όρος
16.02  Ο Δήμος Ιλίου πήρε το όνομά του από το έπος της «Ιλιάδας». Πάνω από 40 οδωνυμικά της πόλης αναφέ-

ρονται σε ιστορικά και μυθικά πρόσωπα από τα Ομηρικά Έπη 
16.03  Η Γη ξεπροβάλλει από κάποιο χάσμα για να παραδώσει τον νεογέννητο Εριχθόνιο στην Αθηνά. Αριστερά, 

ο Ήφαιστος καμαρώνει (Φωτό από κεραμικό του 470-460 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο)

16.01

16.03

16.02
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Το επιφανές γένος των Αλκμεωνιδών

προεδρίας νικολάου νώε, δύο μήνες μετά την 
έγκριση του διευρυμένου ρυμοτομικού σχεδίου, 
το Κοινοτικό Συμβούλιο επισημοποίησε τις παλιές 
ονομασίες των δρόμων του οθωνικού σχεδίου του 
1858 και βαδίζοντας στην πεπατημένη υιοθέτησε 
πάλι οδωνυμικά από την «Ιλιάδα», το δωδεκάθεο 
του Ολύμπου και την ελληνική μυθολογία για τους 
επιπλέον δρόμους του σχεδίου του 1926. 

Συνολικά έγιναν 39 ονοματοθεσίες δρόμων του 
ιστορικού κέντρου της πόλης: 
•  27 από τα Ομηρικά Έπη (Ερμιόνης, Ανδρομάχης, 

Ιφιγενείας, Αχιλλέως, Έκτορος, Φιλοκτήτου, Πα-
τρόκλου, Ιλίου, Πρωτεσιλάου, Ιδομενέως, Χρυση-
ίδος, Κάλχου, Βρισηίδος, Μέντορος, Οδυσσέως, 
Πολυφήμου, Θερσίτου, Μενελάου, Αίαντος, νέ-
στορος, Πάριδος, Πριάμου, Διομήδους, ναυσι-
κάς, Κλυταιμνήστρας, Εκάβης, Πηνελόπης). 

•  6 από το δωδεκάθεο (Ήρας, Αφροδίτης, Αθη-
νάς, Αρτέμιδος, Ποσειδώνος, Απόλλωνος) και 

•  6 από την ελληνική μυθολογία (Ευρυδίκης, Θέτι-
δος, Ικάρου, Δαναών, Αιακού, Ιπποδαμείας). 
Τις επόμενες δεκαετίες, καθώς η πόλη μεγάλωνε 

και ο οικιστικός ιστός της επεκτεινόταν, συμπεριλή-
φθηκαν στον οδικό χάρτη των νέων συνοικιών της 
ακόμη 40 οδωνυμικά παρμένα από τις ολύμπιες θεό-

τητες, τη μυθολογία και τα Ομηρικά Έπη (Διός, Άρε-
ως, Ηφαίστου, Δήμητρας, Πλούτωνος, Αιόλου, Βάκ-
χου, Εφύρας, Ιάσονος, Ίριδος, Καβείρων, Καλυψούς, 
Καλλιστούς, Κασσάνδρας, Κάστορος, Κενταύρων, 
Λαέρτου, Λυκάονος, Μηριόνη, Μίνωος, ναρκίσσου, 
νεοπτολέμου, νεφέλης, νηρέως, νιόβης, Ορφέως, 
Ορέστη, Πελασγού, Πελία, Πέλοπος, Περσεφόνης, 
Πηλέα, Πολυδεύκους, Τειρεσία, Τηλεμάχου, Τριπτο-
λέμου, Τροίας, Τρώων, Φρίξου, Φυλλίδος).

Οι 79 αυτοί δρόμοι των νέων Λιοσίων διατήρη-
σαν και ενδυνάμωσαν την πολιτιστική ταυτότητα της 
πόλης και την προοπτική της μετονομασίας της με 
το αρχαιοπρεπές «Ίλιον», κάτι που συνέβη το 1993. 

Μύθοι και ιστορίες, στοιχεία απόλυτα ενσω-
ματωμένα στον πολιτισμό μας, αναδείχθηκαν και 
δημιούργησαν εδώ, στη δυτική περιφέρεια της μεί-
ζονος Αθήνας, στο σχετικά περιορισμένο γεωγρα-
φικό πλαίσιο του Δήμου Ιλίου, μια λαμπρή ψηφίδα 
πολιτισμού στο μεγάλο πολιτιστικό ψηφιδωτό της 
πιο ιστορικής πρωτεύουσας του κόσμου. 

Σήμερα, που η ακραία παγκοσμιοποίηση απειλεί 
να ισοπεδώσει ό,τι ισχυροποιεί την ταυτότητα της 
χώρας μας και ό,τι την κάνει να ξεχωρίζει, οι μύθοι, 
ως μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής μας παρά-
δοσης, είναι επίκαιροι όσο ποτέ άλλοτε!

Σ
τατιστικές που έγιναν περί τα μέσα της 
δεκαετίας του ’80 για την προέλευση των 
επαρχιωτών μεταναστών που αγόρασαν 
οικόπεδα στην περιοχή του σημερινού 

Δήμου Ιλίου, με σκοπό τη μόνιμη εγκατάστασή 
τους, δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
αγοραστών προερχόταν από την Πελοπόννησο 
(30,1%) και ειδικότερα από τους νομούς Αρκαδί-
ας και Μεσσηνίας. 

Δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο των τελευταί-
ων δεκαετιών αλλά για μια πολύ παλιά ιστορία, μια 
διαδρομή που ξεκινάει από τα πανάρχαια χρόνια 
και συνδέεται με τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες της 
αθηναϊκής ιστορίας. 

Από την Πύλο, τη Μεσσήνη και τις Φαρές (έτσι 
ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα η Καλαμάτα), 
κράτη που διαλύθηκαν μετά την κάθοδο των Δω-
ριέων (Ηρακλειδών) στη Μεσσηνία, εκπατρίστηκαν 
τα επιφανέστερα γένη της αρχαίας Μεσσηνίας: 
πλούσιοι γαιοκτήμονες, άρχοντες και στρατηγοί. Οι 
περισσότεροι από αυτούς κατέφυγαν τους επόμε-
νους αιώνες στην Αττική, μεταφέροντας σε αυτήν 
τη συλλογική μνήμη και τον πολιτισμό τους. 

Οι πιο γνωστές από τις οικογένειες που εγκατα-
στάθηκαν εδώ ήταν οι Πεισιστρατίδες, οι Αλκμεωνίδες, 

17.01  Ο Κηφισός, θεοποιημένος και αυτός,  
στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα

17.02  Ο Ποικιλός με τα ποικιλόχρωμα στίγματα 
στα φτερά του έδωσε την ονομασία του  
στο Ποικίλον όρος

17.03  «Ένα δάσος κοντά στην Αθήνα». Αχρονολόγητο χαρακτικό του G.F. Sargent. Πρόκειται για τον αρχαίο 
ελαιώνα των Αθηνών, κοντά στον Κηφισό ποταμό (Αρχείο συγγραφέα)

17.01

17.03

17.02
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απόγονοι των νηλειδών, το γένος των Παιονιδών κ.ά. 
Από τις οικογένειες αυτές προήλθαν σημαντικοί στρα-
τηγοί, πολιτικοί, φιλόσοφοι, άρχοντες και επιστήμονες. 

Από το γένος των Αλκμεωνιδών προερχόταν εκ 
μητρός ο στρατηγός Περικλής, υιός του Ξανθίππου 
και της Αγαρίστης, το όνομα του οποίου συνδέθη-
κε ακατάλυτα με το Χρυσό Αιώνα της Αθήνας. 

Σημαντικότεροι απόγονοι του βασιλέα της Πύλου 
νηλέα, ιδρυτή της ομώνυμης δυναστείας (σύμφωνα 
με μία εκδοχή σκοτώθηκε από τον Ηρακλή, κατά τη 
διάρκεια της εισβολής του στη Μεσσηνία), ήταν: 
•  ο νέστωρ, που πήρε μέρος στην Αργοναυτική 

Εκστρατεία και στον Τρωικό Πόλεμο,
•  ο Θρασυμήδης, που αναφέρεται ως υιός του νέ-

στορα,
•  ο Σίλλος, που αναφέρεται ως υιός του Θρασυ-

μήδη,
•  ο Αλκμέων, υιός του Σίλλου, μυθικός γενάρχης 

του αθηναϊκού γένους, που ήλθε στην Αθήνα 
όταν οι Δωριείς (Ηρακλειδείς) κατέλαβαν την Πε-
λοπόννησο και έδιωξαν το γένος των νηλειδών 
από την Πύλο,

•  ο Μεγακλής, υπεύθυνος για το Κυλώνειο Άγος το 
632 π.Χ., που ήταν η αιτία για την απομάκρυνση 
των Αλκμεωνιδών από την εξουσία,

•  ο Αλκμέων, υιός του Μεγακλή, αρχηγός των αθη-
ναϊκών στρατευμάτων το 600-590 π.Χ.,

•  ο Μεγακλής (580-530 π.Χ.), που παντρεύτηκε 
την Αγαρίστη, κόρη του τυράννου της Σικυώνος 
Κλεισθένη,

•  ο Ιπποκράτης, υιός του Μεγακλή και πατέρας της 

Αγαρίστης, μητέρας του Περικλή,
•  η Αγαρίστη, θυγατέρα του Ιπποκράτη, σύζυγος 

του Ξανθίππου, υιού του Αρίφρωνος, και μητέρα 
του Περικλή, ο οποίος έζησε και μεγαλούργησε 
στην Αθήνα από το 495 μέχρι το 429 π.Χ. 
Πότε ήλθαν οι Αλκμεωνίδες στην Αττική δεν εί-

ναι γνωστό. Με τα υπάρχοντα στοιχεία μπορούμε 
να κάνουμε κάποιες παραδοχές, κι αυτό μας ενδι-
αφέρει γιατί η Αλκμεωνίς Αγαρίστη και ο σύζυγός 
της Ξάνθιππος, γονείς του Περικλή, αναφέρονται ως 
κάτοικοι του αρχαίου Δήμου Χολαργού, που όπως 
θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο η θέση του τοπο-
θετείται στην περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου.

Ο Αλκμέων ως γενάρχης του αθηναϊκού γένους 
πρέπει να εμφανίζεται στην Αττική περί τα τέλη του 
8ου - αρχές του 7ου π.Χ. αιώνα. Αυτό ενισχύεται 
από τις πληροφορίες που θέλουν τον πληθυσμό 
της Αττικής να αυξάνεται σημαντικά τους 8ο και 7ο 
αιώνες, καθώς ο χώρος της γίνεται καταφύγιο επη-
λύδων που φθάνουν σε αυτήν κυνηγημένοι ή διωγ-
μένοι από διάφορες περιοχές. Έτσι, ενώ η Αττική 
των προηγούμενων αιώνων (νεολιθική, μυκηναϊκή 
εποχή) κατοικείτο περισσότερο στα ανατολικά πα-
ράλιά της, από τον 7ο αιώνα αρχίζει να πυκνοκατοι-
κείται στο εσωτερικό της, με τους περισσότερους 
οικισμούς να εμφανίζονται κατά μήκος του Κηφι-
σού στο βόρειο τμήμα της αθηναϊκής λεκάνης. Είναι 
λογικό επίσης οι νεοφερμένοι επήλυδες, διεισδύο-
ντας κατά μεγάλες ομάδες και αναζητώντας ζωτικό 
χώρο, να επιλέγουν περιοχές που μέχρι τότε ήταν 
ακατοίκητες. Οι χώροι αυτοί έπρεπε να παρέχουν 
ασφάλεια, να διαθέτουν νερά και καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις. Ένας τέτοιος χώρος φαίνεται ότι ήταν 
το πέραν του Κηφισού και μέχρι τις παρυφές του 
Ποικίλου δυτικό τμήμα του αθηναϊκού πεδίου. Δι-
ασχιζόταν από ρέματα, είχε ανατολικομεσημβρινό 
προσανατολισμό, έδαφος κατάλληλο για αμπελο-
καλλιέργειες και επιπλέον συνδεόταν με την Αθή-
να με την αρχαία οδό Φυλής, ενώ δεν ήταν μακριά 
από την Ιερά Οδό και τη στενωπό του Δέματος που 
επικοινωνούσε με το Θριάσιο, τη Μεγαρίδα και πιο 
πέρα με την Πελοπόννησο. 

Κάπως έτσι λοιπόν φαίνεται ότι οι πρόγονοι του 
Περικλή, τρεις-τέσσερις γενιές πριν από αυτόν, 
επέλεξαν το χώρο του αρχαίου Δήμου Χολαργού, 
όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, για να χτί-
σουν τα σπίτια τους, να φτιάξουν τα υποστατικά 
τους, να καλλιεργήσουν αμπελοφυτείες και ελαιώ-
νες αργότερα, να σπείρουν κριθάρια και ζωοτρο-
φές, να οδηγήσουν για βοσκή τα ποίμνιά τους στα 
βοσκοτόπια του Ποικίλου, όπως περίπου γινόταν 
εδώ και έναν αιώνα πριν από τις μέρες μας. 

Ο νεαρός Περικλής στα χρόνια της νιότης του 
περιδιάβαινε το βουναλάκι με τους φίλους του κοι-
τώντας από ψηλά τον ασημοπράσινο ελαιώνα στον 
κάμπο του Κηφισού, από τις Αχαρνές μέχρι το Φά-
ληρο, να μεγαλώνει. ζωγράφιζε στα όνειρά του το 
βράχο της Ακρόπολης, πλάθοντας με τη φαντασία 
του μια πόλη γεμάτη μεγαλείο, που κάποτε γι’ αυτήν 
θα μιλούσε ο κόσμος ολόκληρος! Όλα αυτά κά-
ποτε, πολύ πριν από το χθες, στο μακρινό «τότε», 
πριν από 2.500 χρόνια, εδώ κοντά, πολύ κοντά μας, 
σχεδόν δίπλα μας, στα χώματα της ιστορικής πόλης 
του Ιλίου μας!

18.01  Μαρμάρινη προτομή του στρατηγού Περικλή, υιού του Ξανθίππου. Ρωμαϊκό αντίγραφο του έργου του 
Κρησίλα (Βατικανό Μουσείο Πίο-Κλεμεντίνο, Ρώμη)

18.02 Ο Ξάνθιππος, πατέρας του Περικλή
18.03   Ετρουσκικός καθρέφτης του 4ου π.Χ αι. Δεξιά, ο μυθικός βασιλιάς της Πύλου Νηλέας, ιδρυτής 

της δυναστείας των Νηλειδών και πρόγονος του γένους των Αλκμεωνιδών, από το οποίο καταγόταν 
ο στρατηγός Περικλής. Αριστερά, ο αδελφός του, Πελίας. Είναι η στιγμή που τα δίδυμα αδέλφια 
αναγνωρίζουν τη μητέρα τους Τυρώ, η οποία τα εγκατέλειψε όταν γεννήθηκαν, σύμφωνα με το μύθο. 

18.04 Ασπασία, η σύζυγος του στρατηγού Περικλή

18.01

18.02 18.03 18.04
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Ο αρχαίος Δήμος Χολαργού

Έ
χει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι 
στην περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου 
υπήρξε κατά τους χρόνους της αρχαιότη-
τας ένας πολύ σημαντικός δήμος. Πρόκει-

ται για το Δήμο Χολαργού, στον οποίο θα αναφερθού-
με στη συνέχεια. Είναι γνωστό ότι ο Χολαργός ήταν 
η ιδιαίτερη πατρίδα του στρατηγού Περικλή, επί των 
ημερών του οποίου η Αθήνα έζησε το Χρυσό Αιώνα, 
την πιο λαμπρή περίοδο της τρισχιλιόχρονης ιστορίας 
της, και έγινε ξακουστή ως τα πέρατα της οικουμένης 
για τις τέχνες, τα γράμματα, τον πολιτισμό, τα θαυμα-
στά κτίρια, τα γλυπτά, τους περικαλλείς ναούς της, την 
εν γένει προσφορά της στη φιλοσοφία και στις ανθρω-
πιστικές επιστήμες.

Η Ακαμαντίδα φυλή στην οποία ανήκε ο Δή-
μος Χολαργού είχε 14 δήμους: 6 στην ομώνυμη 
τριττύ τού άστεως (Χολαργός, Έρμος, Ηφαιστιά-
δαι, Κεραμείς, Ειρεσίδαι, Ρακίδαι), 3 στην τριττύ των 
παραλίων (Κεφαλή, Θορικός, Πόρος), 4 στην τριτ-
τύ των μεσογείων (Κίκκυνα, Αγνούς, Πρόσπαλτα, 
Σφηττός) και ακόμη έναν (Κυρτείδαι), για τη θέση 
του οποίου δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. 

Ο Χολαργός κάλυπτε μεγάλο τμήμα της 
ομώνυμης τριττύος στο βορειοδυτικό τμήμα της 
αθηναϊκής λεκάνης. Ένα επιπόλαιο λάθος του 
αθηναιογράφου ιστορικού Διονυσίου Σουρμελή 
όρισε τη θέση του αρχαίου Δήμου Χολαργού 
στο βορειοανατολικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, 
στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται ο ομώνυμος 
δήμος. Βέβαια, ο Σουρμελής δεν ήταν ο μόνος 
που έκανε τέτοια λάθη. Πολλοί αρχαιολόγοι του 
19ου αιώνα έκαναν εσφαλμένες εκτιμήσεις για τις 
θέσεις των δήμων. 

για την ακριβή θέση του Χολαργού, οι μετέπειτα 
ερευνητές του 20ού αιώνα δεν διαφοροποιούνται 
σημαντικά στις εκτιμήσεις τους. Όλοι συμφωνούν 
ότι βρισκόταν στο δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδί-
ου και πως δεν απείχε από τα όρια του σημερινού 
Δήμου Ιλίου, αν δεν ταυτιζόταν απόλυτα με αυτόν. 
Ο Ιωάννης Σαρρής (1923) τον τοποθετεί «μετα-
ξύ ν. Λιοσίων και Περιστερίου», ο A. Phillipson 
(1952) εκτιμά τη θέση του «πάνω από τα Κάτω Λιό-
σια», ο John S. Traill στη μελέτη του «The Political 
Organization of Attica» (1975) τον θέλει «κοντά 
στα νέα Λιόσια», ενώ ο Emilio Arrigoni (1967) 
προσδιορίζει τη θέση του ως εξής:

«Ο Δήμος Χολαργού εξαπλούτο επί της πεδιάδος 
της αρδευομένης υπό του Κηφισού και εν μέρει επί 
των πλευρών του Αιγάλεω αι οποίαι προεκτείνονται 
λίαν εντός της πεδιάδος, ενταύθα εις εδάφη πολλάκις 
δοκιμασθέντα εκ της σπαρτιατικής εισβολής. Ο Περι-
κλής ήτο κάτοχος γαιών και οικοδομημάτων ή αγροι-
κιών (επαύλεις, οικίαι). Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν 
ώστε να υποδηλωθούν εις τας γαίας του Περικλέους τα 

χαρακτηριστικά της επιβιωσάσης αριστοκρατικής με-
γάλης γαιοκτησίας της δεσποζομένης υπό της ορεινής 
εσχατιάς».

Άλλοι σύγχρονοι μελετητές και νεότερες αρχαι-
ολογικές έρευνες (ν. Παπαχατζής, Ιω. Τραυλός) 
αποτυπώνουν τη θέση του αρχαίου Χολαργού 
δυτικά του Κηφισού, στην περιοχή του σημερινού 
Δήμου Ιλίου. 

Πότε δημιουργήθηκε ο αρχαίος Χολαργός δεν 
είναι γνωστό. Αυτό μπορεί να συνέβη μεταξύ 8ου 
και 7ου αιώνα, όταν ο πληθυσμός της Αττικής τρι-
πλασιάστηκε, και μάλιστα στην ενδοχώρα της, και οι 
κάτοικοί της μεταβλήθηκαν σε ήσυχο λαό προσηλω-
μένο σε αγροτικές δραστηριότητες και όχι σε εμπο-
ρικές, όπως συνέβαινε πριν από τον 9ο αιώνα.

Αλλά τι σημαίνει Χολαργός; Μήπως η ονο-
μασία του αρχαίου δήμου έχει σχέση με το 

χαρακτήρα των ανθρώπων που κατοίκησαν αυτή 
την περιοχή; Αν πράγματι συνέβαινε κάτι τέτοιο, 
πώς μια ομάδα ανθρώπων θα μπορούσε να έχει 
διαφορετικό χαρακτήρα από τους κατοίκους ενός 
γειτονικού δήμου, όπως ήταν ο Έρμος, ο Κολωνός, 
οι Αχαρνές, οι Ευπυρίδες; Τι σόι άνθρωποι ήταν 
τέλος πάντων αυτοί, οι αρχαίοι Χολαργιείς, που 
αποφάσισαν να εγκατασταθούν σε αυτή τη γωνιά 
της αττικής γης;

Από ετυμολογικής πλευράς, η λέξη Χολαργός 
είναι σύνθετη και προέρχεται από το ουσιαστικό 
χολή, το υγρό στην κύστη του ήπατος που χρη-
σιμοποιείται μεταφορικά σε φράσεις οι οποίες 
δείχνουν οργή, μίσος, θυμό, πικρή διάθεση (λέμε: 

19.02 Σαρκοφάγος που βρέθηκε στο πρώην βασιλικό αγρόκτημα (σημερινό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης)

19.01 Η Αθήνα και τα Μακρά Τείχη (Χάρτης του Τardieu, τέλη 18ου αι.)

19.01

19.02
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τα λόγια του βγάζουν πίκρα και χολή) και το επίθετο 
αργός, που σημαίνει αυτόν που δεν εργάζεται, τον 
οκνηρό, τον νωθρό, τον απαλλαγμένο εν προκειμέ-
νω από οργή, θυμό και πικρή διάθεση: τον άχολο, 
τον ήρεμο, τον γαλήνιο, τον μειλίχιο, τον προσηνή. 

Η περιοχή, λόγω της προσηλιακής θέσης της 
στο αττικό Λεκανοπέδιο, δέχεται πρώτη το φως 
του ηλίου καθώς αυτός αποκαλύπτεται πάνω από 
τον Υμηττό. Οι κάτοικοί της δέχονται κατάφατσα 
τις ακτίνες του, αργοξυπνώντας. Είναι η καλύτερη 
«καλημέρα» της μητέρας Φύσης στον άνθρωπο, 
ένα ηλιόλουστο ξεκίνημα, που διαμορφώνει χαρα-
κτήρα πράο και αχόλιαστο. Κάπως έτσι λοιπόν θα 
έπρεπε να ήταν οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής 
αυτής, με πρώτο και καλύτερο τον Περικλή, που, αν 
και ιδιαίτερα δραστήριος, χαρακτηριζόταν ωστόσο 
για τον πράο και μειλίχιο χαρακτήρα του, όπως τον 
περιγράφουν οι ιστορικοί. 

Πολλά ευρήματα, όπως αγγεία, πιθάρια, παρα-
στάδες θύρας ταφικού μνημείου, ανάγλυφα επιτύμ-
βια, τα περισσότερα του 4ου και του 5ου π.Χ. αιώ-
να, μαρτυρούν την εποχή της ακμής του αρχαίου 
Δήμου Χολαργού.

Ό Αθηναίος ποιητής και χρησμολόγος Ονομά-
κριτος είναι o κωδικοποιητής του ονόματος 

Χολαργός. Ο Ονομάκριτος (κριτής ονομάτων) 
έζησε το β́  μισό του 6ου π.Χ. αιώνα στην αυλή 
του Πεισιστράτου και των υιών του. Ο Ηρόδοτος, 
ο Παυσανίας και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέ-
ρουν ότι είχε διακριθεί για την έμμετρη διασκευή 
των δογμάτων του Ορφέα, τα οποία έως τότε ήταν 
γνωστά μόνο από προφορικές παραδόσεις ως 
χρησμοί και τελετές. Ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι 
δικά του έργα. Κατηγορήθηκε ωστόσο ότι παρενέ-
βαλε δικούς του στίχους ανάμεσα στους χρησμούς 

και για το λόγο αυτόν ο Πεισίστρατος τον εξόρι-
σε από την Αθήνα. Κατόπιν όμως ο Ονομάκριτος 
συμφιλιώθηκε πάλι με τους Πεισιστρατίδες και πήγε 
μαζί τους στην Περσία, όπου με ψευδείς χρησμούς 
έπεισε τον Ξέρξη να αποφασίσει την εκστρατεία 
του εναντίον της Ελλάδας.

Ο Ονομάκριτος με τη φιλολογική-μεταγραφική 
ομάδα του κωδικοποίησε το όνομα Χολαργός 
χρησιμοποιώντας λέξεις από τα Ομηρικά Έπη (βλ. 
ακροστιχίδα): 

Χ (=Χθόνα) 
Ο (=Οινοπέδιο) 
Λ (=οι Λαοί) 
Α (=των Αθηναίων) 
Ρ (=Ρυδόν) 
Γ (=γλυκερόν) 
Ο (=Οίνον) 
Σ (=Συλλέγουν ) 
(Εις την γαίαν του αμπελότοπου οι λαοί των 

Αθηναίων αφθόνως γλυκερόν οίνον στείβουν / 
συλλέγουν.)

Λευκονόη
Κατά τον John S. Traill στην περιοχή μεταξύ 

των Δήμων Ιλίου και Περιστερίου πιθανολογείται 
η ύπαρξη ακόμη ενός αρχαίου δήμου, της Λευ-
κονόης (Λευκή όη = λευκή γη). Σ’ αυτόν το δήμο 
οφείλεται και το νεότερο τοπωνύμιο μιας μεγά-
λης περιοχής, γνωστής ως Άσπρα Χώματα. Στο 
Δήμο Λευκονόης αναφέρεται ότι κατά τους ελ-
ληνιστικούς χρόνους κατοικούσαν αριστοκρατικές 
οικογένειες που περιελάμβαναν άρχοντες, νομι-
σματοθέτες, κήρυκες του Αρείου Πάγου, ανώ-
τερους στρατιωτικούς, ιερείς, επιμελητές ιερών 
τόπων, άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου εν 
γένει. Ένας από αυτούς, ο Επικράτης, επιμελήθηκε 
τη μόρφωση του Κικέρωνα κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στην Αθήνα, το 44 π.Χ.

Εροιάδων, Ρακίδων
Διάφορες απόψεις και άρθρα μελετητών τοπο-

θετούν τους δύο αυτούς δήμους πλησίον του αρ-
χαίου Δήμου Χολαργού, χωρίς όμως οι εκτιμήσεις 

20.01  Κλεισθένης: Αθηναίος πολιτικός, θεμελιωτής της αθηναϊκής δημοκρατίας, γιος του Μεγακλή, από το γένος 
των Αλκμεωνιδών 

20.02  Οι δήμοι της Αττικής με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη (508-507 π.Χ.) αποτέλεσαν τη βασική μονάδα 
της Αθηναϊκής Πολιτείας. Ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση υπάγονταν σε μια από τις 30 τριττύες: 
10 του άστεως, 10 της παραλίας και 10 της μεσογαίας. Ανά μία τριτττύ του άστεως, της παραλίας και της 
μεσογαίας σχημάτιζαν μία φυλή. Το σύνολο των 30 τριττύων αποτελούσαν τις 10 φυλές της κλεισθένειας 
νομοθεσίας. Στο ΒΔ τμήμα του άστεως (γκρίζο φόντο), στην υπ’ αριθμόν 5 τριττύ (Ακαμαντίς), που ήταν 
και η πιο πυκνοκατοικημένη, στη θέση του σημερινού Δήμου Ιλίου, διακρίνεται ο αρχαίος Δήμος Χολαργού, 
η ιδιαίτερη πατρίδα του στρατηγού Περικλή

20.01

20.02
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αυτές να έχουν γίνει επίσημα αποδεκτές από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Ίλιον (Τρωάς) κ.ά.
Ο δήμος αυτός αναφέρεται στο χάρτη που συ-

νέταξαν το 1840 δύο γάλλοι χαρτογράφοι εν ονό-
ματι Tardieux, με την ένδειξη «Ruinen de Troje on 
Xypete» (= ερείπια της Τροίας στην Ξυπέτη). Πολύ 
πιθανόν να ήταν αυτός ο βασικός λόγος που πα-
ρακίνησε το βασιλικό ζεύγος και κάποιους από την 
πνευματική ελίτ της εποχής εκείνης να υιοθετήσουν 
αβίαστα, χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση, την ονομα-
σία «Ίλιον» με σκοπό να την επιβάλουν στο χωριό 
Κάτω Λιόσια. Η ονομασία Ίλιον ή Τρωάς δεν φαί-
νεται να επισημοποιήθηκε αφού δεν αναφέρονται 
σε κανένα επίσημο δημόσιο έγγραφο της εποχής 
καμία οριοθέτηση και απογραφή.

Όμως και μετά την έξωση του βασιλικού ζεύγους 
δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη, πολύ περισσότερο η 
θέση, του Δήμου Τρωάδος (Ίλιον) στην περιοχή. 
Κανένας από τους νεότερους αρχαιολόγους, ιστο-
ρικούς μελετητές και χαρτογράφους δεν την υιο-
θέτησε. Οι σημαντικότεροι από τους καταλόγους 
που συντάχθηκαν για τους αρχαίους δήμους της 
Αττικής δεν αναφέρουν την ύπαρξη δήμου με το 
όνομα αυτό. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορική εκδοχή που 
αιωρείτο για δεκαετίες συνέχισε να ευαισθητοποιεί 
διαχρονικά έναν κύκλο ανθρώπων στην προοπτική 
της ονομασίας Ίλιον. 

Σημασία έχει ότι η ιδέα δεν έμεινε γράμμα κενό 
αλλά καλλιεργήθηκε και ευδοκίμησε, έστω με καθυ-
στέρηση. Έτσι, το 1994 επί δημαρχίας Β. Κουκου-
βίνου ο τόπος που εκτιμάτο ως θέση του αρχαίου 
Δήμου Χολαργού ονομάστηκε Ίλιον. Η εκ των 
υστέρων ευρύτατη αποδοχή της ονομασίας δικαί-
ωσε την επιλογή της δημοτικής Αρχής. 

Ύστερα απ’ όλα αυτά ο Δήμος Χολαργού θα 
πρέπει να νιώθει κάπως άβολα για τη σημερινή του 
θέση στη βορειοανατολική πλευρά του Λεκανοπε-
δίου, θέση που είναι εκ διαμέτρου αντίθετη και ανα-
ντίστοιχη με την ιστορική πραγματικότητα. 

Σε ό,τι αφορά στη θέση του αρχαίου Δήμου Ξυ-
πέτης, αυτή τελικά προσδιορίστηκε στην ευρύτερη 
περιφέρεια του Πειραιά, κάπου μεταξύ Μοσχάτου 
και Φαλήρου.

Η ύπαρξη 4-5 αρχαίων δήμων στην ευρύτερη 
περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου σχε-

τίζεται με το πλούσιο αρχαιολογικό υπόβαθρό 
της, καθώς κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια 
σημαντικά ευρήματα όχι τόσο από συστηματικές 
ανασκαφές όσο από τυχαίες περισυλλογές, κατά 
την εκτέλεση δημόσιων έργων και την ανέγερση 
οικοδομών. 

Στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων ο πρω-
τοπόρος της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα 

Κυριακός Πιττάκης είχε εντοπίσει το 1853 εντοι-
χισμένο μαρμάρινο βάθρο αγάλματος. Σε αυτό 
υπήρχε η επιγραφή «...πολλώνι/Κράτης Παμφίλου/ 
Λευκονοεύς», ενώ από την άλλη πλευρά της Θη-
βών, ακριβώς απέναντι από το ναΐσκο, αποκαλύ-
φθηκε το 1997 τμήμα αρχαίου αγωγού ορατού, 
μήκους περίπου 12 μ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αρχαιολογικών ευρημά-
των εντοπίζεται στη νότια περιοχή του δήμου, στα 
όρια με το Περιστέρι. Τα ευρήματα αυτά είναι επι-
τύμβια ανάγλυφα, ενεπίγραφα ή μη, κυλινδρικοί κιονί-
σκοι, παραστάδες θύρας από κροκαλοπαγείς λίθους, 
υδραγωγοί σωλήνες, πιθάρια, τάφοι μεμονωμένοι ή 
συστάδες τάφων, αγγεία, διακοσμημένοι αμφορείς, 
λήκυθοι, μαρμάρινοι ή πώρινοι σαρκοφάγοι, τμήμα-
τα αγαλμάτων κ.ά. Υπάρχουν ευρήματα και σε άλλες 
περιοχές του δήμου, στο κέντρο (συμβολή Πατρό-
κλου και Δαναών), στον Άγιο Φανούριο (Αχελώου 
και Αιόλου), στη ζωοδόχο Πηγή (Bούρβαχη & Δά-
μωνος), στην Παλατιανή (οδός Αγίου γεωργίου), στη 
Ραδιοφωνία (Επτανήσου και ναυσικάς), στον Πύργο 
Βασιλίσσης κ.α. Τα περισσότερα χρονολογούνται 

21.01  Δύο παραστάδες θύρας από κροκαλοπα-
γή πέτρα. Πρόκειται μάλλον για ταφικό 
μνημείο στα πρώην κτήματα Ματρόζου, 
όπου παλιότερα υπήρχε το μικροτοπωνύμιο 
«Πόρτες». Σήμερα δεν σώζονται στο χώρο

21.02  Τμήμα επιτύμβιου ανάγλυφου, τέλη 5ου π.Χ. αι.
21.03  Επιτύμβια ανάγλυφη στήλη, πιθανόν του 

5ου π.Χ. αι., που απεικονίζει νεαρό άτομο 
να παίζει με το σκύλο του 

21.04  Οι αρχαίοι δήμοι του αττικού Λεκανοπεδίου 
και του Θριασίου, σύμφωνα με τον Traill 

21.02

21.04

21.03

21.01
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στους 5ο και 4ο π.Χ. αιώνες, υπάρχουν όμως και 
άλλα, της Υστερορωμαϊκής Περιόδου. 

Δύο σημαντικά ευρήματα αναδείχθηκαν πρό-
σφατα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στο πλαί-
σιο της εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης και 
κάλυψης του ρέματος της Φλέβας-Εσχατιάς. Το 
πρώτο είχε εντοπιστεί πριν από 140 χρόνια από 
τον γνωστό γερμανό αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσί-
λερ αλλά παρέμενε μακριά από τη δημοσιότητα. 
Σήμερα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς 
έχει αποκαλυφθεί μεγάλο τμήμα του στην είσο-
δο της πόλης (Κόμβος). Το δεύτερο αφορά σε 
αρχαίο βαλανείο (υπαίθριο λουτρό) και ήλθε στο 
φως πρόσφατα, κατά τη χάραξη της προέκτασης 
της λεωφ. Θηβών, λίγο πριν από τη συμβολή της 
με τη λεωφ. Φυλής. Η ακριβής θέση του είναι στη 
συμβολή των οδών Σπερχειού και Μελετίου Βα-
σιλείου.

Τα κείμενα που ακολουθούν είναι από τις 
ενημερωτικές πινακίδες που συνοδεύουν τα δύο 
ευρήματα. Υπεύθυνη των σχετικών έργων ήταν η 
αρχαιολόγος Βασιλική Σκαράκη.

Η υδροδότηση του αρχαίου Δήμου Χολαργού
«Το ξηρό κλίμα της Αττικής υποχρέωνε τους 

κατοίκους της να εκμεταλλεύονται εντατικά τον 
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και τα διάφορα ρέμα-
τα. Κοινή πρακτική στους αρχαίους χρόνους ήταν 
η κατασκευή φρεάτων και δεξαμενών, που συχνά 
συνδέονταν με ένα περίπλοκο δίκτυο αγωγών.

»Ο υπόγειος αγωγός ρωμαϊκών χρόνων, που 
εντοπίστηκε το 2013 στο πλαίσιο διευθέτησης της 
κοίτης του ρέματος Εσχατιάς, φαίνεται ότι αποτε-
λούσε τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου. Στα τέλη 
του 19ου αιώνα το εύρημα ήταν εν μέρει ορατό. 
Η πρώτη περιγραφή και τοπογραφική αποτύπωση 
έγινε το 1877 από τον γερμανό αρχιτέκτονα Ερνέ-
στο Τσίλερ, ο οποίος είχε αναλάβει τη σχεδίαση 
και κατασκευή πολλών δημόσιων και ιδιωτικών κτι-
ρίων της Αθήνας.

»Στον αιώνα που μεσολάβησε ο αγωγός καλύ-
φθηκε πλήρως από τις προσχώσεις για να αποκα-
λυφθεί εκ νέου σε βάθος 4,50 μ. κάτω από τη σημε-
ρινή επιφάνεια. Σωζόμενος σε μήκος 16,50 μ., έχει 
κατεύθυνση από ΒΑ προς νΔ με κλίση προς νότο, 
πλάτος 0,45 μ. και ύψος 0,90 μ. Το ανώτερο τμήμα 
είναι κατασκευασμένο με πήλινες πεταλόσχημες 
κεραμίδες οι οποίες εδράζονται σε δύο παράλληλα 
πλινθόκτιστα τοιχία. Στο κατώτερο τμήμα υπάρχει 
λαξευμένη αύλακα διατομής αντεστραμμένου Π, 
υπενδεδυμένη με κεραμικές πλάκες. 

»Ο αγωγός συνδέεται με δύο φρεάτια. Το πρώ-
το είναι ελλειψοειδές, ύψους 1,55 μ., πάνω από τον 
αγωγό, και διαμέτρου 0,70 μ. Είναι κατασκευασμέ-
νο εσωτερικά με επάλληλους πήλινους δακτυλί-
ους, εξωτερικά με αργούς λίθους και θραύσματα 

πλίνθων. Το δεύτερο φρεάτιο είναι τετράπλευρο, 
ύψους 0,85 μ. και πλάτους 1,95 μ. για την κατα-
σκευή του χρησιμοποιήθηκαν αργοί λίθοι και πλίν-
θοι συνδεδεμένοι με κονίαμα.

»Το έργο υπήρξε ζωτικής σημασίας για τους 
κατοίκους των αρχαίων Δήμων Χολαργού και Ευ-
πυριδών. Τη σπουδαιότητα του αγωγού μαρτυρούν 
η επιμελημένη του κατασκευή και οι επιδιορθώσεις 
που έχει υποστεί στο κεντρικό και βόρειο τμήμα 
του. Βάσει των ευρημάτων που προέκυψαν από την 
τάφρο θεμελίωσης, η κατασκευή του χρονολογείται 
στους ρωμαϊκούς χρόνους (1ος-3ος μ.Χ. αι.)».

Το αρχαίο βαλανείο, στη συμβολή  
Θηβών και Φυλής

Οι αρχαιολογικές έρευνες στο χώρο αυτόν 
πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την κατασκευή του 
έργου «Διάνοιξη Λεωφόρου Θηβών από την οδό 
Αγίου νικολάου έως τη Λεωφόρο Φυλής», που 
υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής με χρη-
ματοδότηση από το ΕΣΠΑ Αττικής 2007-2013.

«Ένα εκτεταμένο λουτρικό συγκρότημα (βα-
λανείο) των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, έκτασης 
400 τ.μ., ήρθε στο φως σε απόσταση περίπου 70 μ. 
πριν από τη συμβολή της λεωφ. Θηβών με τη λεωφ. 

22.01  Ο αγωγός υδροδότησης του αρχαίου Χολαργού από το ρέμα της Φλέβας-Εσχατιάς
22.02  Ο αγωγός υδροδότησης του αρχαίου Δήμου Χολαργού, έργο των ρωμαϊκών χρόνων εντοπισμένο προ 140 

ετών, που αναδείχθηκε το 2013 στην είσοδο του Ιλίου (Κόμβος) από την Αρχαιολογική Υπηρεσία

22.01

22.02
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Φυλής, στον άξονα κυκλοφορίας της νέας οδού. 
Λόγοι ασφαλείας στην κυκλοφορία των οχημάτων 
κατέστησαν απαγορευτική τη μετατόπιση της νέας 
οδού και επέβαλαν τη διατήρηση του βαλανείου σε 
κατάχωση. Το επίπεδο του δρόμου ανυψώθηκε και 
το μνημείο παρέμεινε άθικτο στο σύνολό του. 

»Τα βαλανεία ήταν κατά κύριο λόγο λουτρά 
δημόσιας χρήσης που εξυπηρετούσαν τους κατοί-

κους των πόλεων, ενώ υπήρχαν και ιδιωτικά λου-
τρά δίπλα σε πολυτελείς κατοικίες. Το βαλανείο 
της λεωφ. Θηβών αποτελεί τυπικό δείγμα λουτρι-
κής εγκατάστασης που απαντάται στον ελλαδικό 
χώρο. Ο κυρίως λουτρικός χώρος αποτελείτο 
από ένα ορθογώνιας κάτοψης κτίριο με χώρους 
παρατακτικά διαταγμένους. Στο νότιο ήμισυ του 
κτιρίου διαμορφωνόταν ένας μακρόστενος υπό-

γειος χώρος με τετράπλευρες κόγχες, που ταυτί-
ζεται με το χώρο του ζεστού λουτρού (caldarium). 
Το δάπεδό του, που είχε καταστραφεί, στηριζόταν 
σε πεσσίσκους από τετράπλευρους οπτόλιθους, 
τα λεγόμενα “υπόκαυστα”. Στις ανατολικές και 
νότιες κόγχες του υπήρχαν οι εστίες πυροδό-
τησης. Από εκεί ο ζεστός αέρας κυκλοφορούσε 
στα υπόκαυστα και θέρμαινε το νερό στο ισόγειο, 
όπου βρίσκονταν οι λουόμενοι. Βορειότερα του 
caldarium αναπτύσσονταν ο κυρίως χώρος του 
κρύου λουτρού (frigitarium) και δύο μικρότεροι 
τετράπλευροι λουτήρες. 

»Αποδυτήριο και βοηθητικοί χώροι αποκαλύ-
φθηκαν στο βορειότερο τμήμα της εγκατάστασης. 
Η υδροδότηση του λουτρού ήταν εφικτή πιθανώς 
από το παρακείμενο προς τα δυτικά ρέμα της 
Εσχατιάς, από το οποίο απέχει μόλις 100 μ. Η πρό-
σβαση θα ήταν δυνατή μέσω του αρχαίου δρόμου, 
που ταυτίζεται με τη σημερινή λεωφ. Φυλής στα 
ανατολικά και οδηγούσε από την Αθήνα στη Φυλή.

»Το βαλανείο λειτουργούσε κατά τη διάρκεια 
του ά  μισού του 4ου μ.Χ. αι., ενώ στον ίδιο αιώνα 
οι είσοδοι των εστιών πυροδότησης σφραγίστηκαν 
και η λειτουργία του σταμάτησε. Από τα τέλη του 
4ου μ.Χ. αι. ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως νεκρο-
ταφείο. Εγχυτρισμοί και κεραμοσκεπείς τάφοι απο-
καλύφθηκαν στους βοηθητικούς χώρους του λου-
τρού, αλλά και γύρω από την εγκατάσταση.

»Κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της λεωφ. Θη-
βών εκτός από το βαλανείο ήρθαν στο φως και 
άλλες αρχαιότητες, μεταξύ των οποίων μεγάλη δε-
ξαμενή για τη συλλογή νερού, λατομείο κροκαλο-
παγούς λίθου και τμήμα παρόδιου νεκροταφείου, 
οι οποίες μετά τη διερεύνησή τους διατηρήθηκαν 
επίσης σε κατάχωση. Όλα αυτά σηματοδοτούν 
αναμφίβολα τη θέση ενός σημαντικού οικιστικού 
πυρήνα στην ευρύτερη περιοχή με δραστηριότη-
τα από τον 5ο π.Χ. αι. έως τα τέλη του 4ου μ.Χ. 
αι. Ιδιαίτερα η περίοδος λειτουργίας του βαλανεί-
ου συνδέεται με μια εποχή ανασυγκρότησης για 
την Αθήνα, η οποία μετά την καταστροφή της από 
τους Ερούλους το 267 μ.Χ. αρχίζει να ανακτά 
σταδιακά την παλιά αίγλη της».

23.01   Οι φωτό είναι από το πινάκιο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Εικονίζονται τα ευρήματα του αρχαίου 
αγωγού υδροδότησης και των φρεατίων κατά τη φάση ανασκαφής τους

23.02   Δημόσια λουτρά ανδρών κατά την αρχαιότητα. Αναπαράσταση από αγγείο που βρίσκεται στο Μουσείο 
του Leyde. Ένα τέτοιο λουτρό δημόσιας χρήσης (βαλανείο) βρέθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις της 
Ραδιοφωνίας, κατά τη διάνοιξη της λεωφόρου Θηβών προς τη λεωφόρο Φυλής

23.01
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Η επιγραφή στο ναό του Απόλλωνα του Εριθασέου

Σ
ύμφωνα με τις περιγραφές των ιστορικών, 
κατά την αρχαιότητα το πράσινο στα βου-
νά που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο της 
Αθήνας ήταν πλούσιο, με εξαίρεση ίσως 

το Ποικίλο. Όμως, παρά την άφθονη χλωρίδα της 
Αττικής, τα μέτρα που λαμβάνονταν για την προ-
στασία της ήταν αυστηρά, σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
και δρακόντεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, γεγονός 
που οφειλόταν στην εκτίμηση της τεράστιας σημα-
σίας και της πολύπλευρης συμβολής των δασών σε 
όλες τις πτυχές της ζωής (οικονομικής, κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής), και προπάντων στην ευεργετική 
επίδρασή τους στη φυσική κατάσταση και την υγεία 
των κατοίκων. 

Οι πολιτικές υπέρ του δασικών εκτάσεων και 
της χλωρίδας εν γένει υλοποιούνταν αφενός με τη 
θέσπιση προστατευτικών διατάξεων για τη φυσική 
βλάστηση και τις τεχνητά δενδροφυτεμένες εκτά-
σεις και αφετέρου με την εκτέλεση διάφορων έργων 
σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ιερά άλση, μνημεία, 
όπου χρειάζονταν εξειδικευμένες παρεμβάσεις για 
την προστασία τους από διαβρώσεις, κ.ά. 

Ιδιαίτερα σημαντικός για την προστασία των δέ-
ντρων, των αλσών, των δασών και γενικά της φύσης 
ήταν και ο ρόλος των αγρονόμων και υλωρών. Αυ-
στηρά ήταν τα μέτρα προστασίας των αλσών, σχε-
τικές μάλιστα επιγραφές έχουν βρεθεί στην περιοχή 
του Ιλίου και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Σε αυτές 
βεβαιώνεται ότι απαγορευόταν γενικά η κοπή δέ-
ντρων, φρυγάνων, ακόμη και το μάζεμα πεσμένων 
φύλλων, ενώ δεν επιτρεπόταν η είσοδος στα άλση 
ζώων που η βoσκή τους κατέστρεφε τη χλωρίδα. 
Όποιος παραβίαζε το άσυλο του άλσους ή έκοβε 
δέντρα θεωρείτο ασεβής προς τον θεό και τιμωρεί-
το, αναφέρονται μάλιστα και σχετικές περιπτώσεις 
τέτοιων ποινών. 

Τα ευρήματα στο χώρο του παλιού κτήματος 
της Αμαλίας, του σημερινού Οικολογικού Πάρκου, 
επιβεβαιώνουν πως ο χώρος του είναι μια πραγμα-
τική κιβωτός Ιστορίας και οικολογικής σκέψης. Στο 
βιβλίο του «Ιστορία της Πάρνηθας» (Αθήνα 1983, 
σελ. 39), ο πρώην δασάρχης Πάρνηθας Αναστά-
σιος Στεφάνου αναφέρεται σε δύο επιγραφές που 
βρέθηκαν στον αρχαίο ναό του Απόλλωνα του 
Εριθασέου, η θέση του οποίου προσδιορίζεται στο 
βόρειο τμήμα του παλιού βασιλικού αγροκτήματος. 
Οι επιγραφές περιέχουν αυστηρές διατάξεις με 
σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και την ακεραιότητα των δασών. 

Η πρώτη επιγραφή αναφέρει «ΜΗ ΑνΘΡΑ-
ΚΕΥΕΙν, ΜΗΔΕ ΜΟΛΕΥΕΙν, ΜΗΔΕ ΠΡΕΜνΙ-
ζΕΙν», δηλαδή «Απαγορεύονται η ανθρακοποιία, 
η κλαδονομή και η εκρίζωση». 

Η δεύτερη επιγραφή χρονολογείται από τον 4ο 
π.Χ. αιώνα. Είναι χαραγμένη σε αετωματική στήλη 

από πεντελικό μάρμαρο, εκτίθεται στο Επιγραφικό 
Μουσείο Ελλάδος και αναφέρεται σε απόφαση του 
ιερέα του Απόλλωνα του Εριθασέου, με την οποία 
απαγορεύονται ρητά η δενδροτομία και η αφαίρεση 
ξυλείας, κλάδων, ξηρών θάμνων, ακόμη και πεσμέ-
νων φύλλων. Αναφέρεται μάλιστα ότι σε περίπτωση 
που κάποιος συλλαμβανόταν, αν ήταν δούλος, θα 
μαστιγωνόταν πενήντα φορές και, αν ήταν ελεύθε-
ρος, ο ιερέας και ο δήμαρχος θα του επέβαλλαν 
πρόστιμο πεντήκοντα δραχμών και θα παρέδιδαν 
το όνομά του στον βασιλέα και στη Βουλή. 

Το κείμενο της επιγραφής: 

Είναι μια οικολογική επιγραφή με «δρακόντειες» 
διατάξεις για όσους τολμούσαν να διαταράξουν την 
αργόσυρτη φυσική διαδικασία που θέλει το φυλλαρά-
κι να σαπίζει στο χώρο όπου πέφτει και να γίνεται λί-
πασμα (humus) για την ανάπτυξη της χλωρίδας, ώστε 
να ολοκληρώνεται αδιατάρακτα ο κύκλος της ζωής. 

Ο χώρος λατρείας του Απόλλωνα του Εριθα-
σέου βρισκόταν πιθανόν στη λοφώδη ζώνη, στην 
περιοχή του αγροκτήματος ιδιοκτησίας τότε Ιωάν-
νη Σερπιέρη, «στο δρόμο προς το Καματερό». Εκεί 
βρέθηκε το 1925 η αετωματική στήλη με τη σχετική 
επιγραφή. Ο χώρος αυτός περιβαλλόταν από ιερό 
άλσος και προσέδιδε ιδιαίτερο χαρακτήρα και με-
γαλοπρέπεια στο τοπίο της περιοχής.

Φαίνεται πως πριν από 2.500 χρόνια οι πρόγο-
νοί μας είχαν πολύ περισσότερες ευαισθησίες από 
τις δικές μας. Αν ύστερα από όλα αυτά υποστηρί-
ζαμε ότι η οικολογική σκέψη γεννήθηκε σε αυτήν 
εδώ τη γωνιά της αττικής γης, στον ιερό ναό του 
Απόλλωνα του Εριθασέου, μέσα στο κτήμα της 
Αμαλίας, δεν θα πέφταμε έξω. 

Πόσοι, αλήθεια, από τους χιλιάδες επισκέπτες 
του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
γνωρίζουν κάτι για την ύπαρξη αυτής της επιγρα-
φής; Ο Δήμος Ιλίου με πρόσφατη πρωτοβουλία 
του τοποθέτησε πιστό αντίγραφό της σε αίθουσα 
αναμονής επισκεπτών στον 4ο όροφο του Δημαρ-
χιακού Μεγάρου, με το κείμενο της μετάφρασης 
για όσους δυσκολεύονται να κατανοήσουν το αυ-
θεντικό αρχαιοελληνικό.

 
Ευχή όλων, κάτι ανάλογο να γίνει και στο χώρο 

του πάρκου.

 ΘΕΟΙ 
Ο ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΘΑΣΕΟΥ Π[Ρ]

ΟΑΓΟΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΥΠΕΡ ΤΕ ΕΑΥΤ[ΟΥ]
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜ[Ο]ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ[Ι]-

ΩΝ ΜΗ ΚΟΠΤΕΙΝ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΜΗΔΕ [Φ]-
ΕΡΕΙΝ[Ν] ΞΥΛΑ ΜΗΔΕ ΚΟΥΡΟΝ ΜΗΔΕ ΦΡΥΓΑΝΑ ΜΗΔ[Ε]

ΦΥΛΛΟ[Β]ΟΛΑ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΝ ΔΕ ΤΙΣ ΛΗΦΘΕΙ [Κ]-
ΟΠΤΩΝ Η ΦΕΡΩΝ ΤΙ ΤΩΝ Α[Π]ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ [Ι]-

ΕΡΟΥ, ΑΝ ΜΕΝ ΔΟΥΛΟΣ ΕΙ Ο ΛΗΦΘΕΙΣ ΜΑΣΤΙΓΩ[Σ]-
ΕΤΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΓΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ [Α]-

ΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΤΟΥΝΟΜΑ Ο ΙΕΡΕΥΣ [Τ]-
ΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣ[Μ]-

Α ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙ, ΘΩΑΣΕΙ ΑΥΤΟΝ Ο ΙΕΡΕΥ[Σ]
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΔΡΑΧΜΑΙC
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟΥΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΩΙ ΒΑΣΙΛΕ[ΕΙ]
ΚΑΙ ΤΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥ[Λ]-

ΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

24.01  Αντίγραφο της επιγραφής του Απόλλωνα του Εριθασέου με τη μετάφραση του αρχαίου κειμένου  
στον 4ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Αρχείο Δήμου Ιλίου). Η επιγραφή ανακαλύφθηκε στο χώρο 
του πρώην βασιλικού αγροκτήματος. To πρωτότυπό της βρίσκεται στο Επιγραφικό Μουσείο Ελλάδος 

24.01
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Ρωμαιοκρατία, βυζαντινοί χρόνοι, Φραγκοκρατία, Kαταλανοκρατία - Η κάθοδος των Αρβανιτών

Α
φήνουμε τους κλασικούς χρόνους για 
να περάσουμε σε άλλες ιστορικές πε-
ριόδους και σε γεγονότα που δεν εί-
ναι ευρύτερα γνωστά. Συνέβησαν στην 

Αθήνα κάπου 2.000 χρόνια πριν από τις μέρες 
μας, σε χρόνους χαλεπούς. Τους ονόμασαν «αιώ-
νες της σιωπής», γιατί η πάλαι ποτέ κραταιά πόλη 
εξακολουθούσε να ζει, όμως η ζωή της έμοιαζε 
περισσότερο με ένα αργό μαρτύριο, με ένα συνε-
χές ψυχορράγημα. 
Με την επικράτηση των Ρωμαίων τον 2ο π.Χ. αιώ-
να τα όρια εξάπλωσης του Ελληνισμού ταυτίστη-
καν με τα όρια της εξάπλωσης της Ρώμης προς 
την Ανατολή. Η Αττική έγινε περιοχή της Ρωμα-
ϊκής Αυτοκρατορίας χωρίς ιδιαίτερο στρατηγικό 
ενδιαφέρον, η Αθήνα όμως συνέχισε να διατηρεί 
ένα μέρος από την παλιά αίγλη της ως οικουμενι-
κό πνευματικό κέντρο.

Η φτώχεια φέρνει εξαθλίωση αλλά και κοινω-
νικές εντάσεις. Το 103 π.Χ. δούλοι από τα μεταλ-
λωρυχεία του Λαυρίου έσφαξαν μέχρις ενός τους 
φύλακες, δραπέτευσαν και κατέλαβαν το φρούριο 
του Σουνίου. Από εκεί σκόρπισαν σε ολόκληρη την 
Αττική και άρχισαν να τη λεηλατούν για να ζήσουν. 
Μαζί τους ενώθηκαν άλλοι δούλοι, από τα γύρω 
χωριά της Αθήνας. Σε λίγες μέρες το κακό είχε 
πάρει μεγάλη έκταση, γιατί η πείνα και η δυστυχία 
που μάστιζαν τον κόσμο ένωσαν τους δούλους 
με τον ελεύθερο, μα και πάμπτωχο λαό σε μια 
απελπισμένη προσπάθεια εναντίον των πλουσίων, 
με στόχο να αρπάξουν τα αγαθά τους. Τελικά, το 
φρούριο των στασιαστών στο Σούνιο κυριεύτηκε 
και η επανάσταση πνίγηκε στο αίμα. 

Δεν ήταν όμως μόνο η πείνα, η ανέχεια, οι αρ-
ρώστιες και τα θανατικά, που θέριζαν τους χωρι-
κούς στα περίχωρα της Αθήνας και τα χωριά της 
Αττικής. Η παρακμή είχε διαβρώσει μέχρι το κό-
καλο την αθηναϊκή κοινωνία, που είχε φτάσει στην 
έσχατη ηθική κατάπτωση. Θρησκεία δεν υπήρχε. 
Η κοινωνική αριστοκρατία ξέπεσε. Οι οικογενεια-
κοί δεσμοί χαλάρωσαν και στα περισσότερα σπί-
τια εισχώρησε η εξαχρείωση. για να συναντήσει 
κανείς ενσυνείδητους Ρωμιούς θα έπρεπε να βγει 
έξω από την πόλη, να τριγυρίσει στην ύπαιθρο Ατ-
τική και στις αγροτικές εστίες, όπου διατηρούνταν 
η παράδοση και ο πολιτισμός από πατέρα σε γιο 
και από γιαγιά σε εγγονή. 

Η Αθήνα σιγά σιγά άδειασε. Η «έσχατη πενία», 
που χτύπησε αδιάκριτα πλούσιους και φτωχούς, 
ξεκλήρισε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. 
Δεκάδες αρχοντικά στοίχειωσαν. Εκατοντάδες 
σπίτια ερήμωσαν. Πόρτες ορθάνοιχτες, στέγες 
μισογκρεμισμένες, τοίχοι γεμάτοι λειχήνες, αυλές 
χορταριασμένες. γειτονιές, συνοικίες ολόκληρες 
εγκαταλείφθηκαν. Η Αθήνα έδινε την εικόνα λη-
σμονημένου χωριού. 

Και, σαν μην έφταναν όλα αυτά, ο Ρωμαίος 
ύπατος Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας και ο βασιλιάς 
της Τραπεζούντας Μιθριδάτης έβαλαν την Αθήνα 
στο επίκεντρο της σύγκρουσής τους, με αποτέλε-
σμα η πόλη να χτυπηθεί αλύπητα. 

Το 87 π.Χ., ο Σύλλας με πέντε ρωμαϊκές λεγε-
ώνες κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης πολιορκίας 
των Αθηνών γκρέμισε μεγάλο μέρος από τα Μα-
κρά Τείχη και δεν άφησε δέντρο για δέντρο στην 
πόλη και στα περίχωρα για να κατασκευάσει κρι-
ούς και άλλα πολιορκητικά μηχανήματα. Λυσσα-
λέα υπήρξε η αντίσταση των Αθηναίων, που πραγ-
ματοποιούσαν εξόδους και προξενούσαν φθορές 
στις ρωμαϊκές λεγεώνες. Όμως η πόλη έπεσε και 
η σφαγή που επακολούθησε ήταν τρομακτική. «Το 
αίμα έρρεε άφθονο στον πλακόστρωτο κεντρικό δρό-
μο, που οδηγούσε στο Δίπυλο» αναφέρουν οι ιστορι-
ογράφοι της εποχής. 

Παρ’ όλα αυτά, τα χρόνια εκείνα της απελπι-
στικής φτώχειας, της φθοράς και της απόγνωσης 
ένας σημαντικός αριθμός Ρωμαίων της ανώτερης 
κοινωνικής τάξης συνέχισε να επισκέπτεται την 
Αθήνα. 

Το 70 π.Χ., ένας άλλος κίνδυνος, οι πειρατές, 
αληθινή μάστιγα για ολόκληρη την Αττική, απει-
λούσαν την Αθήνα. Το 68 π.Χ., με απόφαση της 
ρωμαϊκής Συγκλήτου ανατέθηκε στον γναίο Πο-

μπήιο να αρχίσει πόλεμο εναντίον των πειρατών. 
Οι Αθηναίοι τον υποδέχθηκαν ως σωτήρα. Μέσα 
σε τρεις μήνες ο Πομπήιος σάρωσε τους πειρα-
τές. Όσοι ζήτησαν έλεος τους κατηύθυνε σε νό-
μιμα επαγγέλματα και ασχολίες, χρησιμοποιώντας 
πολλούς από αυτούς ως μισθοφόρους.

Η χριστιανική Αθήνα
Η Βυζαντινή Περίοδος, που αρχίζει τον 4ο 

μ.Χ. αιώνα και τελειώνει το 1204 με την Άλωση της 
Πόλης από τους Φράγκους, είναι η πιο σκοτεινή 
από πλευράς ιστοριογραφίας για την περιοχή. Οι 
πληροφορίες είναι εξαιρετικά σπάνιες, όχι μόνο 
για το χώρο στον οποίο αναφέρεται η παρούσα 
έκδοση αλλά και για τις γειτονικές περιοχές. για 
το χώρο μας μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν, 
βασισμένες σε ό,τι συνέβαινε στην ευρύτερη 
αγροτική περιφέρεια της Αθήνας, και αυτές με αρ-
κετή επισφάλεια. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα 

25.01  Η Ιερά Μονή Δαφνίου, ένα από τα 18 
ελληνικά Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (Καρτ ποστάλ των αρχών του 
περασμένου αιώνα, Αρχείο συγγραφέα)

25.02  Ο Παντοκράτωρ και Δίκαιος Κριτής  
στο μετάλλιο του τρούλου του Καθολικού 
της Ι.Μ. Δαφνίου

25.01
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με τη σειρά, ξεκινώντας από τους πρωτοβυζαντι-
νούς χρόνους. 

Μετά την επικράτηση του χριστιανισμού στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας άρχισαν να χτίζο-
νται μικρές εκκλησίες, σε κάποιες περιπτώσεις στη 
θέση των ειδωλολατρικών ναών που προϋπήρχαν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο πρώτος παλαιός 
ναός βασιλικού ρυθμού που χτίστηκε στη θέση 

του ιερού του Απόλλωνα στο Δαφνί, πάνω στον 
οποίο «ανεκτίσθη» αργότερα η Ιερά Μονή της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Κατά τους αιώνες που ακολούθησαν η Αθήνα 
του φωτός, το πνευματικό κέντρο της οικουμένης, 
πέρασε στο περιθώριο των εξελίξεων, καταχωνιά-
στηκε στις πίσω σελίδες της Ιστορίας. Πάνω της 
απλώθηκε πηχτό το μεσαιωνικό σκοτάδι. Σαν να 
επρόκειτο για μια απίστευτη συνωμοσία σιωπής. 

Καθώς ο χρόνος κυλά, οι πληροφορίες για την 
Αθήνα, τα περίχωρά της και την Αττική στερεύ-
ουν. Αδιάκοπα, ομοιόμορφα, τραγικά περνούν τα 
χρόνια, οι δεκαετίες, οι αιώνες. Λαλιά ανθρώπου 
δεν ακούγεται, παρά μόνο το πέταγμα της νυχτε-
ρίδας, η φωνή της κουκουβάγιας συνοδεύουν το 
γαλήνιο ύπνο της κοιμισμένης αρχοντοπούλας. 
Το αθηναϊκό τοπίο αγριεύει και οι άνθρωποι επί-
σης. Όσοι απομένουν, αγράμματοι, αμόρφωτοι, 
τραχείς, καταγίνονται με τα ελάχιστα για να εξα-
σφαλίσουν τα προς το ζην. Έχουν όμως αποκοπεί 
από την πλούσια πολιτιστική τους παράδοση. Ο 
γραπτός λόγος, που σώζει τη συλλογική μνήμη, 

περιορίζεται σε λίγους γραμματικούς και αναγνώ-
στες μοναχούς. Ό,τι σώζεται από στόμα σε στό-
μα διαστρεβλώνεται, αλλοιώνεται, κακοποιείται. Η 
ανάγκη προφορικής επικοινωνίας, το τελευταίο 
οχυρό του έθνους, έσωσε μόνο ό,τι μπορούσε 
να εντυπωσιάζει, κι αυτό έμεινε τελικά στη μνήμη 
των φτωχών καλλιεργητών, που ολημερίς ξεχέρ-
σωναν μέτρο μέτρο τη γη για να σπείρουν τον 
εκφυλισμένο σπόρο, που θα τους έδινε ακόμη 
φτωχότερη σοδειά. Το βράδυ, γύρω από τη μι-
σόσβηστη φωτιά διηγούνταν με λόγια απλά, αλλά 
γεμάτα δύναμη και παραστατικότητα, τα μεγαλεία 
μιας άλλης εποχής, πριν έλθουν οι Βενετσιάνοι και 
οι Τούρκοι, όταν οι «θεορατικοί γιέλλινες πηδού-
σαν τα ποτάμια όπως σήμερα εμείς πηδούμε τις 
αυλακιές στο χωράφι». 

Τα γεγονότα που λάμβαναν χώρα ήταν κατά 
κανόνα «κακές ειδήσεις», από τις οποίες οι κά-
τοικοι προσπαθούσαν να αποστασιοποιηθούν, 
για να γλιτώσουν ό,τι τους είχε απομείνει: το 
σαρκίο τους. 

Το 930 μ.Χ. οι Σαρακηνοί κουρσεύουν τα 
παράλια της Αττικής, έχοντας ως ορμητήρια την 
Αίγινα, τη Σαλαμίνα και τη Μακρόνησο. Τις επόμε-
νες δεκαετίες τα πειρατικά πληρώματα μπαίνουν 
σε μεγάλο βάθος στην ενδοχώρα της Αττικής. 
Κλέβουν, αρπάζουν και λεηλατούν. Όσους συνα-
ντούν τους αιχμαλωτίζουν και, αν δεν έχουν να 
δώσουν λύτρα, τους ακρωτηριάζουν. γέμισε ο τό-
πος από χειρότμητους και ρινότμητους. Αποτέλε-
σμα αυτής της κατάστασης είναι η μετακίνηση του 
πληθυσμού από τα παράλια στην ενδοχώρα, ενώ 
οι χρονικογράφοι της εποχής αναφέρουν: «Τις δε 
νήσους και Πειραιά λέγω, ότε και των ορών αι κορυ-
φαί τοις πειρατεύουσι βάσιμοι;» O Μιχαήλ Χωνιάτης 
(1138-1222) σε επιστολή του μνημονεύει ότι οι 
ληστές στην Αθήνα «ου μόνον τα παράλια κακουρ-
γούσιν, αλλά και πάσαν ακρώρειαν, ως και την θάλατταν 
αυτήν». Όταν φεύγουν οι πειρατές αναλαμβάνουν 
οι εταιρίες των Σταυροφόρων, οι περιφερόμενοι 
εισβολείς και κάθε λογής πλιατσικολόγοι. Ό,τι 
απομένει όρθιο χορταριάζει, το τρώει ο χρόνος, 
ρημάζει. Έχοντας προσαρμόσει τη ζωή τους στις 
αντίξοες περιστάσεις που συναντούν, πολλοί θα 
αποσυρθούν σε παράμερους ορεινούς τόπους, 
πλαγιές, ανήλιαγα γούπατα, βραχοσπηλιές κοντά 
σε πηγές, ώστε να ζήσουν ήσυχοι, ξεχασμένοι 
από πειρατές, κατακτητές, περαστικούς ληστές, 
χριστιανούς και μωαμεθανούς. Άλλοι πάλι, για λό-
γους ασφαλείας και άμυνας, θα ξεσπιτωθούν και 
θα εγκατασταθούν σε καλύβες, λίγα χιλιόμετρα 
μακριά από τα σπίτια τους, στον κοντινό περίγυρο 
της Αθήνας. Αν κινδυνεύσουν, θα περάσουν μέσα 
στο τείχος για να σωθούν. 

Ακέραια αρχιτεκτονικά μέλη, τεμαχισμένα 
μάρμαρα, θρυμματισμένα αγάλματα, κιονόκρα-

26.01  Ο δικέφαλος αετός, σύμβολο της βυζαντινής κυριαρχίας σε Δύση και Ανατολή 
26.02  Νέος με αρβανίτικη ενδυμασία
26.03  Νέα με αρβανίτικη ενδυμασία
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να, βάσεις, επιτύμβιες στήλες εντοιχίζονται σαν 
άμορφο δομικό υλικό σε μαντρότοιχους και τεί-
χη, σε εκκλησίες και σε καλύβες. Δέντρα, βάτα 
και σκόνη καλύπτουν τους αρχαίους βωμούς. Η 
νύχτα μοιάζει ατελείωτη. Όμως, μικρές, φευγαλέ-
ες ηλιαχτίδες αναθερμαίνουν ελπίδες ότι κάποτε 
θα ξημερώσει. 

Με την ολοκλήρωση του Σχίσματος το 1054, 
οι Εκκλησίες της Ανατολής και της Δύσης θα 
τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους. Το Βυζάντιο 
έρχεται πιο κοντά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 
Η ημέρα που οι Βυζαντινοί θα νιώσουν υπερή-
φανοι, σαν κληρονόμοι και απόγονοι των σοφών 
Ελλήνων, πλησιάζει. Ο Ιωάννης Μαυρόπους σε 
ένα ποίημά του παρακαλεί τον Χριστό να συγ-
χωρήσει με τη μεγαλοψυχία του τον Πλάτωνα και 
τον Πλούταρχο, που τον αγνόησαν, γιατί δεν τον 
γνώρισαν. Όμως, δεν είναι το ίδιο μεγαλόψυχοι 
οι φοροεισπράκτορες που απομυζούν το λιγοστό 
εισόδημα των φτωχών Αθηναίων... Οι τελευταίοι, 
όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, ξεσηκώνονται και 
τους παίρνουν με τις πέτρες. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες η παραγωγή μειώνεται και τα έσοδα του 
βυζαντινού κράτους κατακρημνίζονται. Τα λιόδε-
ντρα, τα αμπέλια, τα κτήματα παραμελούνται, μέ-
νουν ακαλλιέργητα και στο τέλος εγκαταλείπονται 
από τους ιδιοκτήτες τους. 

Όσο περνούν τα χρόνια, το σκηνικό μέσα στο 
οποίο εκτυλίσσονται τα ιστορικά γεγονότα γίνεται 
τόσο ερεβώδες και μυστηριακό, που μόνο η φα-
ντασία μπορεί να το υπερβεί. Η φαντασία γαντζώ-
νεται στο μύθο. Ο μύθος για να γράψει ιστορία 
προσωποποιεί τα στοιχεία της φύσης, τα δέντρα, 
το νερό, τα ποτάμια. Τα ακούει να αφηγούνται και 
γράφει:

«Κι απόμειναν ο γερο-Κηφισός με τη γέρικη ελιά 
καταμεσής στο βουβό τοπίο. Εκείνος, φλύαρος το χει-
μώνα, λιγομίλητος το καλοκαίρι, την αργάλευε. Αειθα-
λής εκείνη, σάλευε τα κλαδιά και τις φυλλωσιές της σα 
να του απαντούσε.

- Σκιάχτρο εγώ, παλιόρεμα εσύ, γέρο μου. Οι δυο 
μας μείναμε μόνοι στη νεκρή φύση. Χίλια χρόνια τώρα, 
η ίδια εικόνα. Οι περαστικοί λιγόστεψαν. Κανείς δεν μας 
προσέχει πια...»

Ο οίκος των Καματηρών  
και το γειτονικό Καματερό

Το 1057, στα τέλη της ακμής του Βυζαντίου 
(867-1071), επί αυτοκράτορος Ισαακίου Ά  Κο-
μνηνού, ένα συμβάν έρχεται να ταράξει το μα-

κάριο ύπνο της Αθήνας. Το έτος εκείνο ο πραί-
τορας (αξιωματούχος) νικηφορίτζης, ευθύς ως 
πρωθυπουργός, στέλνει στην Αττική τον απογρα-
φέα Βασίλειο Καματηρό, «άνδρα ισχυρό, λογοθέτη 
του δρόμου και κηδεστή (=φροντιστή) του βασιλέ-
ως» κατά τον ιστορικό Φερδινάνδο γρηγορόβιο. 
Φαίνεται ότι ο τελευταίος θα μείνει για αρκετό 
χρόνο στην Αθήνα, θα αποκτήσει κτήματα στα 
βορειοδυτικά περίχωρα και το όνομά του θα γί-
νει τοπωνύμιο, το παλιότερο στην περιοχή εδώ 
και χίλια χρόνια. 

Ο καθηγητής του ΕΜΠ και ακαδημαϊκός Ανα-
στάσιος Κ. Ορλάνδος στο μνημειώδες έργο του 
«Μεσαιωνικά Μνημεία της Πεδιάδος των Αθηνών 
και των Κλιτύων Υμηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος 
και Αιγάλεω» (Αθήναι, 1933) μεταφέρει μια διόλου 
ασήμαντη πληροφορία (σελ. 216) που αναφέρεται 
στο Δελτίο της Αρχαιολογικής Εταιρίας (Λαμπά-
κης, τ. Δ., σελ. 11), ότι το παλιό ναΐδριο του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου έφερε στο υπέρθυρό του 
πλούσιο ανάγλυφο του 12ου αιώνα. Είναι εντυπω-
σιακό το γεγονός ότι κάπου κοντά στο ναΐδριο 
υπήρχαν χαλάσματα από ερειπωμένο ναό των μέ-
σων βυζαντινών χρόνων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατασκευή της εισόδου του ναϊδρίου της 
Ευαγγελίστριας. 

Η κάθοδος των Αρβανιτών
Παλιότερα, όταν αναφερόμασταν στα Λιόσια, 

στο Μενίδι, στο Καματερό, στη Χασιά, στις Κου-
κουβάουνες, στα χωριά των Μεσογείων, μιλούσα-
με για «αρβανιτοχώρια» που προέκυψαν από τη 
σταδιακή εγκατάσταση αρβανίτικων πατριαρχικών 
οικογενειών στο χώρο της Αττικής κατά τη διάρ-
κεια του Μεσαίωνα.

Η μετανάστευση των Λιόσηδων στην Αττική 
έλαβε χώρα περί τα τέλη του 14ου αιώνα.

27.01  Η πύλη του Αδριανού, από τα  
πιο γνωστά έργα την περίοδο  
της Ρωμαιοκρατίας στην Αθήνα 

27.02  Ο εποικισμός των Αρβανιτών στην Αττική 
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Αναφέραμε ήδη ότι τους προηγούμενους αι-
ώνες η Αττική είχε περιέλθει σε κατάσταση πλή-
ρους κοινωνικής αποσύνθεσης. Η γη και ο λιγο-
στός πληθυσμός της μαστίζονταν από επιδρομείς, 
πειρατές, ληστές και κάθε λογής πλιατσικολόγους. 
Από τις επιδρομές τους δεν γλίτωναν ούτε τα 
ορεινά χωριά. Χειρότερες ακόμη ήταν οι απερί-
γραπτες ιδιωτικές εταιρίες των τυχοδιωκτών, που 
βαφτίστηκαν Σταυροφόροι, για να μην αφήσουν 
τίποτα όρθιο στην Κωνσταντινούπολη, στους Αγί-
ους Τόπους και στην πολύπαθη ανατολική Μεσό-
γειο. Φράγκοι, Καταλανοί, Λατίνοι από τη Φλωρε-
ντία και τη Βενετία ρήμαξαν τον τόπο σε τέτοιον 
βαθμό, ώστε ο λαός μπροστά στον κίνδυνο της 
απειλής των Οθωμανών αναρωτιόταν:

«Τι άλλο χειρότερο μπορεί να μας βρει από αυτά 
που τραβάμε;»

Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά. 
Το Δεκέμβριο του 1382, ο βασιλιάς της Αρα-

γονίας Πέτρος Δ́ , επικυρίαρχος του καταλανι-
κού δουκάτου της Αθήνας, κηρύσσει την Αττική 
σε ασυδοσία. Ο δούκας των Αθηνών προτείνει: 
«Όποιος δεν έχει δική του γη μπορεί να έλθει και να 
εγκατασταθεί σε στρατηγικές θέσεις και στα βόρεια 
περάσματα προς το Λεκανοπέδιο. Για δύο χρόνια θα 
απαλλαγεί από φόρους». Σε σχετική αναφορά του 
ο γενικός επίτροπος του βασιλιά της Αραγονίας, 
υποκόμης Ροκαμβέρτι, ζητάει να προνοιαστούν 
στην Αττική Έλληνες από τη Θεσσαλία και Αρ-
βανίτες. Μοναδική υποχρέωση των πληθυσμών 
που θα εγκαθίσταντο ήταν να προστατέψουν το 
καταλανικό δουκάτο των Αθηνών από τους εισβο-
λείς, σε περίπτωση που εκδηλωνόταν επιδρομή. 
Το προνοίασμα υλοποίησε έναν χρόνο αργότερα 
ο διάδοχός του Ραμόν ντε Βιλανόβα.

Πολλοί Έλληνες και Αρβανίτες ήλθαν τότε στην 
αραιοκατοικημένη Αττική και εγκαταστάθηκαν σε 
επίκαιρες θέσεις στα βόρεια (Κριεκούκι, Μαλακά-
σα), δυτικά (Μέγαρα) της Αττικής και στα περά-
σματα προς τη λεκάνη της Αθήνας (Χασιά, Άγιος 
Μερκούριος Πάρνηθας). Έπιασαν τα περάσματα 
(δερβένια), τις πλαγιές των βουνών και τον κάμπο, 
όπου υπήρχε βοσκή ή όπου η γη μπορούσε να 
καλλιεργηθεί. Αντίσταση από προεγκατεστημέ-
νους ιδιοκτήτες δεν υπήρχε. Έτσι, καθένας έχτισε 
το καλύβι του όπου ήθελε, χωρίς να ρωτήσει και 
να πάρει άδεια από κανέναν. 

Μια άλλη εγκατάσταση επηλύδων αναφέρεται το 
1418 στα Μεσόγεια της Αττικής, στα Σπάτα, στο 
Λιόπεσι, στο Κορωπί, στην Κερατέα και αλλού. 

Οι νέοι κάτοικοι, διωγμένοι από ισχυρότερους 
τοπικούς φεουδάρχες ή ευρισκόμενοι σε μεταξύ 
τους διαμάχες, ακολούθησαν την ίδια διαδρομή 
που πήραν κάποτε οι αρχαίοι πρόγονοί τους, οι 
Πελασγοί, κατεβαίνοντας στην Αττική· ήταν σκλη-

ροί σαν πέτρα, ανυπότακτοι, αγύριστα κεφάλια, 
λιτοδίαιτοι, πεισματάρηδες, δύσπιστοι και καχύπο-
πτοι απέναντι σε όποιον ξένο ή περαστικό τύχαινε 
να συναντήσουν, μα και δουλευταράδες όσο λίγοι. 

Τα επώνυμα των περισσοτέρων, δισύλλαβα, 
λιτά, κοφτά σαν τα λιπόσαρκα σώματά τους: Βά-
θης, Βέρδης, Βέρτζος, Βρεττός, γκέλας, γκίκας, 
γκιόκας, γκλιάτης, γκρίτσης, Δέδες, Κόλλιας, Λά-
σκος, Λέκκας, Λιάπης, Λιόσης, Μαργέτης, Μίχας, 
Mπέκας, νίκας, Πέππας, Πίνης, Πόγκας, Πρίφτης, 
Σπάτας, Τούντας, Τσεβάς, Τσίγκος.

Καθώς τα χρόνια περνούν, τα αχυρένια καλύ-
βια χτίζονται με ξερολιθιά και ανοίγονται παράθυ-
ρα μικρά σαν πολεμίστρες. Η στέγη στρώνεται με 
κλαδιά πλεγμένα ψαθωτά και με λάσπη. Αργότε-
ρα, οι Αρβανίτες χτίζουν με πλίθρες από χώμα με 
άχυρο. Οι δυναμικές και πολυπληθείς φάρες μοι-
ράζονται τα πιο μεγάλα και εύφορα κομμάτια του 
κάμπου. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους απλώνο-
νται στα γύρω βοσκοτόπια. Σκάβουν τη χέρσα γη 
με αξινάρια, τσάπες, ακόμη και με τα χέρια τους. 
Την ξελακώνουν από πέτρες και βράχια. Ανοίγουν 
αμπολές, μετατρέπουν τους ξεροτόπους σε εύ-
φορα χωράφια και τους βάλτους σε περιβόλια. 

Εκατοντάδες ονομασίες και μικροτοπωνύμια, 
διάσπαρτα σ’ όλη την Αττική, δείχνουν το μέγεθος 
και την έκταση της ειρηνικής αρβανίτικης εισβο-
λής: Κάζα, Κακοσάλεσι, Κάντζα, Κούντουρα, Κου-
κουβάουνες, Κριεκούκι, Λιόπεσι, Λιόσια, Λούτσα, 
Μαχούνια, Μπάλα, Mπογιάτι, Σπάτα.

Ωστόσο, πολλά από τα αρχαία και βυζαντινά 
τοπωνυμία επιβιώνουν, όπως: Ανάβυσσος, Αράκλι 
(Ηράκλειο), Βραώνα, γέρακας, Καματερό, Καπαν-
δρίτι, Κερατέα, Κηφισιά, Κουβαράς, Λαύριο, Λε-

ψίνα (Ελευσίνα), Μαραθώνας, Μαρούσι, Μέγαρα, 
Μπαλάνα (Παλλήνη), Περιστέρι, Σκαραμαγκάς. 
Το γηγενές στοιχείο δεν φαίνεται διατεθειμένο 
να παραδώσει την ταυτότητα, την ιστορία του, τα 
ήθη και τα έθιμα ενός λαμπρού πολιτισμού, που 
μπορεί να μην ακτινοβολούσε, όμως η φλόγα 
του σιγόκαιγε σαν το λυχνάρι μέσα στο σκοτάδι 
του ελληνικού Μεσαίωνα, διατηρώντας ως κόρη 
οφθαλμού τη συνέχειά του στις βιβλιοθήκες των 
μοναστηριών, στις διάσπαρτες μαρμαρένιες κο-
λόνες, στις χορταριασμένες επιγραφές των μισο-
θαμμένων μνημείων, που ο χρόνος δεν μπόρεσε 
να αλλοιώσει τη μεγαλοπρέπειά τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι παλιοί κάτοικοι 
υιοθέτησαν στο καθημερινό τους λεξιλόγιο το 
–φτωχότερο γλωσσικά, αλλά ευκολότερο για τους 
αμόρφωτους– «αρβανίτικο» ιδίωμα. Από τη μεριά 
τους, οι νεοφερμένοι άρχισαν –με πολύ κόπο, εί-
ναι η αλήθεια– να υιοθετούν την ελληνική γραφή, 
αφού δεν είχαν δική τους. Σημαντικές διαφορές 
δεν υπήρχαν. Εξάλλου, μέσα στις εκκλησίες όλοι 
τον ίδιο θεό προσκυνούσαν και τους ένωνε ο κοι-
νός πόθος για την ελευθερία.

για ακόμη μία φορά επαναλήφθηκε η ίδια αρ-
χαία ιστορία, που θέλει την Αττική να λειτουργεί 
σαν ένα τεράστιο χωνευτήρι: να δέχεται φιλόξενα 
το ξένο, το διαφορετικό, για να του μεταγγίσει τη 
γλώσσα, το ρωμαίικο τρόπο ζωής, τις αξίες του 
περίλαμπρου ελληνικού πολιτισμού. Σε αυτόν το 
χώρο, όπου πάντα περίσσευαν η ανοχή και η συ-
μπάθεια προς κάθε κατατρεγμένο και διαφορε-
τικό, δεν αναφέρονται προστριβές ανάμεσα στο 
γηγενές στοιχείο και στους νεοφερμένους. Έλ-
ληνες και Αρβανίτες έζησαν αδελφικά, δούλεψαν 
μαζί, ξαναζωντάνεψαν την αττική γη και, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, συνέβαλαν θετικά στις επα-
ναστατικές εξελίξεις και στην επιτυχή έκβαση του 
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, πολεμώντας μαζί 
εναντίον των Τούρκων και των εξισλαμισμένων 
Τουρκαλβανών. 

Στα τέλη του 14ου αι. η Αθήνα αριθμούσε μό-
λις 5.000 με 7.000 ψυχές. 

Από το 1394, που εγκαταστάθηκε ο Τούρκος 
διοικητής στα βόρεια παράλια του Κορινθιακού, 
οι Φλωρεντίνοι της Αθήνας ήταν φόρου υποτε-
λείς στους Τούρκους. Τα πράγματα μέσα στην 
πόλη ήταν σχετικά ήσυχα, όμως γύρω από αυτήν, 
στα χωριά και τα περάσματα, η κατάσταση ήταν 
αφόρητη. Ληστρικές ομάδες παραφύλαγαν στις 
στράτες, ενώ συμμορίες ληστών έστηναν καρτέρι 
και χτύπαγαν απροκάλυπτα όποιον τολμούσε να 
διασχίσει τον αθηναϊκό κάμπο. Από την άλλη, ένο-
πλες τουρκικές ομάδες του Ομάρ, γιου του Του-
ραχάν περιέτρεχαν την Αττική και έκαναν αβίωτη 
τη ζωή των δύστυχων κατοίκων της, που ολοένα 
λιγόστευαν.

28.01  O φράγκικος πύργος ή Ριζόκαστρο, ενετικό 
κτίσμα πάνω στον Ιερό Βράχο, κατοικία του 
τοπικού άρχοντα

28.01
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Τουρκοκρατία

Τ
ρία χρόνια μετά την Άλωση της Κων-
σταντινούπολης, το 1456, οι Τούρκοι 
μπήκαν στην Αττική χωρίς αντίσταση. 
Κανείς δεν είχε διάθεση να σταθεί 

στα μισογκρεμισμένα τείχη και να υπερασπιστεί 
την τιμή της Αθήνας. Η σιτοδεία του περασμένου 
έτους και η ξηρασία της χρονιάς εκείνης είχαν 
αφήσει τις αποθήκες των σπιτιών αδειανές. Έτσι 
ρημαγμένη βρήκαν οι Τούρκοι την πόλη, με τους 
κατοίκους της να πεθαίνουν όρθιοι από την πεί-
να. Όσων τα πόδια τούς βάσταγαν έφυγαν. Άλλοι 
έβγαιναν στο ύπαιθρο, με την ελπίδα να βρουν 
κάτι φαγώσιμο για να επιβιώσουν. Η Αθήνα με-
τρούσε τις πληγές της, που κακοφόρμιζαν κι 
απλώνονταν στο άρρωστο κορμί της.

Τα βάσανα της Αθήνας κατεγράφησαν. Οι κολό-
νες του Θησείου και άλλων μνημείων ήταν γεμάτες 
ακιδογραφήματα που μιλούσαν για θανατικά και συμ-
φορές. Πρόκειται για τα λεγόμενα «λίθινα χρονικά», 
που χάθηκαν από νεότερες επιγραφές ματαιόδοξων 
ξένων και Ελλήνων, οι οποίοι ήθελαν να αφήσουν το 
δικό τους αποτύπωμα στα αρχαία μνημεία. 

Σύμφωνα με τα λίθινα χρονικά: 
•  Το 1480 έγινε το «θανατικό της Σπεντζαρίας», 

χολέρα και πανούκλα μαζί.
•  Το 1497 σημειώθηκε το «θανατικό του Τριαντά-

ρη».
Αναφέρονται κι άλλα θανατικά, το 1524, το 1533 

και το 1555, που χτύπησαν πολλά σπίτια. Μαύρες 
Πασχαλιές και μαύρα Χριστούγεννα περνούσαν οι 
Αθηναίοι εκείνα τα χρόνια. 

Στις 22 Απριλίου 1543 και τις 28 Δεκεμβρίου 
1547, οι Τούρκοι πήραν τα παιδιά από τις αγκαλιές 
των μανάδων τους. Ποιος ξέρει πόσες φορές ακό-
μη έγιναν παιδομαζώματα εκείνα τα μαύρα χρόνια, 
για να γίνουν τα Ελληνόπουλα γενίτσαροι και να επι-
στρέψουν χειρότερα από τους Τούρκους...

Το 16ο αιώνα κατέβηκαν στην Αττική κατά ομά-
δες εκατοντάδες αρβανίτικες οικογένειες από την 
Εύβοια, τη Βοιωτία και την Κορινθία. Έπιασαν τις 
αδέσποτες εκτάσεις, όσες δεν ανήκαν στα μονα-
στήρια, και άρχισαν να τις καλλιεργούν. Ο Θεός 
τούς έπλασε θεληματικούς, πεισματάρηδες, αγύ-
ριστα κεφάλια. Μόνο αυτοί μπορούσαν να δουλέ-
ψουν την Αττική ύστερα από τέτοια εγκατάλειψη. 

Απογραφέας
Έτος

απογρ.
ΣΠΙΤΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Έλληνες Τούρκοι Αρβανίτες Φράγκοι Σύνολο Έλληνες Τούρκοι Αρβανίτες Φράγκοι Σύνολο
Τ. Gokbilgin 1520 2.286 11 - - 2.297 - - - - 12.633
Τ. Gokbilgin 1570 - - - - - - - - - 17.616
Tavernier 1650 - - - - - 15.000 1.000 - 6.000 22.000
Gucilletiere 1669 - - - - - - - - - 15.000
Giraud 1674 1.300 600 150 3 2.053 - - - - 7.000
Magni 1674 - - - - - - 3.000 - - 12.000
Spon 1676 - - - - - - - - - 9.000
Wheler 1676 - - - - - - - - - 10.000
Fleuriau 1695 - - - - - 7.500 7.500 - - 15.000
Ch. St. Maure 1722 - - - - - - - - - 6.000

29.01  Γύρω απ’ το τζάκι, όταν «όλα τα ’σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά» 
29.02  Προετοιμάζοντας το «κλέφτικο» γεύμα, στα γρήγορα και με πολλές προφυλάξεις...
29.03  Χατζημελέτης Βασιλείου, ο πρωτοκαπετάνιος, αρχηγός των όπλων της Αττικής  

και απελευθερωτής της Αθήνας 

29.01

29.02 29.03
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Η είσοδος των νέων κατοίκων δεν άλλαξε την 
πορεία των πραγμάτων. Απελπισία είχε καταλάβει 
όλες τις κοινωνικές τάξεις: μεσοαστούς, παζαρίτες, 
εμπόρους, βιοτέχνες και τεχνίτες. Τα φτωχά στρώ-
ματα της πόλης και της υπαίθρου, καλλιεργητές και 
κηπουροί, γεωργοί, ξυλοκόποι και ψαράδες, θρη-
νούσαν για τη χαμένη σοδειά, τα ατρύγητα αμπέ-
λια, την άδεια ψαριά, τη ρημαγμένη χώρα. Βλαστη-
μούσαν για την κακή τους μοίρα και τα χρέη τους 

που μεγάλωναν. Όμως, παρά τη φτώχεια τους, ο 
φοροεισπράκτορας δεν τους ξεχνούσε... για κάθε 
«καπνικό», δηλαδή για κάθε σπίτι με τζάκι, ο ιδιο-
κτήτης έπρεπε να πληρώνει ένα «άσπρο», ίσο με 
δέκα δηνάρια για τακτικό φόρο, χώρια τα έκτακτα 
δοσίματα, χώρια το φόρο για το αμπέλι, τα δημη-
τριακά, ακόμη και για τα βελανίδια. 

Οι φόροι ήταν δυσβάστακτοι για τους Αθηναί-
ους. Οι ξωτάρηδες, όσοι είχαν απομείνει στα περί-
χωρα της Αθήνας εκείνα τα δύσκολα χρόνια, έβλε-
παν τον ιδρώτα τους να χάνεται και τον κόπο τους 
να πηγαίνει στράφι. Αυτό που έμενε ούτε να το 
πουλήσουν μπορούσαν ούτε να το ανταλλάξουν. 
Λίγοι, εξάλλου, είχαν τα μέσα για να μεταφέρουν 
τη σοδειά τους σε κάποιο παζάρι. Οι περισσότε-
ροι, αφού είδαν κι απόειδαν, πήραν των ομματιών 
τους, έφυγαν για τόπους μακρινούς και δεν ξανα-
γύρισαν. Άλλοι εγκαταστάθηκαν στα κοντινά νησιά 
περιμένοντας να βελτιωθούν τα πράγματα και να 
γυρίσουν. Κάποιοι, για να σώσουν τις περιουσίες 
τους, τις έγραψαν στα μοναστήρια. Άλλοι πέθαναν 
από θανατικά που θέριζαν εκείνα τα χρόνια και η 
γη έμεινε για ακόμη μία φορά αδέσποτη. 

Σε λίγα χρόνια κανείς δεν γνώριζε, ούτε θυ-
μόταν να πει κάτι γι’ αυτούς. Ο κόσμος τότε δεν 
ήξερε γράμματα. Το λεξιλόγιο φτώχυνε. Μερικές 
εκατοντάδες λέξεις έφταναν, ίσα για να μπορούν 
οι αγράμματοι ξωτάρηδες να συνεννοούνται για 
τις δουλειές του χωραφιού και οι παζαρίτες για να 
πωλούν τη φτωχή πραμάτεια τους. Το σαρκίο του 
ήθελε να σώσει ο κοσμάκης και το βιος του. Το 
τελευταίο που έκανε ήταν να ασχοληθεί με τους 
άλλους και να καταγράψει τα έργα τους. Ποια έργα 
άλλωστε, και πού να τα γράψει...

«Κείνα τα χρόνια σχολειά δεν υπήρχανε και τα 
γράμματα ήσαντε χωμένα μέσα τση γης!»

Κάποτε, στο όργωμα του χωραφιού, το ξύλινο 
άροτρο έμπαινε βαθιά στη γη και ξέχωνε ένα παλιό 
πήλινο δοχείο, κάποια μαρμάρινη επιγραφή. Ήταν 
η θαμμένη παράδοση αιώνων και ήταν ακόμη πιο 
παράξενο που αυτά τα ασήμαντα πράγματα τρα-
βούσαν την προσοχή των μυλόρδων, των Εγγλέ-
ζων και των άλλων ταξιδιωτών της Εσπερίας, που 
έφταναν από τις μακρινές χώρες τους στην Ελλάδα 
για να περιδιαβάσουν τα χαλάσματα και να ψάξουν 
μέσα στα ερείπια, παίρνοντας μαζί τους σπασμένα 
αγάλματα και κομματιασμένα αγγεία.

Κι όμως, φαίνεται ότι κάποιοι είχαν λόγους 
να ενδιαφέρονται για την κατάσταση της Αθήνας 
κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και να τη-
ρούν στοιχεία για τον πληθυσμό της. Δεν πρό-
κειται για επίσημες απογραφές, βεβαίως, αλλά για 
κατάστιχα περιηγητών. Σε διάστημα δύο αιώνων 
διενεργήθηκαν 10 τέτοιες «απογραφές» στην 
πόλη της Αθήνας. 

Εκείνη την εποχή, που ένα πέπλο λήθης και σιωπής 

30.01  Κοντά στη βρύση. Πέρα από τις μάχες  
και τις πράξεις ηρωισμού κατά τη διάρκεια 
του εθνικού ξεσηκωμού, υπήρχαν  
και στιγμές ανάπαυλας...

30.02  Η Αθήνα του 1676 και οι δρόμοι  
που τη συνέδεαν με τα περίχωρά της 
(Γκραβούρα εποχής) 

30.03  Παράκληση στην Παναγία  
υπό το φόβο των Τούρκων

30.01

30.02

30.03
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σκέπαζε τα πάντα, εμφανίστηκαν τα πρώτα στοιχεία 
για την ευρύτερη περιοχή στην οποία αναφερόμα-
στε. Ερευνώντας συστηματικά πλήθος παλιών εγ-
γράφων και αρχείων βρήκαμε ένα πολύ σημαντικό 
ντοκουμέντο για έναν αμπελώνα και μια μικρή αση-
μοπράσινη ψηφίδα τού πάλαι ποτέ μεγάλου ελαιώ-
να της Αθήνας στην περιοχή Ανάκασα των Αγίων 
Αναργύρων. Χρονολογείται πριν από τεσσεράμισι 
αιώνες. Υπενθυμίζουμε ότι τα Ανάκασα ανήκαν 
στην αγροτική περιφέρεια των νέων Λιοσίων από 
τα μέσα του 19ου αι. μέχρι το 1927, που συμπερι-
λήφθηκαν στα διοικητικά όρια της κοινότητας των 
Αγίων Αναργύρων. 

Στο έγγραφο που ακολουθεί, ένας γέροντας 
μοιράζει την περιουσία του στα παιδιά του. 

«Η τζέτουλα του γέροντα
1573 Εν μηνί Δεκεμβρίου εις τας 27

Εγώ ο γέροντας ο Πουλημένος(*) Σταμάτη Φακαής 
πως εμοίρασα τα πάντια μου από αμπέλια και δένδρα 
και εκράτησα και εγώ διά γεροθρόφησί μου εις τον 
Άγιον Γεώργιον τον Διασορίτη δένδρα των ελαιών 11, 
σύμπληον ένα μέρος ακόμη εκράτησα και το Αμπελουρ-
γείο αμπέλι όσον εστιν σύμπληον ένα μέρος Μιχάλης 
Φούμπας και άλλο μέρος χήρας Βουσδούχαινα, ακόμη 
εκράτησα και εις τα Ανάκασα τα μισά δένδρα και τα 
άλλα μισά είναι του παιδιού του Δημήτρη και τα επίλοιπα 
έδωκα τα των παιδιών μου να τα έχουν την ευχήν μου. 
Και επήρα ’ς το μερτικό μου την μεσαριάν...

Μάρτυρες Δημήτριος Κοντογούμης και Αντώνιος 
Μελάτας

Και Νικολός Πουλημένος Ματσούκας και Μιχάλης 
Πρίντζουλας

Πέτρο Κάκαβος μαρτυρώ τα άνωθεν 
Ιωάννης Μενιδιάτης ο γράψας μαρτυρώ».

* Κατά τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη (βλ. «Τα οικο-
γενειακά μας ονόματα», σελ. 188), το «Πουλημένος» 
δινόταν σε παιδιά που οι γονείς τους είχαν προηγούμενη 
κακή γέννα και «πούλαγαν» το επόμενο παιδί τους σε 
άλλη οικογένεια για να προφυλαχτεί από το κακό ριζικό. 
Πρόκειται για ξορκιστικό βαφτιστικό που αφορούσε κυ-
ρίως εβραϊκής καταγωγής Έλληνες.

Η τσιφλικοποίηση της γης - Ο «μαλικιανές» 
των Αθηνών

Κατά τη μακραίωνη περίοδο της Τουρκοκρατίας 
υπήρχαν διαστήματα που τα πράγματα ηρεμούσαν. 
Τότε οι χωρικοί ξεθάρρευαν, κατέβαιναν στον αθη-
ναϊκό κάμπο και καλλιεργούσαν τα εγκαταλειμμέ-
να κτήματα των προγόνων τους, «τα παππουδικά 
τους», όπως τα έλεγαν, ή και αδέσποτες εκτάσεις 
σε πιο άγονα μέρη, λόχμες που τις χρησιμοποιού-
σαν ως βοσκοτόπια. Άλλοτε πάλι, όταν τα πράγμα-
τα αγρίευαν, εγκατέλειπαν τον κάμπο και κρύβονταν 
σε σπηλιές στα βουνά ή έπιαναν τα δερβένια. 

Από τις αρχές του 17ου αιώνα οι Τούρκοι αγά-
δες αποφάσισαν να ασχοληθούν πιο συστηματικά 
με τις προσοδοφόρες γαίες τους. Έτσι ιδιοποιή-
θηκαν πολλά κτήματα στην Αττική, αρχικά ως ισό-
βιοι μισθωτές του «μαλικιανέ», όπως λεγόταν η 
ταμειακή υπηρεσία του σουλτάνου. Αργότερα, ως 
ιδιοκτήτες άσκησαν ανενόχλητοι τα δικαιώματα 
της νομής τους. Πάμπολλες εκτάσεις στην Αττική 
έγιναν τιμάρια Τούρκων τσιφλικάδων. Πολλοί Έλ-
ληνες και Αρβανίτες έγιναν κολίγοι στη δούλεψη 
των τσιφλικάδων και έμεναν σε καλύβες, που είχαν 

παραχωρηθεί από τον ίδιο τον τσιφλικά μέσα στο 
τσιφλίκι που καλλιεργούσαν. Τη μέρα δούλευαν 
στα κτήματα, το βράδυ έφτιαχναν συμμορίες και 
καιροφυλακτούσαν σε στενά και περάσματα λη-
στεύοντας όποιον είχε την απρονοησία να περάσει 
χωρίς ένοπλη συνοδεία. Κανείς τους, όμως, μήτε 
ληστής μήτε κολίγας μήτε μισθοφόρος ακόμη στην 
υπηρεσία των Τούρκων δεν συμπάθησε ποτέ τον 
κατακτητή. 

Λίγο πριν από την Επανάσταση, η αττική γη ανή-
κε σε ίση αναλογία στους Έλληνες και τους Τούρ-

31.01  Τιμητικό δίπλωμα του υπουργού Στρατιωτικών προς τον Αθανάσιο Κων. Λιόση, το 1846,  
για την προσφορά του στη μάχη του Φαλήρου
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κους. Οι πρώτοι κατείχαν 173.100 στρέμματα και οι 
δεύτεροι 171.300. Οι Έλληνες μεγαλογαιοκτήμονες 
ήταν λίγοι Αθηναίοι τσιφλικάδες και τα Μοναστήρια 
Πεντέλης, Πετράκη και Καισαριανής. Οι ραγιάδες 
χρησιμοποιούσαν συχνά τα μοναστηριακά κτήμα-
τα ως καταφύγιο για να επιβιώσουν. Τα προνόμια 
της Εκκλησίας κατά την Τουρκοκρατία αποτέλεσαν 
πολύτιμη παραχώρηση της Πύλης στην υπόδουλη 
Ρωμιοσύνη. Και από την πλευρά των Τούρκων τα 
περισσότερα κτήματα ανήκαν σε τσιφλικάδες. 

Λίγο πριν από την Απελευθέρωση 
Σε μια ανεπίσημη απογραφή που έγινε στο 

πλαίσιο ενός οδοιπορικού του, το 1804, ο Dodwell 
υπολογίζει τον αριθμό των κατοίκων της Αθήνας 
σε 12.000. Ένας από τους πολλούς περιηγητές που 
επισκέφθηκαν την Ελλάδα τους τελευταίους αιώνες 
της Τουρκοκρατίας με εντολή ξένων κυβερνήσεων 
ήταν ο γάλλος Φραγκίσκος Πουκεβίλ, πρόξενος 
της γαλλίας στην αυλή του Αλή Πασά τη δεκαε-
τία 1805-1815. Αποστολή του ήταν να συλλέξει 
πληροφορίες οικονομικού κυρίως περιεχομένου. 
για το σκοπό αυτόν έκανε διάφορα ταξίδια στον 
Μοριά και στη Στερεά Ελλάδα. Σε ένα από αυτά, 
το 1810, περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια τη 
διαδρομή από την Αθήνα προς Χασιά, χρονομε-
τρώντας μάλιστα τα πιο ενδιαφέροντα σημεία που 
συνάντησε στο δρόμο του. 

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα 
γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον:

Διαδρομή κατά αποστάσεις μεταξύ 
Αθηνών και Χασιάς (1810)

Λεπτά Λεπτομέρειες διαδρομής 
16΄ Κίονες
5΄ Εξωκλήσι σε ύψωμα
4΄ Εξωκλήσι Αγίου Μελετίου
3΄ Κήποι στα αριστερά
3΄ Κήποι, εξοχική κατοικία
4΄ Κηφισός
2΄ Εκκλησία, τύμβος
8΄ Δύο τύμβοι αριστερά
2΄ Τύμβος, ερειπωμένος πύργος
14΄ Τύμβος, ίχνη πύργου

4΄
Τύμβος, σωροί λίθων, χωριό, 
ελαιόδεντρα

23΄ Δραγουμάνο, χωριό

5΄
Στους πρόποδες του όρους Ίκαρος 
χωριό, μικρομονοπάτια

5΄
Πέρασμα που οδηγεί στην Ελευσίνα, 
θέση δήμου

13΄ Χωριό Κόριτσα 
17΄ Άγιος Ιωάννης, μονή, ρύακας
27΄ Ρύακας, γέφυρα
5΄ Σπήλαιο σε βράχο
11΄ Καστία (= Χασιά)

Σύνολο διαδρομής: 2 ώρες και 45΄ πορείας

32.01  Αναπολώντας περασμένα μεγαλεία και προσμένοντας την ώρα του μεγάλου ξεσηκωμού  
(Πίνακας του Φώτη Κόντογλου)

32.02  Η Απελευθέρωση της Αθήνας, στις 26 Απριλίου 1821
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Ο πίνακας είναι από το βιβλίο του Πουκεβίλ, 
«Ταξίδι στην Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα-Αττική-
Κόρινθος)», σελ. 408 (Αθήνα, Εκδόσεις Τολί-
δη, 1995). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Δραγουμάνο ανα-
φέρεται ως χωριό και όχι απλά ως τοποθεσία, γε-
γονός που σημαίνει ότι τις τελευταίες δεκαετίες της 
Τουρκοκρατίας είχε διαμορφωθεί στην περιοχή 
ένας μικρός οικιστικός πυρήνας αγροτών που καλ-
λιεργούσαν σιτηρά. Η πληροφορία πρέπει να συν-
δυαστεί με την άλλη, που αναφέρεται στη μάχη του 
Δραγουμάνου, όπου Τουρκαλβανοί στρατιώτες 
του σώματος του Ομέρ Βρυώνη, έφιπποι, επέδρα-
μαν στη θέση Δραγουμάνο για να λεηλατήσουν τις 
σιταποθήκες που υπήρχαν στην περιοχή. 

Τα πέντε μικρά Λιόσια, τα Παλιά (Άνω) 
Λιόσια, το Δραγουμάνο, η Δερβισαγού

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, η προνοίαση 
των Λιόσηδων στα βόρεια και τα δυτικά κράσπεδα 
της Αττικής (κατ’ άλλους, η περιοχή του Καταδέμα-
τος) χρονολογείται από το 1383, κατά την περίοδο 
της Καταλανοκρατίας. 

Τις πρώτες δεκαετίες της εγκατάστασής τους, 
οι Λιόσηδες ανέλαβαν τη φύλαξη των δερβενίων 
(δερβένια ονομάζονταν οι ορεινές διαβάσεις μέσα 
από στενά, κλεισώρειες, όπου γίνονταν η στρατιω-
τική επιστασία και η εξασφάλιση ασφαλούς διέλευ-
σης των διερχομένων από μισθωτούς στρατιώτες 
υπό τον δερβέναγα ή από κατοίκους των κοντινών 
χωριών, στους οποίους παραχωρούνταν έναντι των 
υπηρεσιών διάφορα προνόμια). 

Μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους 
Τούρκους, το 1456, το αρματολίκι διατηρήθηκε, 
καθώς οι τελευταίοι αδυνατούσαν να επιβάλουν την 
παρουσία τους στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. 
Ο κυριότερος όμως λόγος που το οθωμανικό κρά-
τος επιζητούσε τον έλεγχο των στενών διαβάσεων 
ήταν η εξασφάλιση των ασφαλών μετακινήσεων του 
τουρκικού στρατού σε δεδομένη στιγμή. 

Σταδιακά, η ένοπλη παρουσία των δερβεντζήδων 
Αρβανιτών συνδέθηκε με κάποια μορφή τοπικής 
εξουσίας που κατοχυρωνόταν με σουλτανικά φιρ-
μάνια. Έτσι, οι δερβεντζήδες εκτός από τη φύλαξη 
των στρατηγικών περασμάτων ανελάμβαναν και τη 
συγκέντρωση των φόρων από τον τοπικό πληθυσμό. 
Όταν μάλιστα οι συνθήκες το επέτρεπαν, κατέβαι-
ναν στον κάμπο, δημιουργώντας προσωρινούς οι-
κισμούς από καλύβια (κατούντες), όπου, εκτός από 
τις παραδοσιακές κτηνοτροφικές δραστηριότητες, 
ασχολούνταν και με αγροτικές, πουλώντας την πρα-
μάτεια τους στα παζάρια της Αθήνας.

Σε έναν αναλυτικό κατάλογο των χωριών της 
Αττικής τo 1570, που συνέταξε (26 Ιαν. 1992) ο 
γερμανός ερευνητής Dr Machiel Kiel και μας δι-

αβίβασε ευγενικά ο γνωστός ερευνητής τοπικής 
ιστορίας Αχαρνών και βορειοδυτικής Αθήνας Δη-
μήτρης γιώτας, ανάμεσα στα 53 χωριά που ανα-
φέρονται στο χώρο της Αττικής περιλαμβάνονται 
και πέντε «κατούντ» με το όνομα Liosha, προφα-
νώς από το όνομα του αρχηγού της φάρας του 
χωριού. Πρόκειται για τα εξής χωριά: Andreya 
Liosha (Ανδρέα Λιόσα), Dima Liosha (Δήμα 
Λιόσα), Gjin Liosha (γκίνο/γιάννη Λιόσα), Vasil 
Liosha (Βασίλη Λιόσα), Yorgi Liosha (γιώργη 
Λιόσα). Η εκτίμηση των δύο ερευνητών είναι ότι 
πρόκειται για μικρά χωριά που οι κάτοικοί τους 
είχαν ισχυρό συγγενικό δεσμό. Πάντως, η ονομα-
σία των πέντε κατούντ είναι ενδεικτική της μεγάλης 
ισχύος της οικογένειας Liosha στους Αρβανίτες 
επήλυδες της Αττικής. Το γεγονός ότι οι Λιόση-
δες ήταν σε παραδοσιακή αγεφύρωτη αντίθεση με 
τις φάρες των Μπουαίων (Σπάτα κ.ά.) οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι παρέμειναν μακριά από το χώρο 
των Μεσογείων, επιλέγοντας για την εγκατάστασή 
τους το βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα της Αττικής 
Χερσονήσου, στα μικρά οροπέδια και περάσματα 
(δερβένια) και τα ριζά της Πάρνηθας. 

Η συμπλοκή στο Δραγουμάνο
Σύμφωνα με τον Πουκεβίλ, στα 1815, λίγο πριν 

από την Επανάσταση, στην Αθήνα κατοικούσαν 
7.000 χριστιανοί και 3.000 μουσουλμάνοι.

Το 1821, δεύτερη μέρα του Πάσχα, οι Τούρκοι 
της Αθήνας συνέλαβαν 12 Αθηναίους προκρίτους 
ως ομήρους επειδή υποψιάζονταν ότι οι ραγιάδες θα 
επαναστατούσαν. Η αρχική τους απόφαση ήταν να 
σφάξουν όλους τους χριστιανούς, αλλά η εναντίωση 
του κατή (=δικαστής) Χαλήλ Εφέντη το απέτρεψε. 

Στις 25 Απριλίου 1821, σύμφωνα με τον Διονύσιο 
Σουρμελή, αγωνιστή και αυτόπτη μάρτυρα, συγκε-
ντρώθηκαν στο Μενίδι (Αχαρνές) 1.200 χριστιανοί, 
μπήκαν στην Αθήνα υπό την ηγεσία του πρωτοκαπε-
τάνιου Μελέτη Βασιλείου και την ελευθέρωσαν. 

Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου του 1821, 70 Χα-
σιώτες υπό την ηγεσία των Μήτρου Σκευά και Ανα-
στασίου Λέκκα πολέμησαν εναντίον 500 Τούρκων 
(πεζών και ιππέων) στη θέση Δραγουμάνο υπό την 
ηγεσία του Ομέρ Βρυώνη. Στη μάχη αυτή κινδύνε-
ψε να χάσει τη ζωή του ο τρομερός πασάς. Έτσι 
πήρε την απόφαση και εγκατέλειψε την Αθήνα, λέ-
γοντας «αν 70 άνθρωποι με ενίκησαν και με έκαμαν 
να κινδυνεύσω την ζωήν μου, τι θέλει γίνει, αν συσ-
σωματωθώσιν εις 1.000;». 

Αναλυτική περιγραφή της συμπλοκής στο Δρα-
γουμάνο δίνει ο Δημήτριος Αλ. γέροντας στο 
βιβλίο του «Οι Αθηναίοι στην Επανάσταση του 
1821» (τ.1́ , σελ. 52-53, Αθήνα 1984):

«Στην αρχή (οι Αθηναίοι) έκαναν ένα είδος κλεφτο-
πόλεμου, με μικρές δυνάμεις-“αγώνα παρενοχλήσεως 
του εχθρού”, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και τούτο διότι 
εγνώριζαν ότι σύγκρουση εκ παρατάξεως, εναντίον ισχυ-
ροτέρων και καλύτερα εξοπλισμένων εχθρικών δυνάμε-
ων, θα απέβαινε σε βάρος τους.

»Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1821 οι Αθηναίοι πλη-
ροφορήθηκαν ότι περίπου 60 Αλβανοί στρατιώτες του 
σώματος του Ομέρ Βρυώνη, έφιπποι, επήγαν στη θέση 
Δραγουμάνο στην περιοχή του Πύργου της Βασιλίσσης 
για την περισυλλογή σιταριού (σ.σ.: ο συγγραφέας για 
τη διευκόλυνση του αναγνώστη χρησιμοποιεί το νεό-
τερο και ευρύτερα γνωστό τοπωνύμιο). Τους άγριους 
αυτούς πολεμιστές τρέχουν να τους αντιμετωπίσουν 
70 παλικάρια με επικεφαλής τους Αναστάσιο Λέκκα 

33.02 Γιορτάζοντας την Απελευθέρωση, προσμένοντας τις καλές μέρες που θα έρχονταν
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και Δημήτριον Σκευά. Τους κτυπούν, τους πολεμούν με 
λύσσα και τελικά τους αναγκάζουν σε οπισθοχώρηση, 
αφού όμως προηγουμένως άφησαν στο πεδίο αυτής 
της μάχης “εξ εξ αυτών, πεσόντων και δύο ίππων”. 
Οι Αλβανοί, καταπτοημένοι, καταφεύγουν στον Ομέρ 
Βρυώνη και αναφέρουν τη μικρομάχη αυτή. Τον παρο-
τρύνουν δε να ζητήσει εκδίκηση. Ο αγέρωχος εκείνος 
και γενναίος στρατιώτης δεν διστάζει ούτε στιγμή. Ορ-
γίζεται για την ήττα των πολεμιστών του και την νίκην 
των “γκιαούρηδων” και ορμάει εναντίον των 70 αυ-
τών πολεμιστών με δύναμη 500 εφίππων και πεζών. 
Οι Αθηναίοι και οι άλλοι πολεμιστές, 70 τον αριθμό, 
τους περιμένουν στην ίδια θέση, οχυρωμένοι πρόχειρα. 
Εκεί έγινε μια μικρή βέβαια σε έκταση, μεγάλη όμως σε 
ψυχικό μεγαλείο μάχη. Η μικρή δύναμις των Ελλήνων, 

όλοι πεζοί μ’ έναν πρωτόγονο και ατελή οπλισμό, τολ-
μάει στην αρχή να αποκρούσει την επίθεση των ιππέων 
με επιτυχία και αμέσως, με τη δύναμη που τους δίνει 
η νίκη, βγαίνουν από τα χαρακώματά τους και “...αντε-
πίπτουσι πεζοί προς ιππείς, ολίγοι προς πολλούς, ώστε 
παραμικρόν εκινδύνευσε να θανατωθεί και αυτός ο αρ-
χηγός Ομέρης”, γράφει ο Σουρμελής. Εάν στη μάχη 
εκείνη οι Έλληνες έδειχναν μεγαλύτερη ψυχραιμία, 
ασφαλώς θα συνελάμβαναν αιχμάλωτο και αυτόν τον 
Ομέρ Βρυώνη. Δυστυχώς, στον ενθουσιασμό της μάχης 
δεν τον εντόπισαν ακριβώς. Παρά ταύτα “Αθηναίος τις 
Δήμος Ρουμπέσης άμα εγνώρισε τον Πασάν εφ’ ίππου 
μαινόμενος ορμά εναντίον του, πεζός ων, σύρει κατ’ 
αυτού την πιστόλαν (το μόνον όπλον του) και αν σωμα-
τοφύλαξ τις δεν ήθελε προλάβη να δώση το σώμα του 

και ν’ αποθάνει αντί του Κυρίου του, εφονεύετο τότε 
βεβαίως ο Πασάς”».

Η συμβολή των ορθόδοξων χριστιανών Αρ-
βανιτών στην απελευθέρωση της Αθήνας ήταν με-
γάλη. Ομόδοξοι πολεμιστές, που διατήρησαν τα 
δικά τους ήθη και έθιμα, τη δική τους γλώσσα, που 
ποτέ δεν προσκύνησαν τον κατακτητή και ποτέ δεν 
έκαναν ειρήνη μαζί του, οι Αρβανίτες έμαθαν να 
ζουν με το μαχαίρι στα δόντια για να υπερασπί-
ζουν την τιμή και τη ζωή τους. Αυτή ήταν η σειρά 
προτεραιότητας γι’ αυτούς. Ο κοινός πόθος για 
τη λευτεριά τούς ενέταξε στον εθνικό κορμό και 
από την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους η 
προσφορά τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες 
υπήρξε αδιάλειπτη, στον υπέρτατο βαθμό.

Τα Κάτω Λιόσια στους χάρτες του 19ου αιώνα

H 
χαρτογράφηση μιας περιοχής είναι πολύ 
σημαντική διαδικασία που συνδέεται με 
την υπό κλίμακα αποτύπωση στοιχείων, 
τα οποία παρουσιάζουν τόσο τα 

φυσικά όσο και τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά 
της. Εμφανίζουν δηλαδή τη μορφή του χερσαίου 
χώρου, καταγράφουν τα υψόμετρα πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, τις λίμνες, τα ποτάμια, τους 
παραποτάμους, άλλα υδρογραφικά χαρακτηριστικά 
της, καθώς και τους δρόμους, τα γεφύρια και άλλα 
τεχνικά έργα με τα οποία ο άνθρωπος προσπαθεί 
να οργανώσει την παρουσία του στο χώρο, 
κάνοντάς τον πιο ασφαλή και βιώσιμο. 

Οι πέντε (5) χάρτες που παρουσιάζουμε στη 
συνέχεια συντάχθηκαν και εκδόθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα. Είναι εμφανής η πρόοδος της 
τεχνικής των χαρτογραφήσεων σε αυτό το διάστη-
μα των 78 ετών που μεσολαβούν από την πρώτη 
μέχρι την πέμπτη χαρτογράφηση. Δεν γνωρίζουμε 
βεβαίως τις απαιτήσεις αυτών που παρήγγειλαν τη 
σύνταξή τους. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο 
περιεχόμενο των χαρτών είναι η κλίμακα, που όσο 
μεγαλώνει τόσο περιορίζει τα στοιχεία που εμφανί-
ζονται σε αυτούς. Είναι όμως φανερό ότι οι πρώτες 
χαρτογραφήσεις γίνονται με εμπειρικά μέσα και για 
το λόγο αυτόν είναι ελλιπείς και σε κάποιες περι-
πτώσεις ανακριβείς, ενώ αυτές των τελευταίων δε-
καετιών, αξιοποιώντας τις εξελιγμένες τεχνικές της 
χαρτογραφικής επιστήμης, παρουσιάζουν πληρέ-
στερα και ακριβή στοιχεία. Αυτό είναι πολύ φυσικό, 
γιατί όσο ο άνθρωπος εξερευνά έναν γεωγραφικό 
χώρο τόσο περισσότερα στοιχεία αναζητά και κα-
ταγράφει για το περιβάλλον του, προκειμένου να 
τον γνωρίσει κατά το δυνατόν καλύτερα και να βελ- 34.01  Ο χάρτης της πεδιάδας της Ελευσίνας, σχέδιο του W. Gell (Λονδίνο, 1817)
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τιώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις διαβίωσής 
του σε αυτόν.

Λίγα λόγια για κάθε χάρτη ξεχωριστά. 

•  Ο χάρτης με τίτλο «ΤHE PLAIN OF ELEVSIS 
And the Sacred Way» («Χάρτης της πεδιάδας 
της Ελευσίνας με την Ιερά Οδό»). Είναι σχέδιο 
του William Gell, χαράκτης του ο J. Walker και 
περιέχεται στο βιβλίο της εταιρίας των Dilettanti 
«The Unedited Antiquities of Attica» που εκ-
δόθηκε στο Λονδίνο το 1817. Στο απόσπασμα 
του χάρτη που παρουσιάζουμε απεικονίζεται 
το δυτικό τμήμα του αθηναϊκού Λεκανοπεδίου. 
Στην περιοχή των νέων Λιοσίων αναφέρο-
νται τα τοπωνύμια Tragumano (Δραγουμάνο), 
Metoxi (ενδεχομένως να αφορά παλαιό μετόχι 
στη θέση του Ι.ν. της Ευαγγελίστριας) και Levi 
(στις σημερινές Τρεις γέφυρες), τα τοπόσημα 
A. Georgi και Ag. Theodoro από τα ομώνυμα 
ναΐδρια της περιοχής. Σε διάσπαρτα σημεία 
αναφέρεται η ύπαρξη χαλασμάτων (ruinen) 
από κατεστραμμένα κτίσματα ή εγκαταστάσεις. 

•  Ο χάρτης «Demi of Attica» του Άγγλου συ-
νταγματάρχη, τοπογράφου και αρχαιοδίφη 
William Martin Leake συντάχθηκε περί το 
1837 και εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1841. Οι 
τοπογραφήσεις των αρχαιολογικών χώρων 
που έκανε στην Ελλάδα ήταν πολύτιμες για την 
ακρίβεια των παρατηρήσεών τους και συνέβα-
λαν στο να τεθούν οι βάσεις για τη λεπτομε-
ρέστερη περιγραφή και περαιτέρω ανασκαφή 
των χώρων αυτών. Κάποιοι χαρακτηρίζουν τον 
Leake δημιουργό της ελληνικής χαρτογραφίας. 
Στο απόσπασμα που παρουσιάζουμε περιέχο-
νται πληροφορίες για τοπωνύμια και πιθανούς 
οικισμούς του βορειοδυτικού τμήματος του 
Λεκανοπεδίου.

•  Ο τοπογραφικός χάρτης «Athenes et ses 
Environs» του Jean Adolphe Sommer, γεωγρά-
φου-μηχανικού του γενικού επιτελείου του βαυ-
αρικού στρατού, εκδόθηκε το 1841 σε κλίμακα 
(πρωτοτύπου) 1:50.000 και εκτύπωση Muenziner 
στο Μόναχο. Πρόκειται για την πρώτη λεπτομε-
ρή και ακριβή αποτύπωση του Λεκανοπεδίου 
των Αθηνών που εκτελέστηκε με επιστημονικά 
όργανα μέτρησης κατά τη διάρκεια του πρώτου 
χρόνου της διακυβέρνησης του βασιλιά Όθω-

35.01  Απόσπασμα του χάρτη «Demi of Attica» 
του W.M. Leake (1837)

35.02  Ο χάρτης «Athenes et ses Environs» του 
J.A. Sommer (Μόναχο, 1841)

35.01

35.02
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να. Σε αυτόν γίνεται μνεία 119 αριθμημένων 
μνημείων και άλλων αξιοθεάτων. Στο απόσπα-
σμα που παρουσιάζουμε αναφέρονται τα το-
πωνύμια Δερβισαγού, Δραγουμάνο, Κακουριά-
νοι και Λευή, νοτιότερα στη συμβολή της οδού 
Φυλής (σημερινή Λιοσίων) με τον Κηφισό, ενώ 
αναφέρονται κι εδώ τα τοπόσημα του Αγίου γε-
ωργίου και των Αγίων Θεοδώρων. Σημειώνεται 
επίσης η ύπαρξη χαλασμάτων σε διάφορα ση-
μεία, ως και μια θέση Kalyvia (ruinen) στο ύψος 
της σημερινής Ραδιοφωνίας. Ιχνηλατώντας την 
περιοχή ο χαρτογράφος εντοπίζει χαλάσματα 
αρχαίου δήμου και διερωτάται αν πρόκειται 
για τον αρχαίο Δήμο Κρωπίας («Ruinen d’un 
Demos?» και αλλού «Kropia?»). Το ανατολικο-
μεσημβρινό τμήμα της περιοχής εμφανίζεται 
κατάφυτο. Πρόκειται για τον ελαιώνα των Αθη-
νών που διασχίζεται από τον ποταμό Κηφισό. Ο 
χάρτης του Sommer υπήρξε για περισσότερο 
από τέσσερις δεκαετίες το ακριβέστερο τοπο-

36.01  Ο χάρτης της Αττικής των Ernst Curtius  
και J.A. Kaupert (1878-1879) 

36.02  Ο χάρτης «Athen und Umgebung»  
του 1895

36.01

36.02
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Σ
το κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για τους 
γεννήτορες της πόλης, αυτούς που πριν 
από περίπου 180 χρόνια δημιούργησαν το 
χωριό των Κάτω Λιοσίων. Θα αναφερθού-

με στις περίπου 50 οικογένειες που συγκρότησαν 
από τα μέσα του 19ου αιώνα τον αρχικό πυρήνα 
του χωριού, το οποίο μεγάλωσε, έγινε κοινότητα, για 
να εξελιχθεί τις επόμενες δεκαετίες στο σημερινό 
Δήμο Ιλίου, έναν από τους μεγαλύτερους στη δυτική 
περιφέρεια της πρωτεύουσας. 

Η ιστορία μιας πόλης, οι πρώτες και πιο ενδια-
φέρουσες σελίδες της είναι οι μικρές ιστορίες των 
ανθρώπων που τη δημιούργησαν. Θα αναφερθού-
με στο χρονικό καθεμιάς από τις οικογένειες που 
διάλεξαν να συγκατοικήσουν σε αυτόν εδώ τον 
τόπο και τον μετέτρεψαν σε ένα πλούσιο και επώ-
νυμο χωριό. Θα μιλήσουμε για τους κτηματίες και 
τους μεγαλονοικοκυραίους, τους τσελιγκάδες, αλλά 
και τους απλούς γεωργούς, που καλλιέργησαν τη 
χέρσα μέχρι τότε γη, της έδωσαν αξία, ποτίζοντάς 
την με τον κόπο και τον ιδρώτα τους, για να πάρουν 
αντίδωρο από αυτήν τους ευλογημένους καρπούς 
της και να αποκτήσουν δικαιωματικά ξεχωριστή 
θέση στη συλλογική μνήμη των νεότερων γενεών.

Ασφαλώς γνωρίζετε αρκετά για τους Έλληνες 
Αρβανίτες και την προς νότο πορεία τους 

που ξεκίνησε πριν από εξίμισι αιώνες. Σε προηγού-
μενες σελίδες μιλήσαμε για τις «κατούντες», για τα 
πέντε μικρά Λιόσια που δημιουργήθηκαν σε διάφο-
ρα σημεία της Αττικής, μέσα κι έξω από το Λεκα-

νοπέδιο, από τις οικογένειες των Λιόσα, οι οποίες 
διατηρούσαν ισχυρό συγγενικό δεσμό για να επιβι-
ώσουν στους δύσκολους αιώνες της Τουρκοκρα-
τίας. Στοιχεία για την ακριβή θέση των λιοσαίικων 
«κατούντ» δεν υπάρχουν – βρίσκονταν κάπου στο 
χώρο της Αττικής.

Προσπερνάμε τις αρβανίτικες κατούντες του 
ελληνικού Μεσαίωνα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε 

για τα νεότερα χρόνια της ιστορίας αυτού του τό-
που και για τα πρόσωπα που τη διαμόρφωσαν. 

Ξεκινάμε λοιπόν από τον παλιότερο χρονικά 
κτηματία της περιοχής, τον Νικολό Κακούρη: επι-
φανές μέλος του αθηναϊκού μεγαλονοικοκυράτου, 
συμμετείχε σε έναν πλειστηριασμό που έγινε στις 
αρχές του 18ου αιώνα, ύστερα από τον Τουρκοβε-
νετικό Πόλεμο, που αφορούσε στα αδέσποτα κτή-

Οι πρώτοι από τους πρώτους στα Κάτω Λιόσια

γραφικό εργαλείο για την αναγνώριση της αθη-
ναϊκής λεκάνης. 

•  Οι χάρτες με τίτλο «Karten von Attika» («Χάρ-
τες της Αττικής») των Ernst Curtius και J.A. 
Κaupert συντάχθηκαν το 1878-1879. Δημο-
σιεύθηκαν από το γερμανικό Αυτοκρατορικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο από το 1881 έως το 
1903 και αφορούσαν για πρώτη φορά σε ολό-
κληρη την Αττική. Ο συγκεκριμένος με αρ. 6 
χάρτης είναι ένας από τους 26 της σειράς και 
φέρει την ονομασία «PYRGOS», χαρακτηριστι-
κό της σπουδαιότητας του αγροκτήματος της 
Αμαλίας για ολόκληρο τον αγροτικό χώρο στα 
βόρεια και τα δυτικά της Αθήνας. Ο χάρτης αυ-
τός δίνει λεπτομερή στοιχεία για την ευρύτερη 
περιοχή από το Χαϊδάρι μέχρι τον Κηφισό και 
από το Μενίδι μέχρι τα Σεπόλια. Εδώ περιορι-

ζόμαστε στην παρουσίαση του αποσπάσματος 
που αφορά στον αγροτικό χώρο των Κάτω 
Λιοσίων (Κato-Liossia). Είναι τόσο λεπτομερής 
η χαρτογράφηση, ώστε σημειώνονται ακόμη και 
οι θέσεις των περίπου 50 κατοικιών στο εσω-
τερικό του πολεοδομικού ιστού του χωριού. 
Ακόμη σημειώνονται τα υψομετρικά σημεία, 
τα κτίσματα στο χώρο του αγροκτήματος, που 
έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του γεωργίου 
Παχύ, οι δενδρώνες, οι αμπελοκαλλιέργειες και 
το εσωτερικό οδικό δίκτυο του χωριού. Επίσης, 
αναφέρονται ναΐδρια, ασβεστοκάμινα, σπίτια 
που κατοικούνται και ερειπωμένα, ταφικοί τύμ-
βοι, υδατοδεξαμενές, θεμελιότοιχοι, αρχαίοι 
οικοδομικοί λίθοι, κορμοί κιόνων κ.ά.

•  Ο τελευταίος χάρτης με τον τίτλο «Athen und 
Umgebung» εκδόθηκε το 1895. Σε αυτόν πα-

ρουσιάζεται η Αθήνα με τα περίχωρά της πα-
ραμονές των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. 
Στην περιοχή των Κάτω Λιοσίων (Kato-Liosia) 
αναφέρονται η θέση Pyrgos και το τοπόσημο 
Άγιος νικόλαος. Η συγκοινωνιακή διασύνδε-
ση του χωριού με το κέντρο γίνεται μέσω της 
σημερινής οδού Φυλής/Λιοσίων, που είναι 
καρόδρομος, όμως η πρόσβαση στο κέντρο 
του οικισμού γίνεται υποχρεωτικά μέσω της 
οδού Αμαλίας, η οποία συνδέει το χωριό με το 
πρώην βασιλικό αγρόκτημα. Η σημερινή οδός 
Κύπρου-Ιλίου είναι ακόμη αδιάνοικτη. Υπάρχει 
και η εναλλακτική πρόσβαση που είναι πιο σύ-
ντομη, όχι όμως για κάρα αλλά για πεζούς και 
γαϊδουράκια: η σημερινή Αγίου Φανουρίου και 
Πριάμου, που είναι η εύκολη και σύντομη λύση 
για μια τέτοια διαδρομή, όπως σημειώνεται και 
στο χάρτη. 

37.01  Επιστρέφοντας στην ερειπωμένη Αθήνα μετά την Απελευθέρωση. Τώρα όλα ξεκινούν από την αρχή…

37.01
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ματα της περιοχής, με σκοπό τη μεταπώλησή τους 
σε χριστιανούς. Ήταν το 1703, τρεις και πλέον αιώ-
νες πριν από τις μέρες μας, τότε που η Αθήνα μαζί 
με τα περίχωρά της δεν ξεπερνούσε τις 10.000 με 
12.000 ψυχές. Μερικές δεκαετίες αργότερα οι από-
γονοί του έχτισαν ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στη 
μνήμη του: τον Άγιο νικόλαο. Έναν αιώνα μετά, οι 
χαρτογράφοι θα αναφέρονταν στην περιοχή με τα 
τοπωνύμια Κακουριάνοι και Άγιος νικόλαος. 

Υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, προικοδοσίες, συμ-
βόλαια της περιόδου του Εθνικοαπελευθερωτικού 
Αγώνα, που αναφέρονται σε μέλη της οικογένειας 
Κακούρη (Σιδέρη, Μιχάλη, Σπύρο), στη σύζυγο 
του τελευταίου Λευτεριά και σε ακόμη επτά γεωρ-
γοκτηματίες κατοίκους της περιοχής, τους Μήτρο 
Πίνη, Σιδέρη Κιράτζη, Νίκο και Θωμά Καπουρά-
λο κατά μήκος της Φλέβας-Καναπιτσερής, τον Ανα-
γνώστη Κηρύκο στην Παλιοκλήσιζα (Άγιο Φανού-
ριο σήμερα), τους Σταμάτιο Ψωμά, στην περιοχή 
του μετέπειτα βασιλικού αγροκτήματος, και Αγγελή 
Βέρτζο, μεγαλοκτηματία στο Δραγουμάνο. Χρειά-
ζεται να βάλουμε πολλή φαντασία όταν μιλάμε γι’ 
αυτούς, γιατί δεν βρέθηκαν απεικονίσεις ή χαρακτικά 
τους, ούτε βέβαια είχαν την τύχη να φωτογραφη-
θούν. Άλλωστε, για τους περισσοτέρους, η φωτο-
γραφική μηχανή δεν είχε ακόμη εφευρεθεί.

Οι πρώτες οικογένειες μετά την 
Απελευθέρωση και έως το 1850 

Στους ελάχιστους χάρτες που εκδόθηκαν για 
την Αττική των πρώτων μεταπελευθερωτικών χρό-
νων σημειώνονται τα τοπωνύμια Δραγουμάνο (ση-
μερινή Ραδιοφωνία), Δερβισαγού (βόρειο τμήμα 
του Πύργου Βασιλίσσης, Ανάκασα, γεροβουνό) και 
Λευή (σήμερα Τρεις γέφυρες). Ανάγονται στην 
περίοδο της Ύστερης Τουρκοκρατίας, χωρίς να 
αποτελούν τοπωνύμια συγκροτημένων οικισμών. 
Στις περιγραφές των περιηγητών αναφέρονται ελά-
χιστες ημιερειπωμένες αγροικίες και σιταποθήκες 
μέσα στα αγροκτήματα, που ως επί το πλείστον 
ήταν χέρσα και εγκαταλειμμένα. 

Οι πρώτοι που ήλθαν και δημιούργησαν το 
χωριό δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τους 
Λιόσηδες, τον Γιώργο, τον Στάμο και τον Γιάγκο. 
Άλλωστε από αυτούς πήρε το όνομά του. Πρόκειται 
για τους μακρινούς απογόνους της ιστορικής οικο-
γένειας του Πέτρο Λιόσα, που ξεκίνησε την προς 
νότο πορεία του περί τα μέσα του 14ου αιώνα για 
να έλθει στην Αττική το 1382-1383, την περίοδο της 
Καταλανοκρατίας, και να προνοιαστεί σε αυτήν με 
την υποχρέωση να φυλάσει τα βορειοδυτικά περά-
σματα (δερβένια) προς την Αθήνα. Τετρακόσια πε-
νήντα χρόνια μετά, στα 1830, οι απόγονοί του ήλθαν 
σε αυτήν εδώ την περιοχή από τη Χασιά, τον Πόρο, 
τον γαλατά Τροιζηνίας, την Κορινθία και την Αθή-
να βεβαίως. Μαζί τους ήλθε κι ένας άλλος, επίσης 

38.01  Ο χάρτης «Twelve Miles Round Athens» 
του 1837, όταν χτίστηκαν τα πρώτα 
αρβανίτικα καλυβόσπιτα στα Κάτω Λιόσια. 
Διακρίνονται αμπελώνας στην περιοχή 
Δερβισαγού και τα υπολείμματα του 
ελαιώνα που κάηκε κατά την εισβολή του 
Κιουταχή στην Αττική. Το κτίσμα ανατολικά 
του δρόμου που οδηγεί στη Χασιά είναι 
ίσως το προϋπάρχον στην περιοχή του 
Πύργου Αμαλίας, όπως αναφέρουν 
ιστορικοί και χρονικογράφοι της εποχής 
(Αρχείο συγγραφέα) 

38.02  Διονύσιος Γ. Κακούρης, γόνος οικογένειας 
μεγαλοκτηματιών της περιοχής από τις 
αρχές του 18ου αι. και μόνιμος κάτοικος 
των Νέων Λιοσίων από το 1907 (Αρχείο 
Χρυσάνθης Καραμπατζάκη-Κακούρη)

38.01

38.02
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39.01  Μαργαρίτα, σύζυγος Νικολάου Λιόση, το γένος Δημ. Τσουκλείδη.  
Η μεγαλοκτηματίας της ευρύτερης περιοχής των Νέων Λιοσίων, Δερβισαγούς, 
Ανάκασας κ.ά. Οικογενειακή φωτό με περίτεχνο διακοσμητικό κουκούλι  
(Αρχείο Λαογραφικού Μουσείου Ιλίου) 

39.02  Η ταυτότητα του Λιοσιώτη κτηματία Χρήστου Αθ. Λιόση, γεννημένου  
το 1867 στα Νέα Λιόσια (Αρχείο Χρήστου Αθ. Λιόση)

39.03  Ο Γιάγκος Αθαν. Λιόσης, γεννημένος το 1850 στην Αθήνα,  
από τους πρώτους κατοίκους της περιοχής

39.04  Κωτ’ς Αθ. Λιόσης, ένας από τους πρώτους (γεννηθείς το 1853) της ιστορικής 
οικογένειας (Αρχείο Θεόδωρου Γ. Γεωργακόπουλου-Λιόση) 

39.05  Ο Γρηγόρης Ιω. Γκιόκας με την εγγονή του Ελένη Κ. Γκιόκα ντυμένη  
με την παραδοσιακή αρβανίτικη φορεσιά στο πανηγύρι της Ευαγγελίστριας,  
στα μέσα της δεκαετίας του ’40 (Αρχείο Ελένης Σοφιανοπούλου-Γκιόκα)

39.06  Αδελφοί Γιώργος, Αθανάσιος και Κωνσταντίνος Τσουκλείδης του Δημητρίου,  
εκ των μεγαλοκτηματιών της ευρύτερης περιοχής (Αρχείο Γεωργίου  
Ι. Τσουκλείδη, φωτό από τις αρχές της δεκαετίας του 1920)

39.01

39.03 39.04

39.02

39.05

39.06
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γνωστός, ο Χασιώτης Νικόλαος Αθανασίου Τσου-
κλείδης, και ακόμη ο Παπαγεώργιος Νερούτζος. 

Την ίδια πάνω-κάτω εποχή (1830) οι Σιδέρης 
και Κωνσταντίνος Γκιόκας, κηπουρός ο πρώτος 
σε περιβόλια Αθηναίων μεγαλονοικοκυραίων, δεξι-
οτέχνης μελισσοκόμος ο δεύτερος, ήλθαν και αυτοί 
στα νέα Σεπόλια (περιοχή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου). 

Άλλες οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί, το 
προηγούμενο διάστημα, σε επίκαιρα σημεία της 
Αθήνας μετά την ανακήρυξή της ως πρωτεύουσας, 
το 1834, εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα μαντριά που 
είχαν χτίσει γύρω από την Ακρόπολη, την Πνύκα, το 
Θησείο, του Φιλοπάππου, το Ολυμπίειο, τον Κερα-
μεικό κ.α., λόγω του χαρακτηρισμού των περιοχών 
αυτών ως ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
από την αρμόδια υπηρεσία και τη δέσμευσή τους 
για ανασκαφές. Αναζήτησαν εύφορες περιοχές για 
τη μόνιμη εγκατάσταση στα περίχωρα της νεαρής 
πρωτεύουσας, όχι όμως πολύ μακριά από το κέ-
ντρο, για να μπορούν να διαθέτουν στην αγορά 
του τα προϊόντα τους. 

Κι ενώ οι πρώτες οικογένειες εγκαταστάθηκαν η 
μία μετά την άλλη στον κάμπο, ο Πανούσης Βέρ-
δης από τη Λιάτανη Θηβών έφτιαξε το τσελιγκάτο 
του, εκείνη πάνω-κάτω την περίοδο, στο ομώνυμο 
ύψωμα του Ποικίλου όρους, τα Βερδαίικα.

Από τις πρώτες οικογένειες που εγκαταστά-
θηκαν στην περιοχή τη δεκαετία του 1840 ήταν 

ΦΙΛ.09.05Ε  Οικογένειες Αθανασίου και Δημητρίου Τσουκλείδη. Αρχείο οικο-
γένειας Τσουκλείδη

ΦΙΛ.09.09Ε  Ο Αγγελής Ι. Γκιόκας και πίσω του όρθιοι ο Γεώργιος και η Μαρί-
κα Γκιόκα. Οικογένεια μεγαλοκτηματιών από τα μέσα του 19ου 
αι. στην περιοχή. Αρχείο Χρόνη Γκιόκα 

ΦΙΛ.09.24Ε  Η Χαρίκλεια Σαμπάνη το γένος Βέρδη με τα παιδιά της Κορίνα 
και Ασημάκη 

ΦΙΛ.09.25  Επιστρέφοντας στην ερειπωμένη Αθήνα μετά την Απελευθέρωση. 
Τώρα όλα ξεκινούν από την αρχή…

ΦΙΛ.09.34Ε  Δυο ιστορικές οικογένειες: ο Γιάννης Τσίγκος με τη σύζυγό του 
Ελένη το γένος Μπίμπιζα. Αρχείο Ντίνας Ασλάνη 

40.01  Ο Αναστάσιος Κατσίκης (δεξιά) με τον φίλο 
του Α. Καπετάνιο. Η οικογένειά του ήλθε 
από τα Μεσόγεια (Σπάτα) στα Νέα Λιόσια 
στα μέσα του 19ου αι.  
(Αρχείο Ιωάννη Αν. Κατσίκη)

40.02  Ο Αλέξανδρος Σαμπάνης και η σύζυγός του 
Χαρίκλεια, το γένος Βέρδη, με τα παιδιά 
τους Κορίνα και Ασημάκη  
(Αρχείο Ντίνας Ασλάνη, φωτό 1907-1908)

40.03  Οικογένεια Παππού. Από αριστερά, ο Σωτή-
ριος και η σύζυγός του Ελένη και δεξιά ο 
γιος Παντελής με τη νύφη Ελένη (Αρχείο 
Παντελή Παππού, φωτό περ. 1890)

40.04  Πέτρος Ιω. Καρακίτσος (1886-1948, 
Αρχείο οικογένειας Καρακίτσου,  
φωτό γύρω στο 1930)

40.05  Ευάγγελος Ιω. Μωραΐτης, πρώην Βαλα-
σόπουλος, γεωργοκτηματίας, γεννημένος 
το 1868 στα Ν. Λιόσια. Το «Μωραΐτης» 
προέκυψε από παρατσούκλι, λόγω της 
καταγωγής του από τη Δημητσάνα  
(Αρχείο Ευάγγελου Π. Μωραΐτη)

40.06  Ο ιερέας Σταμάτης Βασιλείου (Παπαστα-
μάτης), από τους κτηματίες της ευρύτερης 
περιοχής (Αρχείο οικογένειας Βασιλείου)

40.07  Δημήτριος Αναστ. Περδικούλης, άδεια 
καραγωγέα, 1925 (Αρχείο οικογένειας 
Περδικούλη)

40.01 40.02

40.03 40.04

40.05 40.06

40.07
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ο μετέπειτα γεωργοκτηματίας Αθανάσιος Βασι-
λείου από τη Χασιά (μετέπειτα οικογένεια Πα-
πασταμάτηδων) και ο Παναγιώτης Πανούσης 
από το γειτονικό Καματερό. Πριν από το 1850 
αναφέρεται η παρουσία των Σωτήρη και Ιωάννη 
Παππού, υιών του Σιδέρη, αμπελοκαλλιεργητών 
και κτηνοτρόφων, που ήλθαν από Σαλαμίνα και 
Αθήνα, ενώ λίγα χρόνια πριν είχαν τις στάνες 
τους στα Θυμαράκια.

Το τοπωνύμιο Κάτω Λιόσια εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στην περιγραφή των διοικητικών ορί-
ων της Αθήνας το 1840, δέκα χρόνια πριν από 
τη δημιουργία του βασιλικού αγροκτήματος. Στον 
αρχικό πυρήνα του χωριού συμμετείχαν οι οικο-
γένειες του Αθηναίου Ανδρέα Καρακίτσου, του 
Αναστασίου Περδικούλη, μηχανικού και γεωρ-
γού από τη Σαλαμίνα, του Ιωάννη Ιωάννου, γε-
ωργού από το γειτονικό Καματερό, του Σωτήρη 
Ευσταθίου από το γαλαξίδι, του Ιωάννη Μωραΐτη 
(Βαλασόπουλου) από τη Δημητσάνα (Καρύταινα), 
του Γεωργίου Σπ. Καπετάνιου από το Μενίδι, του 
γεωργοκτηματία Ιωάννη Τσίγκου από τα Καλύβια 
Χασιάς (Ασπρόπυργος), του καλλιεργητή (κηπου-
ρού) Ιωάννη Μαυράκη, Κρητικού στην καταγωγή, 
κατοίκου μέχρι τότε Καματερού. Όλοι τους ήλθαν 
στα Κάτω Λιόσια περί το 1850. 

Δεν υπάρχουν επίσημα απογραφικά στοιχεία 
για τον πληθυσμό των Κάτω Λιοσίων εκείνη την πε-
ρίοδο (1850). Υπολογίζεται ότι ζούσαν στο χωριό 
κάπου 20 οικογένειες, 100, ίσως και 120 κάτοικοι, 
όταν η νεαρή βασίλισσα επέλεξε τις περιοχές Δρα-
γουμάνο και Δερβισαγού για να δημιουργήσει το 
μεγάλο αγρόκτημά της. Ένα αγρόκτημα που «έφε-
ρε τ’ απάνω-κάτω» στη σχεδόν παρθένα βορειοδυ-
τική περιφέρεια της Αθήνας. 

Στου Όθωνα τα χρόνια
Ένα μεγάλο αγρόκτημα με ένα όμορφο πυργάκι, 

κάπου έξω από τη μικρή Αθήνα των 30.000 ψυχών, 
ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν η νεαρή βασίλισσα, 
καθώς η σχέση της με τον Όθωνα αντιμετώπιζε 
προβλήματα. Η Αμαλία μπορούσε πλέον να διο-
χετεύει σε αυτό την απύθμενη ενεργητικότητά της. 
Εκτός από την ικανοποίηση μιας προσωπικής αυτα-
ρέσκειας θα μπορούσε να εκπαιδεύσει τους αγρό-

41.04  Ο Χρήστος Ευσταθίου, από την ιστορική 
οικογένεια που εγκαταστάθηκε στα Νέα 
Λιόσια περί τα μέσα του 19ου αι. Εδώ, 
μπροστά στο μπακάλικό του επί της 
Πατρόκλου, κοντά στην κεντρική πλατεία. 
Μαζί του, η Φανιώ Παλιγγίνη, η Ελένη 
Ευσταθίου, η Αικατερίνη Παλιγγίνη, το 
γένος Ευσταθίου, και ο Μήτσος Βάρδας 
(Αρχείο οικογένειας Ευσταθίου) 

41.02  Η Αγγελική Τσίγκου (1887-1956), κάτω 
αριστερά, με τον σύζυγό της Σπυρίδωνα 
Ντόκο, περιστοιχισμένη από άλλα μέλη της 
οικογένειας, γεωργοκτηματίες απώτατης 
μεσσηνιακής καταγωγής. Στα Νέα Λιόσια, 
μέσω Καλυβίων Χασιάς (Ασπρόπυργος), 
περί τα μέσα του 19ου αι. (Αρχείο 
Καλλιόπης Γ. Τσίγκου-Λαδοπούλου)

41.01  Οικογένειες Αθανασίου και Δημητρίου Τσου-
κλείδη (Αρχείο οικογένειας Τσουκλείδη)

41.03  Ο Αγγελής Ι. Γκιόκας και πίσω του, όρθιοι,  
ο Γεώργιος και η Μαρίκα Γκιόκα, οικογένεια 
μεγαλοκτηματιών από τα μέσα του 19ου αι. 
στην περιοχή (Αρχείο Χρόνη Γκιόκα) 

41.01

41.02

41.03

41.04
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τες του νεοσύστατου κράτους, φέρνοντάς τους σε 
επαφή με προηγμένης τεχνολογίας γεωργικά εργα-
λεία και καλλιεργητικά συστήματα, σύγχρονα μέσα 
και μεθόδους για την ανάπτυξη γεωργοκτηνοτρο-
φικών δραστηριοτήτων, ευγενείς ποικιλίες σπόρων 
και επιλεγμένες ράτσες παραγωγικών ζώων. 

Ο Όθων και η Αμαλία δεν ήλθαν μόνοι στα 
Κάτω Λιόσια. Τους ακολούθησε μια διμοιρία από 
συμβουλάτορες και παρατρεχάμενους και, όπως 
συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πολ-
λοί έσπευσαν να φτιάξουν τα αρχοντικά τους μέσα 
στο χωριό: Έλληνες (Γεώργιος Σαχίνης, υπασπι-
στής του Όθωνα, Λάζαρος Τσαμαδός, Ρήγας 
Παλαμήδης, πρόεδρος της Βουλής) και Βαυαροί 

(Ένιχ, Σίφερτ, Σάιλερ, Μίνδλερ και ο Ερρίκος 
Τράιμπερ, αρχίατρος του φιλάσθενου Όθωνα). 

Το τεράστιο βασιλικό αγρόκτημα, έκτασης 
2.500 στρεμμάτων, αποτέλεσε κίνητρο για την 

εγκατάσταση και άλλων οικογενειών στην περιοχή. 
Χρειάζονταν πολλά εργατικά χέρια για να καλλιερ-
γηθούν οι απέραντες εκτάσεις του και να υπάρξει 
φροντίδα για τα ζώα και τα υποστατικά του. Έτσι, 
τη δεκαετία 1850-1860, άλλες 25 με 30 οικογένειες 
ήλθαν από διάφορα μέρη στα Κάτω Λιόσια με σκο-
πό να εργαστούν σε αυτό. 

Ανάμεσα στους νεοφερμένους ήταν ο Τάσος 
και ο Παναγιώτης Μπίμπιζας, που φαίνεται πως 
δεν συμφωνούσαν με την παραβατική ζωή του αδελ-
φού τους, περιώνυμου «ιππότη των ορέων» Σπύρου 
Μπίμπιση. Αναζητώντας μια ήρεμη και σύννομη ζωή 
κατέβηκαν από τη Χασιά γύρω στο 1850, σε μια 
εποχή που το κτήμα της Αμαλίας βρισκόταν στην 
αρχική και εργώδη φάση δημιουργίας του. 

Την ίδια πάνω-κάτω περίοδο εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή ο γεωργός Αθανάσιος Καραμπού-
λας (περί το 1855), ο έμπειρος κηπουρός Αντώνι-
ος Βρασέος (το 1855), δύο Μεσογείτες γεωργοί, 
ο Αναστάσιος Μαρκοπουλιώτης (προ του 1855) 
και ο Αναστάσιος Κατσίκης (το 1860) από τα 
Σπάτα, και τρεις Καματεριώτες, ο Δημήτριος Μάρ-
κου του Ιωάννου (το 1857), ο αμπελοκαλλιεργητής 
Γεώργιος Καματερός του Δημητρίου (προ του 
1860) και ο γεωργοκτηνοτρόφος Γιώργος Πηλι-
χός του Αθανασίου (το 1860). 

Οι επιστάτες του αγροκτήματος δοκίμαζαν τους 
ενδιαφερομένους «ζουπώντας τους τα μπράτσα». 
Έπρεπε να είναι υγιείς, δυνατοί, έξυπνοι και ανθε-
κτικοί, ώστε να ανταποκρίνονται στις σκληρές ερ-
γασίες του αγροκτήματος. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, για να ενθαρρύνουν την εγκατάστασή τους, 
οι υπεύθυνοι του αγροκτήματος κατασκεύασαν 

42.01  Ο Παναγιώτης Μπίμπιζας 
(«Καραμπάτσας») με τα αδέρφια του 
Δήμητρα (με παραδοσιακή ενδυμασία), 
Καλλιόπη και Λευτέρη (Αρχείο Ντίνας 
Ασλάνη-Μαζαράκη)

09.22  Χρήστος Σπ. Πηλιχός, απόγονος 
της γνωστής οικογένειας των 
γεωργοκτηνοτρόφων που κατέβηκαν  
από το Καματερό στα Νέα Λιόσια γύρω 
στο 1860 (Αρχείο Θωμά Ράγκου)

42.03  Τα κάρα ήταν παντού, σε κάθε είδους 
μεταφορές, στα δημόσια και κοινοτικά 
έργα, στα υλικά για τις οικοδομές, στη 
συγκοινωνία, στη μεταφορά εμπορευμάτων, 
στο περιβόλι, στο χωράφι, αλλά και  
στις εκδρομές, στη διασκέδαση, σχεδόν 
σε κάθε κοινωνική και εμπορική 
δραστηριότητα. Στη φωτό, ο εργάτης 
καρομεταφορέας Αναστάσιος Κατσίκης 
(Αρχείο Ιωάννη Α. Κατσίκη)

42.04  Κωνσταντίνος Σωτ. Μάρκου (1852-1952, 
Αρχείο Ιωάννου Μάρκου)

42.01
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μικρές πετρόχτιστες κατοικίες. 
Παράλληλα, το χωριό απέκτησε το 1858 ένα σύγ-

χρονο σχέδιο υψηλών προδιαγραφών, έκτασης 213 
στρεμμάτων. «Σχέδιον του χωρίου Νέα Λιόσια» 
αναφέρει ο χάρτης του παραρτήματος που επισυ-
νάπτεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Μαρτίου 
1858. Το εκπόνησαν Βαυαροί μηχανικοί και ήταν το 
12ο σε ολόκληρη την τότε ελληνική επικράτεια. Την 
ίδια εποχή, το σχέδιο της Αθήνας δεν ξεπερνούσε 
τα 2,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκτεινόμενο από την 
Ακρόπολη μέχρι την Ομόνοια.

Οι οικογένειες που ήλθαν κατά την περίοδο της 
λειτουργίας του βασιλικού αγροκτήματος (1851-
1862) υπερδιπλασίασαν τον πληθυσμό του χωριού, 
που στο εξής αναφέρεται ως νέα Λιόσια.

Την περίοδο αυτή έχουμε την εμφάνιση επαγ-
γελμάτων έξω από τον παραδοσιακό αγροτικό 
τομέα. Ο Γεώργιος Γρίβας, για παράδειγμα, γεν-
νημένος στην Πλάκα, εμφανίζεται ως ανώτερος 
υπάλληλος (γραμματέας ίσως) στο βασιλικό αγρό-
κτημα. Στους κατοίκους του χωριού εντάσσονται 
και οι Αναστάσιος Σπυρίδης, Γιάννης Λιάρας 
και Δημήτριος Γκίκας. Ο τελευταίος, εγκατεστη-
μένος στην Κολοκυνθού, επισκεπτόταν συχνά τα 
νέα Λιόσια με τη μουσική κομπανία του, συμμετέ-
χοντας στα πανηγύρια τους, μέχρι που αποφάσισε 
να εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτά, δημιουργώντας 
την πρώτη εξοχική ταβέρνα. Άλλοι δύο Αθηναίοι, 
ο καφεπώλης Λεωνίδας Τάγκος και ο οινοπώλης 
Πέτρος Γαβαθάς, ζωντάνεψαν με τα στέκια τους 
το κέντρο του χωριού. 

Ο Όθων και η Αμαλία εκδιώχτηκαν, όμως ο 
απόηχος και η σκιά τους έμειναν στο χωριό, όπως 
και τα πέντε-έξι αρχοντικά των Βαυαρών και των 
παλατινών που συνέχισαν να συντηρούν τις μνήμες 
της οθωνικής περιόδου. 

43.01  Μια πολύ παλιά φωτό, στο γύρισμα του 
19ου προς τον 20ό αι. Εικονίζονται 
πρόσωπα από ιστορικές οικογένειες του 
Ιλίου: Φωτεινή Γρίβα (κάτω αριστερά), 
Γεώργιος Στεφανάκης (κάτω δεξιά), Αγαθή 
Γκιόκα (πίσω αριστερά), Γρηγόρης Γκιόκας 
(στο κέντρο) και Δέσπω Γρίβα (αριστερά). 
(Αρχείο Παναγιώτας Γκιόκα-Δούνια) 

43.02  Από τα μέσα του 19ου αιώνα ήλθε από 
τα Δερβενοχώρια η οικογένεια Παλιγγίνη. 
Εικονίζονται ο Ευάγγελος Ι. Παλιγγίνης με 
τη σύζυγό του Ανδρονίκη (Αρχείο Ντίνας 
Αυλωνίτου-Παλιγγίνη)

43.03  Ο Γεώργιος Δημ. Γκίκας, γεννημένος το 1858. 
Η οικογένεια Γκίκα ήλθε στα Νέα Λιόσια από 
την Ακαδημία Πλάτωνος στα 1870-1880. 
Οι ρίζες της πολύκλαδης και ιστορικής αυτής 
οικογένειας είναι πολύ παλιές, αφού μέλη της 
αναφέρονται ως αγωνιστές του ’21. Υπάρχει 
και οδός Γκίκα στην περιοχή Φιλοπάππου 
(Αρχείο Βούλας Π. Γούσιου-Γκίκα)

43.01

43.02 43.03
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Ο Πύργος της Αμαλίας και το αγρόκτημα «Επτάλοφος»

Γ
ια τους περισσότερους από εμάς, μαθητές τότε 
του Δημοτικού Σχολείου Νέων Λιοσίων, στα 
τέλη της δεκαετίας του ’50, ο Πύργος Βασι-
λίσσης ήταν κάτι σαν παραμύθι, όχι σαν αυτά 

του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ή του βαρόνου Μινχάου-
ζεν, αλλά ένα ζωντανό παραμύθι που το ζούσαμε εδώ, 
κοντά μας, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα σπίτια μας. 
Το απολαμβάναμε συχνά, στις σχολικές εκδρομές μας, 
όπως εκείνη στις Απόκριες του ’59. Ντυμένοι πρίγκιπες, 
ιππότες, Ουσάροι εμείς, Αμαλίες, μαρκησίες, πυργοδέ-
σποινες τα κορίτσια. Τις στολές τις ράβανε οι μανάδες 
μας, με ό,τι υπόλοιπα βρίσκανε: μεταξωτές φόδρες, σα-
τέν, τούλια, βελούδα, δαντέλες. Όλοι και όλες χωρούσαν 
στο παραμύθι μας. Παίζαμε, τρέχοντας γύρω από τον 
Πύργο, ιστορίες που διαβάζαμε στα παραμύθια...»

Ένας πύργος στα νέα Λιόσια; Αλήθεια, γνωρί-
ζετε γι’ αυτόν; Πόσοι από τους κατοίκους της πό-
λης έχουν επισκεφθεί το χώρο του; Μήπως έτυχε 
να είστε από τους τυχερούς (μετριούνται στα δά-
χτυλα) που βρέθηκαν για λίγα λεπτά στο εσωτερικό 
του; Η εμπειρία είναι μοναδική. 

Ποια όμως είναι η ιστορία του Πύργου που δη-
μιούργησε η βασίλισσα Αμαλία και πώς τη σκιαγρά-
φησε ένας σύγχρονος χρονικογράφος, ο Αλέξιος 
ντε Βαλόν, σε κάποιο από τα άρθρα του με τίτλο 
«Αι Αθήναι και τα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου 
1843» που φιλοξενήθηκαν εκείνη τη χρονιά στο 
γαλλικό περιοδικό «Revue des deux mondes».;

«H βασίλισσα είναι γοητευτική. Φαίνεται να είναι 
24 χρόνων. Η μέση της είναι ευκίνητη, λυγερή. Η φυ-
σιογνωμία της ζωντανή, σπινθηροβόλα. Προσθέστε σε 
αυτά ένα δέρμα ολόασπρο, μακριά καστανά μαλλιά, 
ωραίους ώμους, ωραία δόντια και, πράγμα σπάνιο για 
Γερμανίδα, πολύ μικρά πέλματα. Όλα αυτά βεβαίως 
είναι περισσότερα από όσα χρειάζονται για να μετα-
τρέψουν μια εκ φύσεως χαριτωμένη γυναίκα σε μια 
γλυκιά βασίλισσα. Έχει μάτια τόσο όμορφα, ώστε βρί-
σκει κανείς τελείως φυσικό το να γνωρίζει εκείνη τη 
δύναμή τους. Επίσης, χαίρεται κανείς βλέποντας αυτό 
το γελαστό στόμα, αυτό το ανάλαφρο βάδισμα σ’ αυτή 
τη νεαρή βασίλισσα του λαού... Η βασίλισσα Αμαλία 
είναι, εκτός των άλλων, μια γυναίκα με πνεύμα. Ασκεί 
στον βασιλιά μεγάλη επιρροή και όλοι γνωρίζουν ότι 
έχει συντελέσει πολύ στα τελευταία γεγονότα, στο να 
υποχωρήσει δηλαδή η ισχυρογνωμοσύνη του χαρα-
κτήρα του».

44.01  Το κτήμα της Επταλόφου σε γκραβούρα 
του 1860

44.02  Εσωτερικός χώρος υποδοχής του Πύργου 
της Βασιλίσσης

44.01

44.02
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Το ’χε μαράζι η Αμαλία που δεν ευτύχησε να 
ζήσει το υπέροχο αίσθημα της μητρότητας και να 
χαρίσει έναν διάδοχο στον Όθωνα. Έτσι, η νεα-
ρή βασίλισσα στράφηκε σε έργα και πρωτοβουλίες 
που την έκαναν να ξεχνά τον πόνο της και να εκτο-
νώνει την απύθμενη ενεργητικότητά της.

Οι ιστορικοί και οι χρονικογράφοι της εποχής 
αναφέρουν ότι ο Όθωνας δεν μπορούσε να συ-
νηθίσει το θερμό κλίμα της Αττικής και επιπλέον 
ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος και φιλάσθενος. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τέσσερις φορές το (1851, το 
1852, το 1858 και το 1861) απουσίασε για πολλούς 
μήνες για λόγους υγείας στη Βαυαρία. Τότε, τον 
αναπλήρωνε η ίδια η Αμαλία, που στα καθήκοντά 
της ήταν εξαιρετικά δραστήρια και παραγωγική. 

Σε αυτό το διάστημα, η νεαρή βασίλισσα έδωσε 
υπόσταση στο όνειρό της, φτιάχνοντας τον Πύργο 
της στην περιοχή που μέχρι τότε ήταν γνωστή με 
διάφορα τοπωνύμια, όπως Δραγουμάνο, Δερβισα-
γού, Μεσοΐτη ή Μεσουδή κ.ά. 

Στο ίδιο διάστημα, χάρη στη δραστηριότητα 
της νεαρής βασίλισσας έγιναν πολλά έργα εξω-
ραϊσμού μέσα στη μικρή τότε Αθήνα και γύρω 
από αυτήν. Δημιουργήθηκαν δενδροστοιχίες σε 
κεντρικούς δρόμους της νεαρής πρωτεύουσας, 
όπως στο δρόμο που την ένωνε με τον Πειραιά, 
στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου και την Πατησί-
ων, στην Αχαρνών και τη Λιοσίων που τη συνέδε-
αν με το βόρειο τμήμα του Λεκανοπεδίου. Φυτεύ-
τηκαν επίσης ο Κήπος του Λαού στον Κεραμεικό, 
ο πρώτος Βασιλικός Κήπος στην πλατεία Κλαυθ-

μώνος, ο Κήπος των Μουσών στην πλατεία Συ-
ντάγματος και ο Ανακτορικός (Εθνικός σήμερα) 
Κήπος, που κατασκευαζόταν από το 1836 μέχρι 
το 1859. Έγιναν επίσης πολλές προσπάθειες να 
αναδασωθούν οι γύρω από την Ακρόπολη λόφοι 
του Λυκαβηττού, του Αρδηττού, του Αστεροσκο-
πείου κ.ά. Υπολογίζεται ότι φυτεύτηκαν 30.000 
μουριές. Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα της 
Αμαλίας ήταν το τεράστιο αγρόκτημα «Πύργος» 
ή «Επτάλοφος», που δημιούργησε στην περιοχή 
του Δραγουμάνου.

45.01  Η βασίλισσα Αμαλία με χαρακτηριστική 
φορεσιά

45.02  Ο βασιλικός θυρεός της Ελλάδας επί 
Όθωνος (Αρχείο Γεωργίου Λαΐου)

45.03  Η βασίλισσα Αμαλία
45.04  Ο βασιλιάς Όθων με αυθεντική ελληνική 

ενδυμασία
45.05  Ο Πύργος της Βασιλίσσης σε καρτ ποστάλ 

των αρχών του περασμένου αιώνα

45.01 45.02 45.04

45.03

45.05
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για την επιλογή του χώρου αναφέρονται 
τα εξής:

«Αρχικά έγινε μια προεπιλογή έξι σημείων γύρω 
από την Αθήνα που θεωρήθηκε ότι παρουσίαζαν 
ενδιαφέρον από εδαφολογικής και κλιματολογικής 
πλευράς. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η εξής πρα-
κτική μέθοδος: τοποθετήθηκε από ένα σφάγιο και 
στα έξι σημεία για μερικές ημέρες.

»Το σημείο εκείνο όπου το σφάγιο διατηρήθηκε 
σε καλύτερη κατάσταση θεωρήθηκε το καταλληλό-
τερο και από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών. 

»Το σημείο αυτό ήταν η περιοχή του Δραγου-
μάνου, ανάμεσα στο ρέμα της Γιαννούλας (Φλέβας 
σήμερα) και στον Κηφισό. 

»Η περιοχή ήταν ανάμεσα σε δύο δρόμους που 
συνέδεαν την Αθήνα με το Μενίδι και τη Χασιά, 
μέσω Καματερού και Άνω Λιοσίων. Προς Βορρά 
το έδαφός της παρουσίαζε ανεπαίσθητη ανωφέ-
ρεια γεγονός που την καθιστούσε κατάλληλη για 
αμπελοκαλλιέργειες». 

Σε απόσταση 6-9 χιλιομέτρων από το ιστορι-
κό κέντρο της Αθήνας επιλέχθηκε η «τερπνή και 
χαριέσσα» περιοχή του Δραγουμάνου, κατά τον 
ιστορικό Δ. Σουρμελή, για τα πολλά πλεονεκτήματα 
που συγκέντρωνε.

για τη δημιουργία του βασιλικού αγροκτήματος 
αγοράστηκαν τμηματικά από το 1846 μέχρι το 1861 
δεκάδες αγροτεμάχια, που ανήκαν μέχρι τότε σε 
αθηναϊκές οικογένειες, σε ξένους και ντόπιους κτη-
ματίες. Οι αγοραπωλησίες αυτές αποτυπώνονται σε 
48 συμβόλαια στα οποία βρίσκουμε τα τοπωνύμια 
της περιοχής: Δραγουμάνο, Μεσοΐτη, Δερβισαγού, 
Καματερό, Φλέβες, Άγιοι Ανάργυροι, Ρουπάκι, Κα-
κουριάνοι, Βουρλιές, Ανάκασα, Αλουπότρυπα κ.ά. 

Το βασιλικό αγρόκτημα κάλυψε έκταση 2.500 
στρεμμάτων και διαμορφώθηκε με τη βοήθεια των 
κηπουρών Μπαρό και Σμιτ. για τη χάραξη των δρό-
μων του κτήματος και τη ρυμοτόμηση του χωριού 
των Κάτω Λιοσίων εργάστηκαν Βαυαροί στρατιω-
τικοί. Στη μέση του τεράστιου κτήματος φτιάχτηκε 
ο περιώνυμος Πύργος της Αμαλίας ή «Πύργος 
της Βασιλίσσης», όπως έμεινε στην ιστορική μνή-
μη. Το επώνυμο κτίσμα σχεδίασε πιθανότατα ο 
Florimont Boulanger, απόφοιτος της Σχολής Καλών 
Τεχνών των Παρισίων, που είχε τιμηθεί με το Μέγα 
Βραβείο της Ρώμης και είχε έλθει στην Αθήνα ως 
υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης. Λέγεται ότι 
ο φημισμένος γάλλος αρχιτέκτων δεν θέλησε να 
παρουσιάσει μία δική του αρχιτεκτονική πρόταση, 
αλλά προτίμησε να χρησιμοποιήσει ως πρότυπο 

τον πύργο Hohen Schwangau, στον οποίο γεννή-
θηκε ο Όθωνας, για να ικανοποιήσει μια επιθυμία 
της Αμαλίας.

Οι εργασίες ανέγερσης του Πύργου ξεκίνησαν 
το 1852 και διήρκεσαν τέσσερα χρόνια. Όταν 
ολοκληρώθηκαν, ο Πύργος με τον περιβάλλοντα 
χώρο του έμοιαζε «σαν ένα πραγματικό αγγλικό 
πάρκο με μακρινή θέα», κατά τα γραφόμενα της 
Αμαλίας. Στους έξι φυσικούς λόφους που υπήρ-
χαν προστέθηκε και έβδομος, τεχνητός. Το κτήμα 
ονομάστηκε «Επτάλοφος» (αρχική ονομασία της 
Ρώμης που αργότερα μεταφέρθηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη) για να ικανοποιηθεί ένα πατριωτικό 
και συνάμα ρομαντικό αίσθημα κυρίως των λαϊκών 
τάξεων Ήταν η εποχή τού «πάλι με χρόνια με και-
ρούς, πάλι δικά μας θα ’ναι». Ο αλυτρωτισμός και ο 
μεγαλοϊδεατισμός επηρέαζαν έντονα τις ευαίσθη-
τες χορδές των Ελλήνων. 

Μέσα στο κτήμα υπήρχε μεγάλος κήπος, έκτα-
σης 40 στρεμμάτων, με εκατοντάδες οπωροφόρα 
δέντρα. Υπήρχε ακόμη μια μεγάλη δεξαμενή στην 
οποία διοχετευόταν νερό από υδραγωγείο που 
βρισκόταν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τον 
πυρήνα του κτήματος. Οι αμπελώνες είχαν έκταση 
180 στρεμμάτων. Τα αναπτυγμένα δέντρα των φυ-
τωρίων έφταναν περίπου τα 15.000 (ελαιόδεντρα, 
μουριές, φιστικιές, αμυγδαλιές κ.ά.). Τα καλλωπιστι-
κά φυτά γύρω και πάνω στους επτά λόφους ανέρ-
χονταν σε 80.000 Το κτήμα διέσχιζαν προς όλες 
τις κατευθύνσεις αμαξιτοί οδοί με δενδροστοιχίες 
(πικροδάφνες) κατάλληλοι για ρομαντικούς περιπά-
τους. Στο βασιλικό αγρόκτημα αναπτύχθηκε επίσης 

υποδειγματικά η κτηνοτροφία. Σαράντα γαλακτο-
φόρες αγελάδες είχαν αγοραστεί και μεταφερθεί 
από την Αγγλία, την Ελβετία και το Ολδενβούργο, 
όπως και χοίροι εκλεκτού είδους, πρόβατα μερι-
νός, όρνιθες, χήνες και πάπιες από τις Ινδίες και την 
Αφρική. Υπήρχαν επίσης περιστερώνες και ακόμη 
εκτρέφονταν φασιανοί, καμηλοπαρδάλεις και προ-
παντός καθαρόαιμοι αραβικοί ίπποι. Η παραγωγή 
του βασιλικού κτήματος υπήρξε πλούσια και ποι-
οτικά εξαιρετική. Το φθινόπωρο του 1859 διοργα-
νώθηκαν τα πρώτα Ολυμπίεια, από τον ευεργέτη 
Ευάγγελο ζάππα. Ήταν η πρώτη γεωργική έκθεση 
για τη συγκέντρωση των ποικίλων γεωργικών προϊ-
όντων και την καλλιέργεια άμιλλας μεταξύ των κτη-
ματιών με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής τους. 
Η επιτροπή απένειμε στη γαιοκτήμονα Άνασσα 10 
βραβεία για τα προϊόντα του αγροκτήματός της. 
Σημαντική, τέλος, υπήρξε η συμβολή του αγροκτή-
ματος στην εισαγωγή και την ανάπτυξη σύγχρονων 
για την εποχή γεωργικών εργαλείων και μηχανο-
καλλιεργητικών συστημάτων. 

Το κτήμα της Αμαλίας γνώρισε μεγάλη ακμή τη 
δεκαετία 1852-1862. Όμως, το βασιλικό ζεύγος 
δεν ευδόκησε να το χαρεί για πολύ, καθώς την έξω-
σή του ακολούθησαν εκτεταμένες λεηλασίες των 
εγκαταστάσεών του από τους χωρικούς των γύρω 
περιοχών που εργάζονταν σε αυτό. Το βασιλικό 
αγρόκτημα και ο Πύργος έχασαν την αίγλη τους. 
Οι προσδοκίες για αγροτικές επενδύσεις επιχειρη-
ματικού χαρακτήρα στην περιοχή μειώθηκαν. Παρ’ 
όλα αυτά, ο Πύργος παρέμεινε και τις επόμενες δε-
καετίες το επικρατέστερο τοπωνύμιο σε ολόκληρο 

46.01  Πλάγια όψη του Πύργου Βασιλίσσης 46.01
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το βορειοδυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, σύμφω-
να με το χάρτη του Kaupert (1878-1879). 

Μετά την έξωση των βασιλέων, ο Πύργος και το 
τεράστιο κτήμα κηρύχθηκαν εθνική ιδιοκτησία «επι-
φυλαττομένων των τυχόν δικαιωμάτων αποζημιώ-
σεως παντός τρίτου», σύμφωνα με το ψήφισμα της 
Β΄ Εθνικής Συνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου 1863. 
Δύο χρόνια αργότερα (1865) στο κτήμα εγκατα-
στάθηκε ο Ηλίας Παπαηλιόπουλος, πληρεξούσιος 
του Όθωνα. Τα πρώτα χρόνια ο Παπαηλιόπουλος 
κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες, απασχολώντας 
σημαντικό αριθμό εργατών γης, δίνοντας στο 
αγρόκτημα ζωή. Ο ίδιος όμως ήθελε να κρατά τη 
μερίδα του λέοντος από τη διαχείρισή του. Το 1867 
ο Όθων πέθανε από ιλαρά. Τον επόμενο χρόνο η 
Αμαλία χορήγησε πληρεξούσιο στον Ιούλιο Βένιγγ 
για να εκποιήσει τον Πύργο και το κτήμα.

Ο Ιούλιος Βένιγγ βολιδοσκόπησε αρχικά τον 
γεώργιο Ά  και την Όλγα, που εν τω μεταξύ είχαν 
εγκαταστήσει τη νέα μοναρχία. Όμως, οι γλίξ-
μπουργκ δεν έδειξαν προθυμία για την απόκτησή 
του. Αντίθετα, ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από άλλους 
μεγαλοαστούς, ξένους και Έλληνες επενδυτές (δύο 
Άγγλους, έναν Ρώσο, τη μεγάλη δούκισσα της Ρω-
σίας, τον δικηγόρο Μαριολόπουλο, τους γαϊτάνο, 
Μπότταρο κ.ά.) με σκοπό να αγοράσουν ή να μι-
σθώσουν το κτήμα.

Έξι χρόνια μετά την έξωση των βασιλέων, το 
Μάιο του 1868, ανακοινώθηκε η πώληση του βασι-
λικού αγροκτήματος «Επτάλοφος» 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
 
«Αυτό το αγρόκτημα, που δημιουργήθηκε με φρο-

ντίδα της Α.Μ. βασίλισσας Αμαλίας, βρίσκεται σε από-
σταση μισής ώρας από την Αθήνα και αποτελεί μία από 
τις ωραιότερες ιδιόκτητες εκτάσεις στα περίχωρα της 
πρωτεύουσας. Είναι υπέροχα αναπτυγμένο και συνορεύ-
ει από τις τρεις πλευρές με τους δρόμους που οδηγούν 
στη Χασιά και στο Μενίδι. Η έκταση είναι 2.200 στρέμ-
ματα πεδινής έκτασης και 300 στρέμματα λόφων. Ένα 
στρέμμα αντιστοιχεί σε 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι λό-
φοι, επτά τον αριθμό, είναι δενδρόφυτοι, διαμορφωμένοι 
σε πάρκο, με αμαξιτούς δρόμους που οδηγούν μέχρι 
τις κορφές τους και προσφέρουν μια μαγευτική θέα της 
Αθήνας, της θάλασσας και των βουνών της Αττικής. 

»Στο μέσον της ιδιοκτησίας βρίσκεται ένα παλατά-
κι γοτθικού ρυθμού, αντισεισμικά κατασκευασμένο, που 
περιλαμβάνει ένα σαλόνι επιπλωμένο κομψά και ακόμη 
έξι δωμάτια. Τα διάφορα οικονομικά, παρακείμενα κτίρια 
είναι αρκετά ευρύχωρα για πολύ εκτεταμένες καλλιέρ-
γειες. Περικλείουν τρεις αυλές που περιλαμβάνουν στά-
βλους για 30 ζώα και 12 άλογα, μια μεγάλη αποθήκη για 

ζωοτροφές, δύο κάβες, κατοικίες για τους εργάτες κ.λπ. 
Ακριβώς δίπλα βρίσκεται ο λαχανόκηπος, έκτασης 40 
στρεμμάτων, που περιλαμβάνει 650 οπωροφόρα δέντρα, 
μία δεξαμενή νερού και ένα υδραγωγείο που τροφοδο-
τείται από μία πηγή που αναβλύζει εντός των ορίων του 
αγροκτήματος. 

»Το αγρόκτημα περιλαμβάνει 170 στρέμματα των 
πιο διαλεχτών ειδών αμπέλου, 2.900 μεγάλα ελαιόδε-
ντρα, 2.800 νέα ελαιόδεντρα που ήδη παράγουν καρ-
πούς και περίπου 3.500 δενδρύλλια στο φυτώριο, καθώς 
και 3.700 μουριές.

»Ανάμεσα στα διάφορα μηχανήματα και αγροτικά 
εργαλεία βρίσκονται:
- Μία χάλκινη συσκευή για την απόσταξη οινοπνεύ-
ματος.
- Ένα σιδερένιο ελαιοτριβείο με πρέσες από σίδε-
ρο και όλα τα απαραίτητα για μια καλή παρασκευή 
λαδιού. 
- Ένα καλά κατασκευασμένο πιεστήριο και ικανός 
αριθμός βαρελιών ώστε να δεχτούν τη συγκομιδή των 
αμπελιών κ.λπ. 
»Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην 
Αθήνα, στον κ. Μπαλάνο, δικηγόρο, ή στον κ. F. 
Sievert. 

Aθήνα, Μάιος 1868».

Σίμων Σίνας, Γεώργιος Παχύς 
Ύστερα από πολλές παλινωδίες ή συμφωνίες, 

που ακυρώνονταν την τελευταία στιγμή, η Αμαλία 
απευθύνθηκε στον βαρόνο Σίμωνα Σίνα, που τότε 
ήταν ο μεγαλύτερος γαιοκτήμων της Αυστροουγ-
γαρίας και φιλικά διακείμενος στον Όθωνα και 
στην ίδια.

Στις 2 Ιουνίου 1870 υπεγράφη το συμβόλαιο 

για την πώληση του βασιλικού κτήματος. Σύμφω-
να με αυτό, από το συνολικό τίμημα των 240.000 
δραχμών, οι 100.000 δραχμές έπρεπε να κατα-
βληθούν αμέσως και τα υπόλοιπα (140.000 δρχ.) 
τοκοχρεωλυτικά, σε τρεις ετήσιες δόσεις. Η κατά-
σταση στο κτήμα εξελισσόταν από το κακό στο 
χειρότερο, λόγω της αδιάφορης διαχείρισης του 
Παπαηλιόπουλου και, επιπλέον, γιατί βαρυνόταν 
με προσημειώσεις. Ο Παπαηλιόπουλος απολύθηκε 
και αντικαταστάθηκε από τον Σεφέρη, που ανέλαβε 
το 1871 τη διπλή ευθύνη της καλλιέργειας και δια-
χείρισης του κτήματος.

Η Αμαλία πέθανε το 1875 και έναν χρόνο αρ-
γότερα ο Σίμων Σίνας. Την τεράστια περιουσία του, 
μέσα σε αυτήν και το κτήμα του Πύργου, κληρονό-
μησαν οι τέσσερις κόρες του, οι οποίες εξουσιοδό-
τησαν τον Ερνέστο Τσίλερ να το πουλήσει.

Το Μάιο του 1878, το «Επτάλοφος» πωλήθηκε 
στον γεώργιο Παχύ αντί 140.000 δραχμών. Ο Πα-
χύς αγόρασε κι άλλες εκτάσεις στην ίδια περιοχή. 
Έτσι, το παραμελημένο κτήμα μεγάλωσε και οργα-
νώθηκε από τον νέο ιδιοκτήτη.

Παλαιοντολογικά ευρήματα στο χώρο  
του πρώην βασιλικού κτήματος 

Η γη του Δήμου Ιλίου δεν κρύβει μέσα της 
μόνο ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευρήματα 

που κατά καιρούς έρχονται στο φως, όπως αυτά 
που βρέθηκαν στην Παλατιανή, στους Αγίους Θε-
οδώρους και πιο πρόσφατα στoν Κόμβο και στη 
συμβολή Σπάρτης και Θηβών. 

Τα σημαντικά παλαιοντολογικά ευρήματα στο 
χώρο του παλιού κτήματος της Αμαλίας μάς πάνε 
εκατομμύρια χρόνια πίσω. γνωρίζετε κάτι γι’ αυτά; 

47.01  Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του 
κτήματος Επταλόφου, το 1868

47.01
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Το πιθανότερο, ελάχιστα ή καθόλου. Θα χρεια-
στεί λοιπόν να μιλήσουμε και γι’ αυτά, κάνοντας 
ένα τεράστιο άλμα στο απροσμέτρητο βάθος του 
χρόνου. 

Στην περιοχή του Δήμου Ιλίου βρέθηκαν σπά-
νια δείγματα παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος. 
Ίχνη ζωής, εξελιγμένης μάλιστα μορφής, εντοπί-
στηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα του Πύργου 
της Βασιλίσσης. Η απολιθωματοφόρος θέση ανα-
καλύφθηκε το 1944, προς το τέλος της γερμα-
νικής κατοχής, κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
ενός καταφυγίου από τους γερμανούς. Στο ση-
μείο βρέθηκαν διάφορα απολιθώματα, όπως ιπ-
πάρια, γαζέλες, προβοσκιδωτά, ρινόκεροι και κα-

μηλοπαρδάλεις. Όμως, το πιο εντυπωσιακό από 
τα ευρήματα είναι η κάτω σιαγόνα ενός θηλαστι-
κού, του Graecopithecus freybergi, που η ηλικία 
του προσδιορίζεται σε 7.000.000 με 8.000.000 
χρόνια. Η σημασία του ευρήματος για την Αττι-
κή, την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι μεγάλη. Τα 
απολιθωμένα λείψανα του πολυποίκιλου ζωικού 
κόσμου που βρέθηκαν στο χώρο ανήκουν στην 
περίφημη «πικερμική πανίδα», το ζωικό κόσμο 
της ελληνικής γης που άρχισε πριν από τουλάχι-
στον 12.000.000 χρόνια. Το απολιθωμένο εύρη-
μα εκτίθεται στο Παλαιοντολογικό Μουσείο του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στην Πανεπιστημιούπολη ζωγράφου.

48.01  Η κάτω σιαγών του παλαιοντολογικού 
ευρήματος Graecopithecus freybergi

Το σχέδιο του 1858 και το «πολλά υποσχόμενο» χωριό

Γ
ια τη δημιουργία ενός μικρού αγροτικού 
οικισμού πρέπει να συντρέχουν κάποιες 
προϋποθέσεις, όπως εύφορο έδαφος 
κατάλληλο για καλλιέργειες, πολλά νερά, 

ένα –έστω υποτυπώδες– οδικό δίκτυο που να 
το συνδέει με τις αγορές του κέντρου (Πατήσια, 
Σεπόλια κ.ά.) και τα άλλα χωριά της περιοχής. 
Στην περίπτωση των Κάτω Λιοσίων όλες αυτές οι 
προϋποθέσεις υπήρχαν. Ένας επιπλέον σοβαρός 
λόγος που συνηγορούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη 
του χωριού ήταν η ύπαρξη του παρακείμενου 
βασιλικού αγροκτήματος της Επταλόφου. 
Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, η σταδιακή αγορά 
κτημάτων για τη δημιουργία του μεγάλου αγροκτή-
ματος της Αμαλίας είχε αρχίσει από το Σεπτέμβριο 
του 1848. Πέντε μήνες αργότερα είχαν αποκτηθεί 
περίπου 700 στρέμματα. Η Αμαλία, θέτοντας πά-
ντα μεγαλεπήβολους στόχους, συνέχιζε να αγο-
ράζει τμηματικά διάφορες εκτάσεις στην περιοχή 
με σκοπό η έκταση του αγροκτήματος να αυξηθεί. 
Με τις τμηματικές αγορές που έγιναν σταδιακά και 
μέχρι το 1861, το βασιλικό αγρόκτημα έφθασε, 
όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα 2.500 
στρέμματα. Όμως, ένα τόσο μεγάλης έκτασης 
αγρόκτημα χρειαζόταν έμπειρους καλλιεργητές, 
κηπουρούς, αμπελουργούς, δενδροκόμους, μελισ-
σουργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, άλλους 
εργάτες, φύλακες, επιστάτες, συντηρητές, που θα 
ανελάμβαναν όλες τις εργασίες του. 

Το ενδιαφέρον της αυλής για την πρόσληψη 
αγροτών που θα απασχολούνταν στο κτήμα δημο-
σιοποιήθηκε με τα παραδοσιακά μέσα της εποχής 
– κυρίως τελάληδες που περιέρχονταν τα γύρω χω-
ριά, γιατί λίγοι ήταν αυτοί που μπορούσαν εκείνα τα 
χρόνια να διαβάσουν μια ανακοίνωση-πρόσκληση 

ενδιαφέροντος. Με αυτό τον τρόπο ενημερώθη-
καν οι χωρικοί από τα γειτονικά χωριά και, μέσα 
σε λίγες μέρες, 70-80 από αυτούς επιλέχθηκαν να 
πιάσουν δουλειά στο βασιλικό αγρόκτημα, γύρω 
στα μέσα της δεκαετίας του 1850. Όμως, πού 
θα έμεναν όλοι αυτοί; Οι άνθρωποι του παλατιού 
συμβούλευαν τη νεαρή άνασσα ότι για να είναι πα-
ραγωγικοί οι εργάτες δεν θα έπρεπε να καταπο-
νούνται διανύοντας καθημερινά με τα πόδια απο-
στάσεις αρκετών χιλιομέτρων από το χωριό, όπου 
μέχρι τότε διέμεναν, μέχρι το αγρόκτημα. Έπρεπε, 
λοιπόν, να μένουν κάπου κοντά στο κτήμα της. 
Αυτός ήταν ένας λόγος που συνηγορούσε στο να 
δημιουργηθεί ένας μικρός, οργανωμένος αγροτι-
κός οικισμός για τους εργάτες του κτήματος και τις 
οικογένειές τους. Υπήρχε μια «μαγιά», βέβαια, κα-
μιά δεκαπενταριά σπιτάκια που είχαν δημιουργηθεί 
λίγα χρόνια πριν στην περιοχή, σκόρπια, χτισμένα 
άναρχα, χωρίς σχέδιο, όπως και τα άλλα αρβανιτο-
χώρια, το Καματερό και τα Άνω Λιόσια. Έπρεπε ο 
μικρός αγροτικός οικισμός να σχεδιαστεί εξαρχής 
σωστά, με ιδιαίτερη φροντίδα και ενδιαφέρον από 
τους Βαυαρούς μηχανικούς που εργάζονταν στις 
υπηρεσίες του νεοσύστατου κράτους και στην αυλή 
του Όθωνα. 

Πράγματι, κάτι τέτοιο συνέβη. Εκπονήθηκε ένα 
σχέδιο έκτασης 213 στρεμμάτων με 55 οικοδο-
μικά τετράγωνα, 6 κοινόχρηστους χώρους και 25 
δρόμους, κάθετους μεταξύ τους, διατεταγμένους 
σε ιπποδάμειο πλέγμα. «Σχέδιον του χωρίου νέα 
Λιόσια» με ημερομηνία 31 Μαρτίου 1858 και υπο-

γραφή του Όθωνα. Στο πάνω μέρος του σχεδίου, 
τα οικοδομικά τετράγωνα που προορίζονταν για 
αξιωματούχους της αυλής, κυβερνητικά στελέχη 
και οικιστές μιας προνομιούχας κοινωνικής τάξης 
διατάσσονταν σε καμπυλοειδή μορφή. Ο κεντρικός 
δρόμος του οικισμού, η σημερινή οδός νέστορος, 
στην ανατολικομεσημβρινή νοητή προέκτασή της, 
«χτυπούσε» το λόφο του Αρείου Πάγου, ενώ ανα-
τολικά της Πριάμου, στη συμβολή της με τη Φιλο-
κτήτου, αφέθηκε ικανός χώρος για το προϋπάρχον 
μικρό ναΐδριο και για το σχολείο που δημιουργή-
θηκε τα επόμενα χρόνια. Εξαίρεση στο ιπποδάμειο 
πλέγμα αποτελούσαν η οδός Αμαλίας (Αλ. Πανα-
γούλη σήμερα) που συνέδεε το χωριό με το βασι-
λικό αγρόκτημα και η οδός Όθωνος που «κοίταζε» 
μεν προς την Αθήνα, όμως παρέμενε ανενεργή. Σε 

48.02  Τόσο όμορφη, ελληνοπρεπής, όσο και 
δυτικότροπη... όπως και το σχέδιο του 
χωριού των Ν. Λιοσίων
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ό,τι αφορά στις κατοικίες που προϋπήρχαν στο 
σχέδιο, προκύπτει ότι τα σπίτια των χωρικών ήταν 
χτισμένα άναρχα, γι’ αυτό και τα περισσότερα τέ-
μνονταν από τους δρόμους του σχεδίου. Αντίθετα, 
τα σπίτια των πολιτικών και των αξιωματούχων της 
αυλής συμμορφώνονταν απόλυτα με τις απαιτήσεις 
του σχεδίου. Ήταν φανερό ότι, όταν οι αξιωματού-
χοι έχτιζαν, γνώριζαν τις προδιαγραφές του. Έτσι 
γεννήθηκαν τα νέα (Κάτω) Λιόσια και, όπως φαί-
νεται από την ονομασία του χωριού, πολλοί, ίσως 
οι περισσότεροι, κατέβηκαν σε αυτό από τα Παλιά 
(Άνω) Λιόσια.

Στη συνέχεια δίνουμε δύο περιγραφές των 
Κάτω Λιοσίων το 1860 και το 1861, όταν το κτήμα 
της Επταλόφου είχε ολοκληρωθεί και ο χώρος του 
είχε καταστεί πλήρως καλλιεργήσιμος. 

Η πρώτη περιέχεται σε οδηγό με τον τίτλο «Αι 
νέαι Αθήναι», που κυκλοφόρησε το 1860 στα ελ-
ληνικά και τα γαλλικά, και χαρακτηρίζεται από τον 
εκδότη του (Π.Α. Σακελλαρίου) ως «ο περιληπτικός 
πίνακας των αξιολογοτέρων της πόλεώς μας αντι-
κειμένων».

«Τα Λιόσσα είναι μικρόν χωρίον πλησίον του 
κτήματος της Α.Μ. της βασιλίσσης και εις την 
βασιλικήν γειτονίαν χρωστεί την ευημερίαν του 
το χωρίον αυτό, ου το μέλλον προοιωνίζεται 
ευτυχές και λαμπρόν. Επισκεπτέον την έπαυλιν 
της βασιλίσσης μικρόν ενδιαίτημα γοτθικής 
αρχιτεκτονικής, συγκείμενον μιας ωραίας αιθούσης 
και ενός κοιτωνίου. Την αίθουσαν διεκόσμησεν ο 
γάλλος αρχιτέκτων κ. Βουλανζέ». 

Η δεύτερη περιγραφή περιλαμβάνεται πάλι σε 
οδηγό, του Μαρίνου Βρεττού, που εκδόθηκε το 
1861 και έχει ως εξής:

«Τα Λιόσια είναι μικρόν κομψόν χωρίον, έχον 
κατ’ αρχάς ολίγιστας καλύβας, νυν δε αυξηθέν 
και κοσμηθέν με ικανάς και καλάς αγροτικάς 
οικίας, σπουδή και προστασία της βασιλίσσης 
Αμαλίας, εις βραχείαν απόστασιν του κτήματος 
αυτής. Η διακόσμησις της μεγάλης αιθούσης 
του μικρού, γοτθικού πύργου του κτήματος 
είναι έργον του κυρίου Boulanger, όστις έχει 
ωραιοτάτην οικίαν εις του Ψυρρή» 

Το αγροτικό τοπίο βορειοδυτικά της Αθήνας 
αρχίζει να ζωντανεύει. Όπως συμβαίνει στις περι-
πτώσεις αυτές, πολλοί αξιωματούχοι, Έλληνες, Βαυ-
αροί αριστοκράτες και παρατρεχάμενοι της αυλής, 
παίρνουν τις άμαξές τους και «πάνε Πύργο». 

Στοιχεία για τον αριθμό των κατοίκων του χω-
ριού κατά την απογραφή του 1861 δεν υπάρχουν. 
Ανεπίσημοι υπολογισμοί τούς ανεβάζουν σε 130 
με 150. Δύο δεκαετίες αργότερα, η επίσημη απο-
γραφή του 1879 δίνει για τα Κάτω Λιόσια 372 κα-
τοίκους. Με βάση τα δημογραφικά δεδομένα της 

εποχής (πολυμελείς αγροτικές οικογέ-
νειες), ο μικρός οικισμός, τα τέλη της 

δεκαετίας του 1870, δεν θα έπρεπε 
να ξεπερνά τις 50 με 60 κατοικί-
ες. Τόσες ήταν οι οικογένειες που 
κατέβηκαν από τα γύρω χωριά, 
το Καματερό, τα Λιόσικα Καλύβια 
(Άνω Λιόσια), τη Χασιά, τα Καλύ-

βια Χασιάς (Ασπρόπυργος), το 
Μενίδι και τα Δερβενοχώρια, 
για να δουλέψουν στο αγρό-
κτημα που συνέχισε να λει-
τουργεί και μετά την έξωση 

του βασιλικού ζεύγους. 

49.01  Η βασίλισσα Αμαλία σε μεγαλύτερη ηλικία
49.02  «Σχέδιον του χωρίου Νέα Λιόσια», ΒΔ του 1858, υπογραφή Όθων
49.03  2017: 160 χρόνια μετά, το σχέδιο του 1858 παραμένει το πολεοδομικό «καύχημα» της πόλης (Αρχείο 

Τεχνικής Υπηρεσίας)
49.04  Το σχέδιο που συνέταξε ο μηχανικός Δ. Κ. Γράβαρης το 1925 (Έγκριση 11/09/1926 υπουργείου 

Συγκοινωνίας). Με σκιά σημειώνεται το πρώτο σχέδιο του 1858
49.05  Ο Πύργος της Βασιλίσσης από γκραβούρα εποχής (μέσα 19ου αι., Αρχείο Γεωργίου Λαΐου) 
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To ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής κατά τη διάρκεια 
του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα και μετά την Απελευθέρωση

Τ
ριάντα (30) συμβολαιογραφικές πράξεις 
(προικοδοσίες, εκποιήσεις) που έγιναν από 
το 1824 μέχρι το 1828 δίνουν ανάγλυφη την 
εικόνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των 

εμφυτευμάτων και των τοπωνυμίων που επικρατούσαν 
κατά τη διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτικού 
Αγώνα στην περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου. 
Τις σταχυολογήσαμε από τη σχετική μελέτη του γ. 
Α. Πετρόπουλου με τίτλο «Ο Κώδιξ του νοτάριου 
Αθηνών Παναγή Πούλου» (Αθήνα 1957).

Προικοδοσίες
γ.Α.Κ. 1 φυλ. 36 5 Δεκεμβρίου 1824 
Αρ. 67. Η προικοπαράδοσις της νεονύμφου ευφρο-
σύνης θυγατρός του ποτέ νικολού ντράπα οπού την 
προικίζει η μήτηρ αυτής Ευγενία θυγάτηρ του ποτέ 
σπύρου βούργαρη από πατρικόν και μητρικόν της τέ-
λειον μερίδιον τα κάτωθεν: [...] αμπέλι πατρικό της εις 
δραγουμάνο στρέμμα ένα πλησίον σπ. Χ¨ μπενάρ-
δος ηγούμενος σπυριδωνίτης και η Κακουργιάνη...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 45 25 Ιανουαρίου 1925
Αρ. 85. 1η Χ. η προικοπαράδοσις της νεονύμφου στα-
ματικής θυγατρός του αναστάση καναργιώτη και σιδερής 
θυγατρος του ποτέ γιάννη καραγιάννη οπού την προικίζει 
ο πατήρ αυτής αναστάσης και η μήτηρ σιδερή από το 
πατρικόν και μητρικόν μερίδιον τα κάτωθεν [...] αμπέλι πα-
τρικό εις Δραγουμάνο στρέμματα δύο προικίσια παίδες 
σωτήρη λέκκα σπ. καραγιάννη και ο παραδοτής και το 
ρεύμα καναπιτζερή εις φλέγα μητρικά της ελαιόδεντρα 
πέντε πλησίον σπ. Καραγιάννης Κόλια Καπουράλιος και 
παίδες νικoλάου μπερσή...

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 81 11 Φεβρουαρίου 1826
Αρ. 158. Εις δόξαν Χριστού. Η προικοπαράδοσις της 
νεονύμφου ελευθερίας θυγατρός του ποτέ Χ¨:βερίζου 
οπού της παραδίνουν τα αδέλφια της ο αγγελής και οι 
λοιποί από το πατρικόν και μητρικόν τους πράγμα τα 
κάτωθεν [...] ελαιόδεντρα εις του δραγουμάνου ρίζες 
έξι εμπρός στο χωργιό: - έτι εις το χωράφι του παρα-
δοτού δύο: 2 έτι εις το αμπέλι μέσα δύο ______ 2 
αμπέλι λαχίδι από στράτα έως του παραδοτού στρέμ-
ματα δύο νουμ. στρ: 2 έτι εις του Μεσοϊτη στρέμματα 
δύο: 2και χωράφι κοντά στρέμμα μεγάλο ένα στρ.: 
τρεις: ____ νουμ: 2-3 σποριές έτι χωράφι λαχίδια δύο 
στρε: 25: __ έτι χωράφι στ’ αλώνια ___ 2:1 σποριά...

Εκποιήσεις
γ.Α.Κ. 1 φυλ. 126 24 Δεκεμβρίου 1824 
Αρ. 11. Κατά το χιλ. οκτακοσιοστόν εικοστόν τρίτον έτος 
και εικοστήν τετάρτην Δεκεμβρίου επαρρησιάσθη ενταύ-
θα ο Κόλιας θελετάρης, ο οποίος ωμολόγησεν ότι εξ ιδίας 
του προαιρέσεως επούλησεν εις τον Αναστάσιον λιάκον 
από Χαουτάν την φυτείαν όπου είχεν, εις τοποθεσίαν 
Δραγουμάνον Πατρικόν του κτήμα σπορίαις μεγάλαις 
τρεις με δύω Σύκινα μικρά πλησίον Αναγν. Τζημεϊντάννα, 

Γιάννη Σιουρμπάτη, του ιδίου πωλητού χωράφι, και η οδός 
Χαουτάς, την οποίαν την Σήμερον επώλησεν [...] δια τιμής 
γροσίων είκοσι... 

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 136 10 Μαρτίου 1824 
Αρ. 52. Κατά το χιλιοστόν οκτακοσιοστόν εικοστόν 
τέταρτον έτος, και τετάρτην Μαϊου επαρρησιάσθη 
ενταύθα ο κυρ Ιερόθεος Κουντουμάδις ιεροδιάκονος 
και ευχαρίστως ωμολόγησεν ότι επώλησεν εις τον 
Ηγούμενον Πετράκην επ’ ονόματι του Μοναστηρίου 

[...] ακόμη και το αμπέλι όπου έχει αγοράν εις Δρα-
γουμάνον στρέμμα έν σποριάν μίαν με Δενδρολιόφυτα 
ήμερα, και άγρια δώδεκα, με ροδακιναίς και αχλα-
διάν μίαν, πλησίον Παππά Δημήτρη Κάτζικα, Παππά 
Σατεφάνου Παναγιώτου Φούτη, Κόλια Βέρτζου και η 
Εμβασιά του...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 147 3 νοεμβρίου 1824
Αρ. 95ος Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ τετάρτω 
έτει, και τρίτην Νοεμβρίου επαρρησιάσθη ενταύθα ο Σω-
τήρης Λάμπρου Βελιώτη, και ευχαρίστως ωμολόγησεν ότι 
επούλησεν εις τον Γιαννάκον Κόλια φέφα Κουλουριώτην 
αμπέλι εις Δραγουμάνον ειδικήν του αγοράν στρέμμα-
τα δύω, πλησίον, βορεινά ο Πωλητής, Ανατολικά χέρσα, 
Νοτεινά ο αγοραστής, Δυτικά Αναγνώστης Καλογήτζης 

50.01  Σε πολλές περιπτώσεις, στα παλαιά συμβόλαια η αξία του κτήματος προσδιοριζόταν από τα εμφυτεύματα 
και όχι από την έκτασή τους 

50.02  Δεκαετίες μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, η υπόσχεση για γάμο συνοδευόταν σχεδόν πάντα 
από μια γενναία προικοδοσία 

50.04  «Ο πατέρας μου μού υποσχέθηκε προίκα εκείνο το ποτιστικό χωραφάκι στο Δραγουμάνο»

50.01

50.02

50.03

Ilion_Book.indb   50 12/5/18   1:07:35 PM



51

[...) δια τιμής Γροσίων ογδόντα...

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 156 24 Ιανουαρίου 1825
Αρ. 131 των Εκποιήσεων. Τω χιλιοστώ οκτακοσιο-
στώ εικοστώ πέμπτω έτει, και εικοστή τετάρτη Ιανου-
αρίου επαρρησιάσθησαν ενταύθα ο Αναστάσης και 
Μήτρος Θωμά Καπουράλλιου, οι οποίοι ευχαρίστως 
ωμολόγησαν, ότι επούλησαν εις τον Διονύσιον Τρια-
νταφύλλου Χωράφι εις Δραγουμάνον Πατρικόν τους 
στρέμματα τριάμισυ _ πλησίον Γιάννη Γρίβα, Αγγελή 
Βέρτζου και στράτας Χεατάς [...] δια τιμής γροσίων 
εκατόν σαράντα...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 157 28 Ιανουαρίου 1825
Αρ. 134: Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ πέμπτω έτει, 
και εικοστή ογδόη ιανουαρίου επαρρησιάσθη ενταύθα ο 
Παππά Γεώργιος Θηβαίος από Μενίδι, και ευχαρίστως 
ωμολόγησεν ότι επούλησεν εις τον Μήτρον Σύρμαν από 
την Χασιάν, Αμπέλι Ακλαδιώραν εις Δραγομάνον Αγοράν 
του στρέμματα δύω περίπου και δύο Γκορίτζαις. Πλησίον 
του αγοραστού, Καλής χήρας Γεωργίου Καπετάνου, Ανα-
γνώστη Τρουβέλα, Μήτρου Λιάκου [...] δια τιμής Γροσίων 
Σαράντα πέντε...

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 170 2 Απριλίου 1825
Αρ. 185. Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ πέ-
μπτω έτει, και Δωδεκάτη Απριλλίου. Επαρρησιάσθη 
ενταύθα ο Σωτήρης Βελλιώτης και ευχαρίστως ωμο-
λόγησεν ότι επούλησεν εις τον Μιχάλη Παναγιώτη 
Χασιώτην Αμπέλι εις Δραγομάνον Αγοράν του σπορί-

αις πέντε με ένα λαιόφυτον Πλησίον του Ιδίου, Γκίνη 
Κουλοριώτη, Χέρσον Χ. Βέρτζου, Αναγ. Λαλαούνης, 
και Μεμίσαγα, το οποίον σήμερον Δημοσίως επούλη-
σε [...] δια τιμής Γροσίων εξήντα...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 174 3 Μαΐου 1825
Αρ. 203: Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ (εικοστώ) πέμπτω 
έτει, και τρίτη Μαΐου επαρρησιάσθη ενταύθα ο Κωνστα-
ντίνος Μπούτζης από Μενίδι, και ευχαρίστως ωμολόγη-
σεν, ότι επούλησεν εις τον Μήτρον Σύρμον από Χασιάν 
__ Αμπέλι εις Δραγομάνον το ήμισυ της Αγοράς του 
από τον Παναγή Ποβατάρι σπορίαις τρεις Δυτικά πλησίον 
του Αγοραστού γύρωθεν, και του Πωλητού [...] δια τιμής 
γροσίων εξήντα πέντε...

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 186 27 Σεπτεμβρίου 1825
Αρ. 243. Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ πέμπτω 
έτει, και εικοστή εβδόμη Σεπτεμβρίου επαρρησιά-
σθησαν εδώ τα παιδιά Θωμά Καπουράλιου Αναστά-
σης και Μήτρος, οι οποίοι ευχαρίστως ωμολόγησαν, 
ότι επούλησαν εις τον Γιάννη Κόλια Στέφα, ή Κουλου-
ριώτην Χωράφι εις Δραγουμάνον Κληρονομιά από 
τη Μάννα τους στρέμμ. Δύω Πλησίον των Πουλητών, 
Αγγελή Βέρτου, Γιάννη Γρίβα και ......... [...] δια τιμής 
Γροσίων Σαράντα πέντε το στρέμμα, όλα γρόσια εν-
νενήντα...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 192 14 Δεκεμβρίου 1825
Αρ. 267: Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ πέμπτω έτει, 
και Δεκάτη Τετάρτη Δεκεμβρίου επαρρησιάσθη η Σιδερή 

51.01  Προικοδοσία: ο συνήθης λόγος μεταβίβασης της αγροτικής γης στην περιοχή των Ν. Λιοσίων 
(Αρχείο Αριστείδη Γιαννόπουλου)

51.02  Προικοσύμφωνο των οικογενειών Κωνσταντίνου Αθ. Λιόση και Σταματίου Γ. Δέγλερη (1917)
51.03  «Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος». Το προικοσύμφωνο των Εμμανουήλ Κ. Περαντινού και της συζύγου του 

Αικατερίνης με τον Αριστείδη Πέππα (1912) 

51.01
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γυνή Αναγνώστη Πα΄΄Νικόλα από Μαρκόπουλον, και θυ-
γάτηρ Σαράντη Χουντουμάδη, η οποία με την γνώμην του 
ανδρός της παρόντος ωμολόγησεν ευχαρίστως ότι επού-
λησεν εις τον Αυταδελφόν της Γεωργάκην Χουντουμάδην 
Αμπέλι εις Δραγομάνον Προίκα της στρεμ. μισόν με μίαν 
Αμυγδαλιάν, Πλησίον Αγοραστού, Γιάννη ρούσσου, Σιδέ-
ρη Αργυρή, και Θωμά Καπουράλιου __ το οποίον έχον 
εμβασιάν από του Γιάννη ρούσου... [...] δια τιμής Γροσίων 
εννενήντα...

Προικοδοσίες

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 3 20 Ιανουαρίου 1824 
Αρ. 7: η Προικοδοσία της Νεονύμφου Ελένης θυγα-
τρός Αναγνώστου Στουραϊτου ερχόμενης εις Γάμον 
μετά του Σωτήρη Κουνενέ, την οποίαν παραδίδει ο 
Πατήρ αυτής. Εν Αθήναις την εικοστήν Ιαννουαρίου. 
Το χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ Τετάρτω έτει [...] 
Αμπέλι εις ρουπάκι στρεμ. μεγαλ. δύω Πλησίον Νικο-
λού Βάθη, Ευθύμιος Παλακάκης, σπ. Μπεκούση...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 11 8 Φεβρουαρίου 1824
Αρ. 23 1η Χ. 1824: Φεβρουαρίου: 3: Αθήναι η 
προικοπαράδοσις της νεονύμφου δαννικίας θυγατρός του 
Γιαννάκου Σουρμελή οπού την προικίζει ο πατήρ αυτής 
γιαννάκος σουρμελής και η μήτηρ αυτής ονόματι εργίνα 
όπου της παραδίδουν δια πατρικόν και μητρικόν τέλειον 
μερίδιον τα κάτωθεν: [...] αμπέλι εις το ρουπάκι στρέμματα 
μεγάλα δύο πλησίον αυτών Καρόρης ηγούμενος πετράκης 
και ο πατέρας του: - ...

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 87 28 Απριλίου 1828
Αρ. 182. η προικοπαράδοσις της νεονύμφου Κουζίας 
θυγατρός του ποτέ φυλακτού μπαλακάκη και οπού 
την προικίζει η μήτηρ αυτής ομού και τα αδέλφια της 
θωμάς και λοιποί από πατρικόν και μητρικόν τέλειον 
μερίδιόν της [...] αμπέλι πατρικό εις ρουπάκι στρέμ-
ματα τέσσερα – πλησίον κατεργάραινας και παίδες 
φθύμα μπακαλάκη - ...

 
γ.Α.Κ. 1 φυλ. 184 1 Σεπτεμβρίου 1825
Αρ. 236 – Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ πέμπτω 
έτει, πρώτη Σεπτεμβρίου επαρρησιάσθη ενταύθα η 
Ευγενία θυγάτηρ Σπύρου Φώτη, και Δήμητρα Νηώτη 
γυνή ... η οποία ευχαρίστως ωμολόγησεν, ότι επούλησεν 
με γνώμην του Ανδρός της εις τον Σπύρον Κωνσταντή 
Μπελεγρή χωράφι όπου έχει Προίκα της εις Ρουπάκι 
στρεμ. εν. Πλησίον Νικολή Παππά Γιάννη, και Αδελφών 
της Χρυσαυγής, το οποίον σήμερον δημοσίως επούλησε, 
παρέδωκε [...] εις τον ειρημένον Σπύρον Κ. Μπελεγρή δια 
τιμής Γροσίων εικοσιπέντε...

Προικοδοσίες

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 5 27 Ιανουαρίου 1824
Αρ. 13: Η προικοδοσία της Νεονύμφου Φανειάς 
θυγατρός σπ. Μερκουράκη την οποίαν παραδίδει ο 

Πατήρ αυτής – εν Αθήναις την εικοστήν εβδόμην 
Ιανν(ουαρίου), το χιλ.. οκτακοσιοστόν εικοστόν τέ-
ταρτον έτος ... εις τον Φλέγα, στρέμ. μεγάλ. έν με 
ελαιόδενδρα δύω, και αμπελότοπον στρεμ. έν, με 
μυγδαλιάν μίαν πλησ. του Παραδοτού, και Γ. Μα-
ρευρέας...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 9  2 Φεβρουαρίου 1824
Αρ. 20 1η Χ. 1824: φευρουαρίου: δύο Αθήναι
Η προικοπαράδοσις της νεονύμφου ευδοκίας θυγάτηρ 
γεωργάκη μωραΐτης όπου την προικίζει ο πατήρ αυτής 
και η μήτηρ αυτής Όρσα δια πατρικόν και μητρικόν 
μερίδιόν της τα κάτωθεν ... εις την Φλέγα αμπέλι 
στρέμματα προικίσια δύο με ένα ελαιόδεντρο πλησίον 
το χλο...

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 12 7 Φεβρουαρίου 1824
Αρ.: 25 η Προικοδοσία της Νεονύμφου Σμαραγδής 
– θυγατρός Σταματίου Σαρή ερχομένης εις Γάμον 
μετά του κυρ Δημητράκη Πρέντζα την οποία παρα-
δίδουσιν οι Γονείς αυτών - την εβδόμην Φευρουαρίου 
Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ Τετάρτω έτει - εν 
Αθήναις ... Ελαιόδενδρα εις Φλέγα πέντε...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 15 27 Απριλίου 1824
Αρ. 33 1η Χ. η προικοπαράδοσις της νεονύμφου σοφίας 
θυγατρός του ποτέ παπά νικόλαος κακούρη όπου την 
προικίζουν η αδελφάδες της η σιδερή και η βαρβάρα 
από πατρικόν και μητρικόν...αμπέλι εις Φλέγα στρέμματα 
προικίσια τέσσερα και σποριές τρεις πλησίον το ένα μέρος 
λυμπέριος τζιτζιμπάκος τα άλλα δύο παπά μπικούσης και 
το άλλο σπύρος το χωράφι του αδελφού της νύμφης 
ονόματι σπύρος του ποτέ παπά νικολάου κακούρη: - - - 
εις την ιδίαν τοποθεσίαν φλέγα ελαιόδεντρα ρίζες ένδεκα: 
πλησίον τα οποία ελαιόδεντρα ευρίσκονται μέσα εις το 
άνωθεν αμπέλι...

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 2 20 Ιουνίου 1824
Αρ. 48 Παρρησιασθείσα η Ζωή Αντώνη Μάνδαλη 
ωμολόγησεν ευχαρίστως ότι παραδίδει εις Προίκαν 
τελείαν, εις την ανεψιάν, και Βαπτιστικήν της Κλίνω 
γυναίκα Αναγνώστη Λαλαούνη, θυγατέρα δέ ποτέ 
Παναγιώτη Ντέγλερη Ελαιόδενδρα εις Φλέγα Δεκα-
τέσσερα Πλησίον γιωργάκη Τζίνη, Θανάση Κατζού-
ρη, Μουλαμπεκίρη, και Μήτρου ξεροτάγαρου...

 
γ.Α.Κ. 1 ΦΥΛ. 55 10 Μαΐου 1825
Αρ. 105 1η Χ. η προικοπαράδοσις της νεονύμφου 
ελευθερίας θυγατρός του ποτέ σπύρου Καποράλιου 
οπού προικίζεται από το πατρικόν και το μητρικόν 
πράγμα ανεγνώριστον κατά τον κατάλογον του 
γιαννάκου λαγάνη όλο το ήμισυ πράγμα πατρικό της ...... 
εις τη φλέγα ελαιόδεντρα ρίζες πέντε και όλο το ήμισυ 
χωράφι εις τον Άγιον Νικόλαον πατρικόν τους όσα 
στρέμματα είναι: ακόμη και ένα δέντρο όπου γίνονται 
όλα τα δέντρα έξι: πλησίον ___ δίνει και ο μπάρμπας 
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λότοπος εις την φλέγα στρέμματα τέσσερα ή όσο(ς) 
εστίν και βήματα είκοσι...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 66 1 νοεμβρίου 1825
Αρ. 126. Η προικοπαράδοσις της νεονύμφου μαρίας 
ψυχοθεγατέρας ερίνος θυγατρός του ποτέ μήτρου του 
μπούτζη: από μαρκόπουλο όπου την προικίζει η άνω 
ψυχομάννα ειρήνη ...... γαϊδούρα θηλυκή μία: και μητρικά 
της εις φλέγα ελαιόδενδρα δύο με χωράφι στρ. : ένα...

Γ.Α.Κ. 1. φυλ. 73 10 Ιανουαρίου 1826
Αρ. 142. 1 Χ. Η προικοπαράδοσις της νεονύμφου 
μαρίας ψυχοθυγατρός του κυρίου Μιχαήλ Καπετα-
νάκη όπου την προικίζει δια τελείαν της δούλευσιν 
τα κάτωθεν :... αμπέλι του Κυρίου καπετανάκη εις την 
φλέγα στρέμματα όσον εστί πλησίον βασίλης ντελε-
ντάρης και αναγνώστης ζιβλιάκης...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 78 6 Φεβρουαρίου 1826
Αρ. 151. η προικοπαράδοσις της νεονύμφου σοφίας 
θυγατρός του ποτέ τζεβά ντελετάρη οπού την προικίζει 
η μήτηρ αυτής σιδερή και ο αδελφός της βασίλης 
ντελετάρης __ τα κάτωθεν... Αμπέλι εις την Φλέγα πατρικό 
στρέμματα προικίσια τρία πλησίον σπύρος μαρκουράκης 
και ο παραδοτής μέσα εις αυτό σύκινα τέσσερα: __ έτι 
εις φλέγα κοντά εις το αμπέλι αμπελότοπο στρέμματα 
μεγάλα δύο...
 

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 62 14 Φεβρουαρίου 1826
Αρ. 159. εις δόξαν χριστού η προικοπαράδοσις 
της νεονύμφου βιτωρίας θυγατρός του γεωργαντά 
βουτζαρά οπού της παραδίδει ο πατήρ και η μήτηρ 
αυτής εις προίκαν της τα κάτωθεν: ... ελαιόδεντρα εις 
την φλέγα ρίζαις δεκατέσσερης...

γ.Α.Κ. 1 ΦΥΛ. 150 23 Δεκεμβρίου 1824
Αρ. 109 Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ (τετάρτω) έτει, 
και εικοστήν τρίτην Δεκεμβρίου επαρρησιάσθη η Κάργεια 
χήρα Γεωργάκη Καζαντζή, θυγάτηρ δε ποτέ Γεωργάκη 
Τζότη, και ευχαρίστως ωμολόγησεν, ότι επούλησεν εις τον 
υιόν της Νικολή τα ελαιόδενδρα όπου έχει Αγοράν εις 
Φλέγα ρίζαις οκτώ μεγάλα...

Γ.Α.Κ. 1 φυλ. 151 23 Δεκεμβρίου 1824
Αρ. 110. Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ τετάρ-
τω έτει, και εικοστήν τρίτην Δεκεμβρίου επαρρησιά-
σθη ενταύθα ο Νικολής Γεωργάκη Καζαντζή, και 
ωμολόγησεν ευχαρίστως ότι επούλησεν εις τον Γε-
ωργαντά Βουτζαράν ελαιόδενδρα εις Φλίγα μεγάλα 
οκτώ, Λευκάδες τέσσερης και ελαιόδενδρα δύω με 
το ξεήλιόν των...

γ.Α.Κ. 1 φυλ. 68 8 νοεμβρίου 1825
Η προικοπαράδοσις της νεονύμφου Καλομοίρας θυγατρός 
του ποτέ Στάμου Κολομάντα και αναστασίας θυγάτηρ του 
ποτέ σωτήρχου γαλάντζη οπού την προικίζει η μήτηρ 

αυτής αναστασίας από πατρικόν και μητρικόν τέλειόν 
της μερίδιον τα κάτωθεν ... ελαιόδεντρα κληρονομιά της 
μάννας από αδέρφια της εις Ανάκασσα ρίζες εικοσιεννηά 
πλησίον βαρθολομής μερτρούδ: και Κακουργιάννη με το 
χωράφι τους όσον εστί...

Στα ανωτέρω συμβόλαια ως παλαιοί (προεπανα-
στατικοί) ιδιοκτήτες στην περιοχή εμφανίζονται με-
ταξύ άλλων οι: Μεμίσαγας, Μουλαμπεκίρ, Βελιώτης, 
Βάθης, Αγγελής Βέρτζος, Βουτζαράς, γρίβας, Δέγλε-
ρης, ζηβλιάκης, Θηβαίος, Καζαντζής, Παπανικόλας 
Κακούρης, Καπετανάκης, Καπετάνιος, Καπουράλος, 
Καραγιάννης, Καρώρης, Κολομάντας, Λαλαούνης, 
Λιούμης, Μερκουράκης, Μερτρούδ, Μεσοΐτης, 
Μονή Πετράκη, Μπερσής, Μπουτζής, Μωραΐτης, 
ντελεντάρης, Ξηροτάγαρος, Σαρρής, Σουρμελής, 
Τζώτης, Τριβέλλας, Τσιτσιμπάκος, Χουντουμάδης. 
Αρκετοί από αυτούς ανήκαν σε γνωστές αθηναϊκές 
οικογένειες, ενώ άλλοι ήταν από γειτονικά χωριά 
(Μενίδι, Χασιά). 

Tα περισσότερα από τα συμβόλαια αφορούν 
στις περιοχές Φλέβα και Δραγουμάνο που είναι εύ-
φορες, καθώς διασχίζονται από ρέματα (γιαννούλα, 
Καναπιτσερή) και είναι κοντά σε πηγές. Λιγότεροι τίτ-
λοι ιδιοκτησίας αφορούν σε Ρουπάκι, Κακουριάνους 
και Βαθύρεμα, περιοχές που χρησιμοποιούνταν κυ-
ρίως ως βοσκοτόπια. Τα εμφυτεύματα είναι κυρίως 
ελαιόδεντρα και αμπελώνες, ενώ άλλα (γκοριτσές, 
συκιές) χρησιμεύουν περισσότερο ως σημεία ανα-
γνώρισης για την οριοθέτηση των κτημάτων. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν, μετά την κατάπαυ-
ση των εχθροπραξιών (Σεπτέμβριος 1829) και 

μέχρι την αποχώρηση και των τελευταίων Τούρκων 
(παραμονές Πάσχα 1833), άρχισε στην Αττική και 
σε όλες τις περιοχές που είχαν απελευθερωθεί μια 
σκληρή διαπάλη για τη λεία του αγώνα. Η αδέσπο-
τη γη ήταν το πιο περιζήτητο «λάφυρο» αυτής της 
λείας και όλοι ήθελαν ένα κομμάτι, όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο, από αυτήν. 

Πολλοί αγόρασαν νόμιμα, με «ταπιά» ή «χο-
τζέτια», έγγραφα μεταφρασμένα και αναγνωρισμέ-
να από τη μεικτή Ελληνοοθωμανική Επιτροπή. Οι 
αγοραπωλησίες αυτές ξεκίνησαν επίσημα το 1830. 
Μέχρι το τέλος του 1832, το μεγαλύτερο μέρος των 
μουσουλμανικών κτημάτων στην Αττική είχε περιέλ-
θει στους Έλληνες.

Ως νέοι ιδιοκτήτες εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, 
γνωστές οικογένειες της περιοχής: Λιόσηδες, Τσου-
κλειδαίοι, ο παπα-γεώργιος νερούτζος, ο νικόλαος 
ζαχαρίτσας, ο Ιωάννης Παπαθεοδώρου Λεφάκης, 
καραβοκύρης από την Άνδρο, και ξένοι επενδυτές 
(οι Άγγλοι John Williams, George Miles). 

Δύο αγοραπωλησίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον, καθώς αφορούν στη Δερβισαγού (περιοχή 

κόλιας καπουράλιος εις το βαθύ ρεύμα στρέμματα 
είκοσι ___ πλησίον χα ζαχαρίτσας και λιούμης αμπέλι 
πατρικόν της εις φλέγα στρέμμα ένα __ δίνει και ο 
μπαρμπα κόλιας καπουράλιος το άλλο ήμισυ αμπέλι 
στρέμμα ένα οπού γίνονται στρέμματα δύο πλησίον 
σπύρος καραγιάννης και αναστάσης καπουράλιος...

Γ.Α.Κ.1 ΦΥΛ.56 10 Μαΐου 1825
Αρ. 107. Η προικοπαράδοσις της νεονύμφου αι-
κατερίνης ψυχοπαίδας της κυρίας σεργιανής γυνής 
του ποτέ παλαιολόγου καλάκου οπού την προικίζει 
η κυρά της τα κάτωθεν τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ 
εικοστώ πέμπτω και δέκα μαϊου: Αθήναις ...... αμπε-
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που αντιστοιχεί στα σημερινά Ανάκασα και στο γερο-
βουνό) και στο Δραγουμάνο (περιοχή στο βόρειο 
τμήμα του σημερινού Ιλίου). Οι περιλήψεις των πωλη-
τηρίων υπάρχουν στα γενικά Αρχεία του Κράτους 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΠΡΩΤΗ
Φ. 123, Περιλήψεις Πωλητηρίων 1830-1832, Φ. 123-
182 β) Ευρετήρια, πίνακες κ.λπ. 
3 Δεκεμβρίου 1830, αρ. 106
Ο Σεΐχ Νουχ Εφένδης, ο Μεχμέτ Εφέντης και ο Ιλγιάζ 
Εφένδης επιτροπικώς και προσωπικώς επώλησαν δι εκποι-
ήσεως τελείας ... εις τους Παπα Γεώργην υιόν του Γιάννη 
Νερούτζου, Γεωργάκην Λιόσην υιόν του Δήμα Λιόση, Στα-
ματάκη Λιόση του Γεωργάκη Λιόση και Νικόλαον Τζου-
κλίδην του Αθανάση Τζουκλίδη το Τζιφλίκιον Δερβισαγού 
πέντε ζευγαρίων*, 5 αλώνια, 5 ζευγαρόσπιτα ερείπια ένα 
χαλασμένο μύλον χωρίς νερόν και ελαιόδενδρα... 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ(*): Το «ζευγάριον», που χρησιμο-
ποιείται ως μέτρο έκτασης γης και αναφέρεται στα 
έγγραφα, αντιστοιχεί σε 100-200, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις και 300 στρέμματα. Είναι η έκταση που 
μπορεί να καλλιεργηθεί από ένα ζεύγος αροτριώντων 
βοών μέσα σε μια καλλιεργητική περίοδο. 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Φ. 26 (1839 ,1840) Μικτή Επιτροπή (Κτήματα Αττικής 
και Βοιωτίας)
Βασίλειον της Ελλάδος

Η επί των πωλήσεων των Οθωμανικών ιδιοκτησιών Εξετα-
στική Επιτροπή 
Λαβούσα υπ’ όψιν το αφωρών τας περί ιδιοκτησίας απαιτή-
σεις του κ. Χ’’ Τζικάκη έγγραφον όπερ ... Χοτζέτιον του Χ’’ 
Ισμαήλ Πεγή δι ού κυρούται ότι ο Ισμαήλ Αγάς υιός του Αλή 
προσωπικώς δε εαυτόν και επιτροπικώς από μέρους του 
Χαϊρουδδίου και Σκαρουδδίου επώλησεν γήπεδον, τρία γή-
πεδα αλωνίου, πύργον ερειπωμένον, εικοσιέξ ελαιόδενδρα, 
δέκα μωρεόδενδρα, δένδρον αχλαδιάς, ύδωρ ρέον, φρέαρ 
και γαίας ενός ζευγαρίου όλα κείμενα κατά την τοποθεσίαν 
Δραγουμάνου, εντός του Τζιφλικίου Μεσοϊτη της Αττικής 
προς τον κον Χατζή Τζικάκην .........
Θεωρήσασα η Επιτροπή ... εγκρίνει και αποφασίζει ... νόμιμο 
......

26/6/1839 
Η Επιτροπή 

Αθ. Λιδωρίκης, Ψύλας, Αργυρόπουλος

Υπήρχαν όμως και οι άλλοι, και ήταν περισσότεροι, 
αυτοί που δεν είχαν χρήματα. Πού να τα βρουν, 

άλλωστε; Μπροστά στον κίνδυνο να περάσει η γη από 
τους Τούρκους τσιφλικάδες σε ξένους επενδυτές και 
στο «άκαπνο αρχοντολόι», o λαός ξεσπαθώνει. 

«Θ’ αφήσουμε την ξένη ακρίδα, τους φρακοφορε-
μένους λιμοκοντόρους και τους ντόπιους παρακε-

ντέδες τους, να πάρουν τη γη των πατεράδων μας; 
Αμ, δε...» 

Ακτήμονες και φτωχογεωργοί περνούν στην αντε-
πίθεση. «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη» λέει το λαϊκό 
γνωμικό. Οι σκληροτράχηλοι ξωτάρηδες βγάζουν τα 
εσώψυχα και τα απωθημένα τους για τα τόσα δεινά 
και τις κακουχίες που τράβηξαν αυτοί, οι πατεράδες 
και οι παππούδες τους. Λεύτεροι πια, δεν υπακούουν 
σε κανέναν, παρά μόνο στο άγριο ένστικτό τους και 
σε μια «εσωτερική φωνή» που τους προστάζει:

«Τι περιμένεις; Γιατί στέκεσαι άπραγος; Δε βλέπεις 
τους άλλους από πέρα; Ποιος τους ξέρει; Από πού 
ήρθανε; Μην αφήνεις τον καιρό να χάνεται. Πρόλα-
βέ τους. Άρπαξε κι εσύ ένα κομμάτι γης, αυτό κοντά 
στο ρέμα της Γιαννούλας, να ’χεις ποτιστικό χωράφι, 
ή το άλλο, κοντά στη δημοσιά, πριν σε προλάβουν 
οι άλλοι...»

 
Δεν τους φτάνει ένα μικρό χωράφι, ούτε η πλα-

γιά, όπου έχουν φτιάξει τα μαντριά τους. Τα θέλουν 
όλα, βουνό και κάμπο μαζί. Κράτος δεν υπάρχει, κι 
αυτό τους αποθρασύνει περισσότερο. Ανηφορίζουν 
πλαγιές, σκαρφαλώνουν βράχια, κατηφορίζουν χαρά-
δρες, δρασκελάνε ρουμάνια, πηδάνε ρέματα. Οι πο-
λυμελείς φάρες των βοσκών αποδεικνύονται ικανότε-
ρες. Μερικοί φροντίζουν και για τα δισέγγονά τους... 

Συμπέρασμα: Από την έναρξη του Απελευθερωτι-
κού Αγώνα οι αδέσποτες πλαγιές του Ποικίλου αλλά 
και πολλά πεδινά μέρη, αδούλευτα χωράφια, έρημα 
κτήματα που η κυριότητά τους είχε χαθεί, από τη Μι-
χελή και το Δραγουμάνο μέχρι κάτω τη Φλέβα και την 
Καναπιτσερή, άρχισαν να καταλαμβάνονται από τους 
χωρικούς. Επρόκειτο για έναν αγώνα δρόμου για να 
αποκτήσουν ένα εύφορο κομμάτι γης, που θα τους 
εξασφάλιζε μια αποδοτική καλλιέργεια στην περιοχή 

των Κάτω Λιοσίων. 
Ο αγώνας δρόμου συνεχίστηκε και εντάθηκε ακό-

μη περισσότερο μετά τη δημιουργία του κτήματος 
της Αμαλίας, καθώς όλα έδειχναν τώρα πια ότι η περι-
οχή ήταν κατάλληλη για την εγκατάσταση αγροτικών 
δραστηριοτήτων.

Δύο συμβόλαια των πρώτων δεκαετιών μετά την 
ανεξαρτησία

 
«Το υπ’ αρ. 182/1866 πωλητήριο συμβόλαιο 

του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Βουτηρά. 
Με αυτό ο γιάννης Μήτρου Καματερός μεταβίβασε 
στον Αθανάσιο Ιωάννου Δημητρίου (ή Καματερό) 
μεταξύ άλλων και αγρό εις την θέση Μάνδρα της 
Μήτρενας, της περιφέρειας του Δ. Αθηνών εκτάσε-
ως εκ δύο (2) στρεμμάτων με όλου του παρακείμε-
νου άγριου αγρού, όπερ έχει εις την κατοχήν του 
και κυριότητά του έκταση, ως έγγιστα 100 στρεμ-
μάτων, συνορευόμενη προς Βορράν με Αντώνιον 
Κακούρη, προς νότον με χήρα Πηλιχού, δυτικώς 
με χήρα Ασημάκενα και ανατολικώς με άγριο τόπο 
του χωρίου Χασιάς».

«Το υπ’ αρ. 22344/1874 συμβόλαιο του συμ-
βολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Λαμπρούλη. Σε 
αυτό ο Αθανάσιος Ι. Δημητρίου ή Καματερός» μετα-
βιβάζει στους Ιωάννη και Δημήτριο Αθ. Τσουκλείδου 
μεταξύ των άλλων και εν κτήμα κοινό και αδιαίρετο 
μετά του Χρήστου ζαχαρίτσα, τους ανωτέρω αδερ-
φούς Ιωάννη και Δημήτριο Α. Τσουκλείδη και λοι-
πούς, κείμενον εις θέσιν Αγ. νικόλαος και Μάνδρα 
της Μήτρενας, της περιφέρειας των νέων Λιοσίων 
των Αθηνών, συγκείμενων εκ καλλιεργήσιμων γαιών 
και ακαλλιέργητων και συνορευόμενο όλον με το 
όριο Κακουργιάννος και Σπηλιά Πάλλη, αρκτικώς με 
κτήματα ναού Αγ. Ιωάννου, δυτικώς με Καλομοίρα 
Βέρδη και μεσημβρινώς με όριο Μιχελή».

54.01  Tα προικιά της νύφης φορτώνονται σε ανοιχτό φορτηγό για να φαίνονται. «Άιντε, η ώρα η καλή και 
ευλογημένη!»

54.01
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To xωριό μεγαλώνει 
(Από την έξωση του Όθωνα έως τα τέλη του 19ου αιώνα)

Τ
ις επόμενες δεκαετίες η ομφάλια σχέση 
του χωριού με το πρώην βασιλικό 
κτήμα αποδυναμώνεται. Τα νέα Λιόσια 
εξελίσσονται αργά, όπως και τα άλλα 

χωριά της αθηναϊκής περιφέρειας. Την ίδια 
περίοδο, μια σειρά έργων, όπως η κατασκευή 
της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Κηφισιάς 
το 1889, που λίγα χρόνια αργότερα συνενώθηκε 
με τον Πειραιά (μέσω της γραμμής Ομόνοιας - 
Θησείου), διαμορφώνει έναν δυναμικό άξονα από 
την Κηφισιά, θέρετρο υψηλών προδιαγραφών για 
Αθηναίους μεγαλοαστούς και πλούσιους ομογενείς 

που ήλθαν για επενδύσεις στην Ελλάδα, μέχρι το 
Φάληρο, την προσφιλή κοσμοπολίτικη παραλία, 
γνωστή και ως «Ριβιέρα της πρωτεύουσας».

Όλα τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν 
πλέον σε αυτό τον άξονα. Τις επόμενες δεκαετίες 
το δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου χαρακτηρίζεται 
από αρχιτέκτονες και πολεοδόμους ως περιοχή 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος και ζώνη υποδοχής 
βιομηχανικής δραστηριότητας.

Παρ’ όλα αυτά πολλοί επέμειναν. Ο αγροτικός 
χώρος των νέων Λιοσίων χρειαζόταν εργατικά 
χέρια, και τέτοια υπήρχαν στο Καματερό, στη 

Χασιά μέχρι τη Χαλκίδα και το Κυριάκι Βοιωτίας. 
Εξάλλου, η Αθήνα, πολύ πιο ελκυστική, προσέφε-
ρε περισσότερες ευκαιρίες από τα πετροχώρια 
της Αρκαδίας, τα άγονα νησιά και την υπόδουλη 
ακόμα Κρήτη. 

Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 1860 μέ-
χρι τα τέλη του 19ου αιώνα ήλθαν στα νέα Λιόσια 
αρκετές οικογένειες. Μεταξύ αυτών: 
•  Ο γεωργός, κατόπιν ιερέας και αυτοδίδακτος δά-

σκαλος του χωριού Γρηγόριος Αρτεμίου (με-
τέπειτα Παπαγρηγορίου), γύρω στο 1870, από 
τα Σφακιά της Kρήτης, παππούς του Γρηγορίου 
Παπαγρηγορίου.

•  Κάποιος Χρυσοβέργης, «στρατιωτικός τις εκ 
νέων Λιοσίων», αγνώστων λοιπών στοιχείων, 
σύμφωνα με τη σχετική αναφορά στο βιβλίο 
«Επτάλοφος» του γ. Λαΐου (σελ. 85).

•  Ο Παναγιώτης Παλιγγίνης, δεινός αμπελουρ-
γός από τα Παλαιοκούντουρα. Ήλθε (το 1870) 
με τσαρούχια και φουστανέλα, κι άδραξε αμέ-
σως την αξίνα και το κλαδευτήρι.

•  Οι Αθανάσιος και Ευάγγελος Παπασταμάτης, 
Χασιώτες που βρέθηκαν στην Αθήνα μετά την 
Απελευθέρωση. 

•  O νικόλαος Πλαβούκος του Σωτηρίου (περί το 
1880), γεωργός, μετέπειτα καραγωγέας από τα 
Άνω Λιόσια.

•  Όπου οι αφεντάδες, εκεί και οι υπηρέτες. Στους 
δεύτερους ανήκε, κατά δήλωσή του, ο Γεώργι-
ος Ζαριανός του Σωτηρίου, που δούλευε σε 
κάποιο από τα πλουσιόσπιτα του χωριού, γύρω 
στο 1880.

55.01  Μανώλης Γουναράκης, επώνυμο μέλος της 
παροικίας των Κρητών στα Νέα Λιόσια, από 
τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ήταν 
άριστος σκοπευτής και πάντα στο πλευρό 
του Ελευθερίου Βενιζέλου (Αρχείο Ζωής 
Γουναράκη)

55.02  Ο Μήτσος Ασφής με τη σύζυγό του 
Μαργαρίτα, το γένος Παλιγγίνη, και το 
πρωτότοκο από τα επτά παιδιά τους Γιάννη 
(Φωτό 1925, Αρχείο Δημητρίου Ι. Ασφή)

55.03   Ο Πολυχρόνης Πλαβούκος (δεξιά) με τον 
φίλο του Τάσο Μπίμπιζα στην κεντρική 
πλατεία των Νέων Λιοσίων, το 1939 (Αρχείο 
οικογένειας Πλαβούκου) 

55.04  Ο Ιωάννης Βασ. Σκρέκης, βουστασιάρχης και 
περιβολάρης στον Άγιο Φανούριο (περιοχή 
Καναπιτσερής), από τα μέσα της δεκαετίας 
του ’30 (Αρχείο Γεωργίας Σκρέκη)

55.05  Ο Θεόδωρος Γ. Αγαπητός, πάππου προς 
πάππου τσέλιγκας στο Ποικίλο, με τη σύζυγό 
του Κωνσταντίνα, το γένος Σαλεμή, από 
την Αυλίδα. Από αριστερά, τα παιδιά τους 
Βασιλική, Γεώργιος, η μικρούλα Ασημίνα και 
η Ελένη (Αρχείο Ασημίνας Θεοδώρου)
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56.01   Ο Σπύρος Βαμβακάς με τη σύζυγό του στην αυλή του σπιτιού τους, αρχές της δεκαετίας του ’50 (Αρχείο Βάγιας, συζ. Π. Ντάρδα)
56.02  Αριστερά, ο Γιώργος Φίλης από τα Δερβενοχώρια (Πύλη), καλλιεργητής και αυτός στα κτήματα του Σερπιέρη, με τη σύζυγό του Ελένη, το γένος Γκίνη. 

Στη μέση, ο Αναστάσιος Ντάρδας και η κόρη του Κατερίνα υποδέχονται τον Μελέτη Γκίνη, άρτι αφιχθέντα από την Αμερική. Παραδίπλα, η αδελφή 
του Μαρία, σύζυγος Αναστ. Ντάρδα, με τη νύφη της Σοφία (Αρχείο Βάγιας, συζ. Π. Ντάρδα)

56.03  Ο Νίκος Κακούτης από τις Στανιάτες με τη σύζυγό του Σοφία, το γένος Σπ. Λιόση. Γαμήλια φωτογραφία του 1951 (Αρχείο Κώστα Ν. Κακούτη) 
56.04  Ο οπλίτης Σταμάτης Γ. Μανάρας με συμπολεμιστές του κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στην Κριμαία το 1919 (Αρχείο Μαίρης Απέργη-Μανάρα)
56.05  Ο Γεώργιος Χρήστου Τζαβέλας, 75 χρονών το 1922. Από τις παλιές καματεριώτικες οικογένειες που κατέβηκαν στα Νέα Λιόσια μετά το 1860 

(Αρχείο οικογένειας Τζαβέλα)
56.06  Ο Ιωάννης Κιουρκατιώτης (όρθιος) με φίλους και πελάτες του μπροστά από το καφενείο του στην κεντρική πλατεία. Μενιδιάτης απώτατης καταγωγής 

από τα Κιούρκα, ήλθε στα Νέα Λιόσια στις αρχές του προηγούμενου αιώνα (Αρχείο Αμαλίας Παπαγιαννακοπούλου-Κιουρκατιώτη)
56.07  Ο Κωνσταντίνος Αν. Μπουραΐμης ή «Ζορμπάς» με τη σύζυγό του Παρασκευή, το γένος Παππού (Αρχείο Κώστα Παπαδάκη)
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•  Από το Καματερό, που συνέχισε να αιμορρα-
γεί, κατέβηκαν οι: Γιώργος Τζαβέλλας (προ του 
1885), Δημήτριος Τσουμπελής (προ του 1885), 
Χρήστος Π. Αβραάμ (το 1890) και Ανδρέας 
Δημητρίου. Ο τελευταίος, όντας προνοητικός, 
αγόρασε το 1863 το αρχοντικό του Λάζαρου 
Τσαμαδού όταν οι υπασπιστές του Όθωνα εγκα-
τέλειπαν άρον άρον τα νέα Λιόσια, για να προι-
κίσει αργότερα την κόρη του Μαρία, σύζυγο του 
Γιώργου Μανάρα. 
Την ίδια τύχη είχαν και τα άλλα αρχοντικά των 

Βαυαρών και Ελλήνων αξιωματούχων, που πέρασαν 
σε ντόπιους και Αθηναίους μεγαλοαστούς. 
•  Το σπίτι του Γεωργίου Σαχίνη αγοράστηκε από 

τον Γρηγόριο Ευστρατιάδη, εκδότη αργότερα 
της εφημερίδας «ΣΚΡΙΠ», και μετέπειτα πέρασε 
στην αδελφή του Αικατερίνη, σύζυγο του Αθα-
νασίου Γαλάτη. 

•  Το αρχοντικό του ευεργέτη Αναστασίου Μανάκη 
περιήλθε στην κυριότητα της οικογένειας Κουκά.

•  Ένα ακόμη αρχοντικό, του Ένιχ, πέρασε στον Θε-
όδωρο Χρήστου Λιόση. 

•  Εξαίρεση αποτέλεσε η έπαυλη Τράιμπερ, που 
παρέμεινε στην ιδιοκτησία της οικογένειας Νώε-
Γιαννοπούλου μέχρι την κατεδάφισή της, στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980.

•  Από τα Δερβενοχώρια κατέβηκαν οι οικογένειες 
των γεωργών Θανάση Παπαϊωάννου ή «Κενέ-
ση» (προ του 1880) από το Πάνακτο, Μελετίου 
Πέππα (προ του 1885) και Γιάννη Παπαθανασί-
ου (προ του 1893) από την Πύλη (Δερβενοσάλε-
σι). Μερικά χρόνια αργότερα, τους μιμήθηκαν ο 
Γιώργος Φίλης από την Πύλη και ο Αναστάσιος 
Ντάρδας από το Πάνακτο Βοιωτίας. 

•  Περί τα 1890 εγκαταστάθηκαν στο χωριό οι Τά-
σος και Γιώργος Μπουραΐμης από τη Χασιά 
και ο Δημήτριος Μπελιούλιας από το Κυριάκι 
Βοιωτίας, εγκατεστημένος για ένα διάστημα στο 
Καματερό.

•  γκάγκαρος Αθηναίος, ο Γιώργος Βαμβακάς άφη-

σε την Πλάκα και ήλθε στα νέα Λιόσια το 1890, 
ως αμπελοκαλλιεργητής στα κτήματα της οικογέ-
νειας Κακούρη. 

•  Ο Θεόδωρος Μπερτζελέτος από το Ατσίκολο 
Αρκαδίας έμαθε την τέχνη του τσαρουχά στου 
Ψυρρή και, αφού για ένα διάστημα την άσκησε 
στην ανακτορική φρουρά, το 1898 την έφερε στα 
νέα Λιόσια. 

•  Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση του Γιάννη 
Παπαδοπετράκη από το Κουστουγέρακο Κρή-
της, που συνέβαλε στην εγκατάσταση του κρητικού 
στοιχείου στην περιοχή. Το σπιτάκι που έφτιαξε 
το 1898 στην οδό Δαναών, μέσα από τον ψηλό 
μαντρότοιχο που το περιέβαλλε, είχε μια φιλόξενη 
αυλή με πλινθόκτιστα καμαράκια, στη σειρά το ένα 
μετά το άλλο. Τα επόμενα χρόνια στεγάστηκαν 
σε αυτά κι άλλοι Κρήτες. Έτσι, η γειτονιά πήρε την 
ονομασία «Κρητικά». 

Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, τα νέα 
Λιόσια (1889: 471, 1896: 661) ξεπερνούν σε πλη-
θυσμό τα Άνω Λιόσια (1889: 467, 1896: 428) και 
έχουν σχεδόν τριπλάσιο αριθμό κατοίκων από το 
Καματερό (1889: 246, 1896: 264). Όμως, ο χώ-
ρος τους παραμένει εξαιρετικά αραιοκατοικημέ-
νος και η έλλειψη εργατικών χεριών είναι το μείζον 
πρόβλημα. 

57.01  Το βιβλιάριο υγείας του Κωνσταντίνου Αρ. 
Πέππα: καφεπώλης με υγειονομική άδεια 
από το 1935 (Αρχείο Αφροδίτης Πέππα) 

57.02  Ο Γεώργιος Καπετάνιος, γεννημένος στα 
Νέα Λιόσια το 1902. Εργάτης τιμημένος, 
όσο λίγοι παινεμένος (Αρχείο Σοφίας 
Καπετάνιου)

57.03  Η ταυτότητα του Αθανασίου Χρ. Λιόση 
(«Μπαρμπα-Θανάσης»), εκπροσώπου της 
3ης γενιάς των Λιόσηδων, δραστήριου και 
δημιουργικού μέλους της τοπικής κοινωνίας 
(Αρχείο Χρήστου Αθ. Λιόση)
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Λίγο πριν από το γύρισμα του 19ου  
προς τον 20ό αιώνα

Στα υψώματα του Ποικίλου όρους το παλιό 
βερδαίικο τσελιγκάτο μεγαλώνει. Ο Γεώργιος 
Αγαπητός από την Αγία Ευθυμία Φωκίδας και ο 
Στάμος Φιλίππου από τη Βοστινίτσα Δωρίδος, 
γαμπροί των Βέρδηδων, προσβλέπουν με πολλές 
προσδοκίες στην αγορά της πρωτεύουσας. Οι Δω-
ριείς προβατοτρόφοι και κάτοικοι του χωριού των 
νέων Λιοσίων διαθέτουν τα γαλακτοκομικά προϊό-
ντα τους στις γειτονιές της Αττικής, της Βάθης, των 
Σεπολίων, του Κολωνού με δικά τους μέσα ή σε 
συνεργασία με γαλακτοπωλεία και φούρνους των 
κεντροδυτικών συνοικιών. 

Στην παραρεμάτια ζώνη της Φλέβας-
Καναπιτσερής οι περιβολάρηδες κάνουν θαύματα! 
γύρω στα 1900 έρχονται στον Άγιο Ιωάννη τον 
Θεολόγο και στο Μπουρνάζι (υπάγονταν τότε 
στην αγροτική περιφέρεια των νέων Λιοσίων) πο-
λυμελείς οικογένειες καλλιεργητών. νησιώτες οι 
περισσότεροι από την Άνδρο (Ματζώρος, Μά-
νταλος, Αθανασίου, Ανεβλαβής, Πέρρος, Πα-
παμιχαήλ), την Αίγινα (Μεθενίτης), τα περίχωρα 
της Αθήνας (Φαμελιάρης, Πέτσας), αγοράζουν 
κτήματα Αθηναίων μεγαλοϊδιοκτητών ή αναλαμ-
βάνουν αγροληψίες με σκοπό τη δημιουργία πα-

ραγωγικών λαχανόκηπων. Μέσα σε λίγα χρόνια, 
σχεδόν όλοι τους γίνονται επώνυμοι κτηματίες-
βουστασιάρχες. Άλλοι ανεβαίνουν στα Βερακέ-
ικα (Oικονόμου, Ίσαρης, Ρίπης). Κάποιοι θα 
φτάσουν μέχρι τον Άγιο Φανούριο, τα Βερακέικα 
και τη ζωοδόχο Πηγή (Νίκος Γκαρής, Γιώργος 
Πρέσσης, Αργύρης Εξαδάκτυλος).

Την ίδια πάνω-κάτω εποχή εγκαθίστανται στην 
περιοχή οι οικογένειες του Μανώλη Τολάκη, 

λαχανοκηπουρού από το γαλανάδο νάξου, του 
Ιωάννη Κιουρκατιώτη από το Μενίδι, του Αθα-
νασίου Ν. Πίννη, γεωργού από το Καματερό, του 
Νικολάου Κ. Καμπόλη, εργάτη από τον Ασπρό-
πυργο, του Μελέτη Αντωνίου, οπωροπώλη από 
τα Σκούρτα, του Παναγιώτη Α. Πέτρου από το 
Πάνακτο (Δερβενοχώρια), του Γιώργου Ι. Γεωρ-

γίου, αγρότη από τις Ερυθρές (Κριεκούκι), του 
Νικολάου Κριεμάδη, αγρότη από τη Σταμάτα 
Αττικής, του Πέτρου Πλαβούκου, περιβολάρη και 
καραγωγέα από τη Χασιά, του Δημήτρη Λιάκου, 
εμπόρου και κτηματία από τη Χασιά, του Γιάννη 
Ασφή («Λιχαϊδής»), γιδοβοσκού από τη Βοστινί-
τσα (Δάφνος σήμερα) Δωρίδος, που ήλθε στα νέα 
Λιόσια με μεγάλες προσδοκίες, όπως φαίνεται και 
από την εγκατάστασή του στο κέντρο του χωριού, 
στις αρχές του 20ού αιώνα.  

Στο γύρισμα του αιώνα ο πληθυσμός του χω-
ριού αυξάνεται από 661 κατοίκους (1896) σε 801 
κατοίκους (1907), ενώ την ίδια περίοδο παρατη-
ρούνται σημαντικές βελτιώσεις στις αγροτικές υπο-
δομές. Εντατικά αναπτύσσονται οι κλάδοι των κη-
πευτικών και οι αμπελοκαλλιέργειες, ενώ ο στόλος 
των λιοσιώτικων κάρων συνεχώς μεγαλώνει. 

58.01  Ο στρατιωτικός γιατρός Χρήστος 
Μπόλας (1880-1954), γαμπρός των 
Παπασταμάτηδων και φυσικά κτηματίας. 
Στα Νέα Λιόσια (περιοχή Μιχελή) από το 
1918-1919 (Αρχείο Γεωργίου Μπόλα)

58.02  Το ζεύγος Ιωάννη και Αικατερίνης 
Κιουρκατιώτη σε καλλιτεχνική γαμήλια 
φωτογραφία του 1903 (Αρχείο Αμαλίας 
Παπαγιαννακοπούλου-Κιουρκατιώτη)

58.03  Ο Αθανάσιος Π. Πέτρου σε φωτογραφία 
του 1930 με περίτεχνο φόντο εποχής. 
Η οικογένεια από το Πάνακτο στα Νέα 
Λιόσια το 1912-1913 (Αρχείο οικογένειας 
Πέτρου)

58.04  Ο αξιωματικός Ιωάννης Γ. Τσουκλείδης με 
τη σύζυγό του Ελένη, το γένος Λιόση. Από 
αριστερά, τα παιδιά τους 

58.05  Η οικογένεια του μπαρμπα-Φίλιππα 
Λέμη Πετρόπουλου, ιδιοκτήτη μεγάλων 
πλυντηρίων στην περιοχή της Δυτικής 
Ραδιοφωνίας από την τρίτη δεκαετία του 
προηγούμενου αιώνα (Αρχείο οικογένειας 
Λέμη)

58.06  Ο Επαμεινώνδας Μελετίου Πέππας (1888-
1941) από την Πύλη Βοιωτίας, κτηματίας 
και εμφυτευτής μαζί στην περιοχή Μιχελή 
(Αρχείο Σπύρου Ε. Πέππα)

58.07  Ο Γιώργος Καραμπίνης στόλισε την κόρη 
του Γιαννούλα με χρυσαφικά και την 
καμαρώνει (Αρχείο οικογ. Καραμπίνη)
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Πρόσφυγες στα Νέα Λιόσια

Ό 
ερχομός των πρώτων προσφύγων-
μεταναστών στην Ελλάδα άρχισε το 
1906 με τον ξεριζωμό των Ελλήνων της 
Ανατολικής Ρωμυλίας και την απέλαση 

των Κουτσοβλάχων από τη Ρουμανία. Με το τέλος των 
Βαλκανικών Πολέμων κατέβηκαν στη νότια Ελλάδα πολύ 
περισσότεροι από τη Βουλγαρία, τον Πόντο, τη δυτική 
Θράκη και την ανατολική Μακεδονία.

Μέχρι το 1920 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα 
800.000 πρόσφυγες. Σήμερα ζουν στο Ίλιον οι απόγο-
νοι κάποιων από αυτούς. 

Όμως, η μεγαλύτερη καταστροφή έγινε μετά την 
εκλογική ήττα του Βενιζέλου, το Νοέμβριο του 1920, 
την παλινόρθωση του βασιλιά Κωνσταντίνου και τη μοι-
ραία εκστρατεία στην Άγκυρα, τον Ιούλιο του 1921, που 
οδήγησε στην εθνική τραγωδία και την καταστροφή του 
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Ο θλιβερός απολογισμός 
της Μικρασιατικής Καταστροφής, που χαρακτηρίστηκε 
η μεγαλύτερη τραγωδία της νεότερης ελληνικής ιστορί-
ας, ήταν ο ξεριζωμός από τις πατρογονικές εστίες τους 
1.650.000 Ελλήνων και η απώλεια 25.000 στρατιωτών 
(νεκροί και τραυματίες). 

Στο ηρώον της πόλης μνημονεύονται τα ονόματα 19 
ηρωικώς πεσόντων κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πο-
λέμων και των επιχειρήσεων του ελληνικού εκστρατευτικού 
σώματος στη Μικρά Ασία. Ήταν ο ανθός της νιότης του 
μικρού ακόμη χωριού των Νέων Λιοσίων, που έδωσε ό,τι 
πιο πολύτιμο είχε, τη ζωή του, για την πατρίδα:

Χρήστος Δ. Τσουκλίδης, Χρήστος Δ. Παλιγκί-
νης, Ανδρ. Ν. Πέτρου, Ανασ. Β. Γκανίδης, Νικόλ. 
Γ. Ιορδάνης, Λεων. Χρ. Αποστολόπουλος, Ιω. Ν. 
Λιόσης, Ιω. Ε. Μωραΐτης, Γεωργ. Ε. Μωραΐτης, 
Δημ. Θ. Τσουκλίδης, Παναγ. Θ. Βέρδης, Βαγ. 
Κ. Χαραλαμπόπουλος, Ιω. Σ. Τούντας, Κωνστ. 
Γ. Τζαβέλας, Κ. Ι. Ασφής, Χ. Ι. Ασφής, Ιωάν. Αθ. 

Περδικούλης, Αλέκος Β. Μπερζελέτος, Σωτήριος 
Θ. Μπερτζελέτος.

Στη βάση της στήλης προστέθηκαν εκ των υστέ-
ρων ακόμη τρεις Λιοσιώτες, οι Οδυσσεύς Στ. 
Αγκυρούς, Χρήστος Αργ. Λιόσης και Νικόλα-
ος Πέτ. Πολιτάκος, πεσόντες υπέρ πατρίδος και 
αυτοί.
 

Σε 280.000 υπολογίζεται ο αριθμός των εκ Μι-
κράς Ασίας προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην 
ευρύτερη περιoχή της πρωτεύουσας μετά τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή. 

Κατά την είσοδo των προσφύγων στην αθηναϊκή 
περιφέρεια υπήρξαν έντονα προβλήματα που κλή-
θηκαν να αντιμετωπίσουν κρατικοί φορείς, με πρώτη 
την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 
και τη συνδρομή διεθνών οργανισμών (Ερυθρός 
Σταυρός) και άλλων φορέων. γύρω και μέσα στην 
Αθήνα δημιουργήθηκαν 42 χώροι οργανωμένης 
εγκατάστασης προσφύγων και τα επόμενα χρόνια 
(1925-1934) συστάθηκαν στο Λεκανοπέδιο πολλοί 
δήμοι και κοινότητες με αμιγώς προσφυγικό πληθυ-
σμό (Nέα Σμύρνη, νέα Ιωνία, Βύρωνας, Καισαριανή, 
Υμηττός, νίκαια, Δραπετσώνα, Άγιος Ιωάννης Ρέ-
ντης, Ταύρος, νέα Φιλαδέλφεια, νέα Χαλκηδόνα), 
ενώ άλλοι δήμοι, όπως το Περιστέρι (Άνω και Κάτω 
γερμανικά, Αρμένικα), το Αιγάλεω (νέαι Κυδωνίαι), 
το Χαϊδάρι (νέα Φώκαια) και ο Κορυδαλλός, υπο-
δέχθηκαν σημαντικό αριθμό προσφύγων. 

Στις αρχές του 1923, μόλις λίγους μήνες μετά 
την καταστροφή, νεοφωκαείς πρόσφυγες εγκα-
ταστάθηκαν προσωρινά σε σκηνές δίπλα στις σι-
δηροδρομικές γραμμές, απέναντι από τη Στρατι-
ωτική Εφορεία των Αγίων Αναργύρων (η περιοχή 
υπαγόταν στην αγροτική περιφέρεια των Κάτω 

59.01  Ο Ζώτος Ζωτιάδης σε γαμήλια φωτό με 
τη Χρυσή Γιαλκοβανίδου (Αρχείο Ελένης 
Ζωτιάδη) 

59.02  Ο Αθανάσιος Γιαλκοβανίδης από το 
Διδυμότειχο αντάμωσε τη βοσκοπούλα 
του Ποικίλου, Ασημίνα Αγαπητού (Αρχείο 
Μίνας Θεοδώρου) 

59.03  Ο Ζώτος (Ζωτικός) Ζωτιάδης από το 
Διδυμότειχο στο μέσον, δεξιά του η Χρυσή 
Ζωτιάδου, το γένος Γιαλκοβανίδου, και 
αριστερά η Αιμιλία Γιαλκοβανίδου (Φωτό 
1946-1947, Αρχείο Ελένης Ζωτιάδου) 

59.04  Ο Δημοσθένης Αγγελόπουλος από την Ίμ-
βρο με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Μπίμπιζα 
(Αρχείο Ντίνας Παλιγγίνη-Αυλωνίτου) 

59.01
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Λιοσίων). Οργανώθηκαν και εξέλεξαν επιτροπή 
που αποτελείτο από τους Στ. Περγαντή, Ε. ντηνι-
ακό, Χρ. Θεοφίλη, Κων. Χαμπεκιάρη και Η. Καννά. 
Η επιτροπή προέβη σε σχετικά διαβήματα προς 
τις αρμόδιες Αρχές οι οποίες τους υπέδειξαν την 
περιοχή Λαγκαδά (χωρίον Σαριγιέρ) για τη μόνι-
μη εγκατάστασή τους. Όμως το χωριό καθώς και 
η γύρω περιοχή είχαν πλημμυρίσει από πρόσφυ-
γες της ανατολικής Θράκης. Έτσι, δεν έμενε άλλη 
λύση από την επιστροφή τους στα Κάτω Λιόσια. 
Τους έβαλαν τότε να διαλέξουν ανάμεσα σε τρία 
μέρη: το Κουτσίκαρι (Άγιοι Ταξιάρχες Κορυδαλ-
λού), το Τατόι και το Χαϊδάρι. Η επιτροπή έκανε 
κάποιες επισκέψεις στα μέρη που της υποδείχθη-
καν, ζύγισε τα υπέρ και τα κατά, και τελικά διάλεξε 
το Χαϊδάρι. Στα Κάτω Λιόσια παρέμειναν περί-
που 50 οικογένειες προσφύγων, οι περισσότεροι 
από τη νέα Φώκαια και τα παράλια γύρω από τη 
Σμύρνη, άλλοι από την Κωνσταντινούπολη, τη δυ-
τική Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, τον Πόντο, 
την Ίμβρο κ.α. 

Στο χώρο της δυτικής Αθήνας οι πρόσφυγες 
εγκαταστάθηκαν κοντά σε βιομηχανικές περιο-
χές, όπως η ζώνη του Κηφισού, όπου υπήρχαν 
πολλά νηματουργεία, εριοκλωστήρια, φινιστήρια, 
υφαντουργεία, μεταξουργεία και άλλες βιομηχανί-
ες που δημιουργούσαν την εικόνα μιας ζώνης με 
έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, ενός «αθηνα-
ϊκού Μάντσεστερ», όπως το αποτύπωσαν οι χρο-
νικογράφοι της εποχής. Στις περιοχές αυτές θα 
μπορούσαν να εργαστούν για να επιβιώσουν, αφού 
τα προσωρινά συσσίτια και τα κρατικά βοηθήματα 
κάποτε θα τελείωναν. 

Η είσοδος 50 προσφυγικών οικογενειών στα 
νέα Λιόσια των 1.300 κατοίκων (200-250 νοικοκυ-
ριά) έγινε σε διάστημα μερικών ετών και όχι μέσα σε 
λίγες εβδομάδες ή μήνες, γι’ αυτό και δεν προκάλε-
σε αναστάτωση, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές με 
μαζική είσοδο προσφύγων. Το νέο στοιχείο, παρότι 
υπήρξαν και περιπτώσεις όπου λοιδορήθηκε (αυτή 
είναι η μοίρα της προσφυγιάς παντού και πάντοτε!), 
ενσωματώθηκε γρήγορα και επηρέασε θετικά την 

60.01  Δεκαεννέα (19) στρατιώτες από τις 
δεκάδες χιλιάδες που έλαβαν μέρος στη 
Μικρασιατική Εκστρατεία. Οι περισσότεροι 
που απαθανατίζονται σε αυτή την 
αναμνηστική φωτό είναι από τα Νέα Λιόσια. 
Κάποιοι δεν γύρισαν πίσω 
(Αρχείο Ήρας Β. Μανάρα)

60.02  Το ηρώον των υπέρ πατρίδος πεσόντων 
1912-1923 στην πλατεία Ευαγγελιστρίας 

60.03  Κωνσταντίνος Γ. Τζαβέλας, ναυτικός: 
«έπεσε» υπέρ πατρίδος το 1912 
(Αρχείο οικογ. Τζαβέλλα)

60.01

60.02

60.03
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κοινωνική ζωή της πόλης και την τοπική οικονομία. 
νέα επαγγέλματα και δραστηριότητες εμφανίστη-
καν, αφού είναι γνωστή η έφεση του προσφυγικού 
στοιχείου σε εμπορικές ασχολίες και επιτηδεύματα.

Η μνήμη επιστρέφει σε κάποιους από αυτούς, 
χωρίς όμως να λησμονεί τους άλλους: 

Δημοσθένης Αγγελόπουλος, ο πρώτος ίσως 
πρόσφυγας που ήλθε από την Ίμβρο στα νέα Λιό-
σια το 1910 και δημιούργησε το πρώτο κοσμικό στέ-
κι στη μικρή τότε πόλη, την «Mπομπονιέρα» του.

Ο Θανάσης Π. Γιαλκοβανίδης και ο γαμπρός 
του Ζώτος Ζωτιάδης, αμφότεροι εκδοροσφα-
γείς, ήλθαν μετά τους διωγμούς του 1914 από το 
Διδυμότειχο και, αφού έμειναν για λίγα χρόνια στα 
Σεπόλια, το 1923 ανηφόρισαν στα νέα Λιόσια.

Ο Αγαθάγγελος Παπίδης με τα παιδιά του Ιω-
άννη και Αρίσταρχο από το Ορτάκιοϊ: Μ. Ασίας 
άνοιξε το μακράν καλύτερο παντοπωλείο στη μι-
κρή, αλλά πολλά υποσχόμενη αγορά του χωριού. 

61.01  Η Κυριακούλα Πιπίλα από τη Νέα Φώκαια 
Μ. Ασίας με τα παιδιά της Γιώργο και 
Κατίνα (Δημοτολόγιο Δήμου Ιλίου)

61.02  Το σπίτι του Ιωάννη Αθ. Κάκκαρη, 
πρόσφυγα από το Διδυμότειχο, που βρήκε 
κι αυτός καταφύγιο στα Νέα Λιόσια για 
να κάνει το νέο ξεκίνημα της ζωής του ως 
εμπορομανάβης

61.03  Αλέξανδρος Θ. Μπερτζελέτος: «έπεσε» 
κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας (Αρχείο Αλέξανδρου 
Μπερτζελέτου)

61.04  Οικογένεια Ιωάννη Γιαχνή από τη Νέα 
Φώκαια Μικράς Ασίας (Αρχείο Ιωάννη 
Γιαχνή)

61.01
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Ο Ιωάννης Γιαχνής, τσαγκάρης στο επάγγελ-
μα, από τη ν. Φώκαια Μ. Ασίας, έβγαλε τρεις δια-
κεκριμένους επιστήμονες. Ο γιος του Θεόδωρος, 
οδοντίατρος, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του συλ-
λόγου Λιοσιωτών «Η Ευαγγελίστρια» το 1992. 

Υπήρξαν όμως και αυτοί που μπήκαν σε έναν 
διαρκή αγώνα βιοπορισμού, όπως ο βαρελάς Νι-
κόλαος Χάρτσιος από το Στενήμαχο Ανατολικής 
Ρωμυλίας, ο νεωκόρος και εργάτης του Δημοτι-
κού Κοιμητηρίου Δημήτριος Παπίτσας από την 
Πάρσα της Μ. Ασίας, o Νικόλαος Χουβαρτάς, 
ακούραστος σκαφτιάς, ο πολυτάλαντος Καρα-
μπέτ Καραμπετιάν κ.ά. 

«Ήταν αληθινή απόλαυση να ακούς τον Αρμένη 
τον Καραμπέτη να ξεκινάει αργά, παραπονιάρικα τον 
αμανέ του στο στέκι του στην πλατεία και να ξεδιπλώνει 
με τέχνη και μαεστρία το αυθεντικό ταλέντο του. Πριν 
έλθουν οι πρόσφυγες στα Νέα Λιόσια λίγα ακούγαμε γι’ 
αυτούς ή ξέραμε κάποια πράγματα από τις εφημερίδες, 
όσοι διάβαζαν. Αλλά άλλο να τα διαβάζεις κι άλλο να τα 
ζεις μέσα στο ίδιο το χωριό σου...»

Άλλοι πρόσφυγες που συνέδεσαν τη μοίρα 
τους με το χωριό, που σιγά σιγά μεγάλωνε και με 
τη δική τους παρουσία, ήταν o Aθανάσιος Κάκα-
ρης και η Κυριακούλα Γιαννούδη από το Διδυ-
μότειχο, ο Γρηγόρης Καρδερίνης, ο Νίκος Μα-
νωλτζάς, ο Αναστάσιος Περγαντής, η Κυριακή 
Πιπίλα, ο Γεώργιος Πιπίλας, ο Κωνσταντίνος 
Χιώτης, ο Νικόλαος Κ. Λεοντής και η Ζωή Πε-
ρηφάνου από τη νέα Φώκαια, ο Θεόδωρος Κε-
φάλας, ο Γιώργος και ο Νίκος Λάζος, ο Βασίλης 
Μπαστάκης, ο Παναγιώτης Ογκρούσης, ο Στέ-
φανος Χατζηαλεξίου και η Κωνσταντίνα Λάζου 
από τη Σμύρνη και τα περίχωρά της, ο Γιάννης 
Παντελίδης από τη Σπάρτη Μ. Ασίας, ο Γεώρ-
γιος Κολυβάς, ο Σωκράτης Μποτμαλίδης και η 
Βάσω Λαζοπούλου από την Κωνσταντινούπολη, 
οι Νεόφυτος και Χρήστος Παπαδόπουλος από 
το Ικόνιο, ο Ιωάννης Κουμουσίδης από την Τρα-
πεζούντα, ο Γεώργιος Μαραγκός από την Πέρ-
γαμο, ο Εμμανουήλ Πέογλου από το Στενήμαχο 
Βουλγαρίας, ο Σταμάτιος Σταματιάδης από τη 
Μεσημβρία Βουλγαρίας, η Χρυσώ Γιαλκοβανί-

δου από το Διδυμότειχο, ο Γαβριήλ Τεκνετζό-
γλου από τη νικομήδεια, ο Μανώλης Μιχαηλί-
δης από την Έφεσο, ο Αθανάσιος Πουρναρίδης 
από τον Πόντο, η Μαρία Παπαϊωάννου από το 
Ατάμπαγα Μ. Ασίας, ο Νικόλαος Καλαντζής, ο 
Σταύρος Ξανθός και ο Γιώργος Λιανός κάπου 
από τη Μικρά Ασία. 

Υπήρχαν όμως και οι προσφυγοπούλες: η 
Σταυρούλα Πασχαλίδη, η Θεοδώρα Ογκρού-
ση, η Γεωργία Καραγιάννη, η Ρηνιώ Μουτάφο-
γλου, η Άννα και η Αλεξάνδρα Κυριαζόγλου, 
η Ευρυδίκη Αναγνωστοπούλου, η Αικατερίνη 
Παπαϊωάννου, η Αικατερίνη Μιχαηλίδου κ.ά. 
Ήλθαν στα νέα Λιόσια, παντρεύτηκαν συμπα-
τριώτες τους πρόσφυγες, αλλά και ντόπιους, και 
ξανάφτιαξαν τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω τους 
τα συντρίμμια της προσφυγιάς. 

Ιστορίες που μπορεί να φαίνονται μακρινές, 
αλλά τις έζησαν άνθρωποι οικείοι μας, άτομα της 
διπλανής πόρτας, στη γειτονιά, στη συνοικία, στην 
πόλη που άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά της και γι’ 
αυτούς! 

62.01  Ο Αρμένης Καραμπέτ Καραμπετιάν, 
πρόσφυγας και αυτός στα Νέα Λιόσια. 
Έμεινε στη συλλογική μνήμη με τους 
ανεπανάληπτους αμανέδες του (Αρχείο 
Κωνσταντίνου Γκιόκα) 

62.02  Βιβλιάριον Οικογενειακόν Πρόσφυγος 
Κυριακούλας Πιπίλα από τη Νέα Φώκαια Μ. 
Ασίας (Δημοτολόγιο Δήμου Ιλίου)

62.01
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Παλιές όψεις και εικόνες των Κάτω Λιοσίων

Ό
ι παλιές, ασπρόμαυρες φωτογραφίες 
στα μέσα του 19ου αιώνα, εάν και 
εφόσον υπήρχαν, θα αδικούσαν 
κατάφωρα το τοπίο των Κάτω 

Λιοσίων γιατί δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν 
τον πλούτο και την πανδαισία των χρωμάτων 
του φυσικού περιβάλλοντός του. για να λέμε 
τα πράγματα όπως έχουν, δεν υπήρχαν και 
πολλές φωτογραφίες την εποχή εκείνη, που η 
εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής μετρούσε 
μόλις μερικά χρόνια ζωής. Υπάρχει, ευτυχώς, η 
επιχρωματισμένη λιθογραφία της Επταλόφου από 
τη συλλογή του Μαρίνου Βρεττού στο λεύκωμα 
«Αι νέαι Αθήναι», που παρουσιάζει το βασιλικό 
αγρόκτημα και τον περιβάλλοντα χώρο του γύρω 
στα 1860. Ποιος όμως θα έστρεφε το βλέμμα 
και το φακό της μηχανής του πίσω, στο άσημο 
ακόμη χωριό, για να αποτυπώσει σε ένα γενικό 
πλάνο την εικόνα του με τα χαμηλά σπιτάκια και 
τα στενορούμια του μέσα στα περιβόλια, στα 
χωράφια και τα βοσκοτόπια του;

Παρ’ όλα αυτά εμείς το επιχειρήσαμε. Χωρίς 
φωτογραφική μηχανή, αλλά με ζωντανές μαρτυρί-
ες, ντοκουμέντα και «πάππου προς πάππου αφη-
γήσεις», καλύψαμε μια διαδρομή περίπου ενάμιση 
αιώνα. 

Πρώτη στάση, λοιπόν, στις (σημερινές) Τρεις 
γέφυρες. 

1. Τα πρώτα χρόνια μετά την Απελευθέρωση 
η Αθήνα των 8.000-10.000 ψυχών ήταν μια μικρή 
πόλη γεμάτη ερείπια, κλεισμένη μέσα στο τείχος του 
Χασεκή με τις επτά πόρτες. Μία από αυτές ήταν η 
μενιδιάτικη. Από αυτήν ξεκινούσαν οι δρόμοι που 
οδηγούσαν στο Μενίδι και στη Χασιά (μέσω Καματε-
ρού και Άνω Λιοσίων). Τα νέα Λιόσια δεν υπήρχαν 
ακόμη, ούτε γέφυρα πάνω από τον Κηφισό. Όποιος 

63.01  Υπαίθρια προβολή από το κινηματογραφικό 
συνεργείο του 7ου Γραφείου Στρατού 
στη συνοικία Ρίμινι (Αρχείο Συλλόγου 
«Καραϊσκάκης») 

63.02  Το σινέ «Λιζέττα» του Κώστα Σκρέκη. 
Μαγικές νύχτες στον Άγιο Φανούριο 
(Ευγενική παραχώρηση Flippress - αρχείο 
Δημήτρη Αλατά)

63.03   «Το παιδί του λαού» (Νίκος Ξανθόπουλος) 
και ο «λουστράκος» (Βασιλάκης Καΐλας), 
δύο πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν 
στις δακρύβρεχτες ταινίες του ελληνικού 
κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60, 
εξαιρετικά δημοφιλείς στις λαϊκές γειτονιές 
της δυτικής Αθήνας

63.04  Ο κινηματογράφος «Ρίτα» της οικογένειας 
Γκαρή στο Ρουπάκι. Η 7η Τέχνη μέσα στα 
περιβόλια
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ήθελε να τον διαβεί έπρεπε να κατέβει μόνος ή με το 
υποζύγιό του κάτω στο ποτάμι, να ανέβει στην απέ-
ναντι όχθη και να συνεχίσει τη διαδρομή του. Όταν 
το ποτάμι φούσκωνε, το πέρασμα γινόταν εξαιρετικά 
επικίνδυνο. Όλα αυτά μέχρι το 1835, που το Σώμα 
Μηχανικού του Στρατού, οργανωμένο από τους 
Βαυαρούς, έφτιαξε το μικρό πέτρινο γεφυράκι πάνω 
από τον Κηφισό, τη μικρή πέτρινη Βασιλική γέφυρα. 
Όμως το γεφυράκι ήταν τόσο στενό που εξυπηρε-
τούσε μία μόνο κατεύθυνση. Χρειαζόταν να περιμέ-
νει κανείς να περάσει ο απέναντι για να μπορέσει να 
το διαβεί κι αυτός με τη σειρά του. Θα χρειάζονταν 
κάπου 90 χρόνια για να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος 
μέχρι το Μενίδι. για 80 χρόνια δεν θα περάσει αυ-
τοκίνητο πάνω από το γεφυράκι αυτό, παρά μόνο 
κάρα, άμαξες και πεζοί. 

2. Σε ολόκληρο τον αγροτικό χώρο, από τους 
Κακουριάνους, το Δραγουμάνο, τη Δερβισαγού, 
μέχρι κάτω στο ρέμα της Φλέβας και της Κανα-

πιτσερής, και πέρα μέχρι το σημερινό Δημοτικό 
Κοιμητήριο, δεν αναφέρεται κάποιο κτίσμα στους 
χάρτες της περιοχής που εκδόθηκαν τις πρώτες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα, εκτός ίσως από ένα 
ερειπωμένο πυργόσπιτο που μερικά χρόνια αργό-
τερα ο αρχιτέκτων Florimont Boulanger το μετα-
μόρφωσε στον Πύργο της Βασιλίσσης. Υπήρχαν 
μόνο τα ξωκλήσια του Αγίου νικολάου, των Αγίων 
Θεοδώρων και ένα εγκαταλειμμένο στη θέση του 
Αγίου Φανουρίου. Yπήρχε βεβαίως και το ταπεινό 
εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας που δεν εμφανίζεται 
στο χάρτη, όμως, σύμφωνα με βάσιμες μαρτυρίες, 
η ανέγερσή του τοποθετείται χρονικά γύρω στο 
1830. Εδώ κι εκεί μπορούσε να διακρίνει κανείς 
κάποια χαλάσματα, κολόνες, υπολείμματα οικιών 
και θεμελιότοιχων – σημάδια ότι κάποιοι πέρασαν 
κάποτε αλλά δεν έμειναν για πολύ στον αγριότοπο, 
είτε γιατί κυνηγήθηκαν από ληστές και αλλοθρή-
σκους είτε γιατί προτίμησαν άλλες, ασφαλέστερες 
περιοχές. Έμειναν τα ξωκλήσια να σηματοδοτούν 

την πίστη των λίγων μέσα στο χέρσο τοπίο όπου 
κυριαρχούσαν θάμνοι και αγριόχορτα. Μοναχικά, 
παντέρημα, στην άκρη τού πουθενά, παραφωνία 
στο σιωπηρό τοπίο. 

3. Όταν ήλθαν οι πρώτοι γεωργοκτηματίες στην 
περιοχή υπήρχαν απέραντες εκτάσεις για καλλιέρ-
γεια, δεν υπήρχαν όμως εργατικά χέρια, δεν υπήρ-
χαν καν γεωργικά εργαλεία. Οι γεωργοί έσερναν 
το άροτρο με το σώμα τους, ζωσμένοι με κάποια 
τριχιά, το έμπηγαν στο χώμα κι ύστερα, κατάκοποι, 
έσπερναν τη γη σταυροκοπούμενοι για να βγά-
λουν καλή σοδειά. Σιγά σιγά το χωριό μεγάλωνε, 
οι γεωργοί αυξάνονταν, οι καλλιέργειες γίνονταν 
ολοένα περισσότερες και σε αυτές προσετίθεντο 
νέες, μπαξέδες, δενδρώνες κ.ά. Η γη έμοιαζε με 
ένα τεράστιο παζλ που άλλαζε χρώματα ανάλογα 
με την εποχή και το χρόνο. Καταπράσινες ψηφίδες 
κοντά στα ρέματα, ασημοπράσινες στους ελαιώνες, 
άσπρες στους αμυγδαλεώνες, κίτρινο ήταν το χρώ-
μα που επικρατούσε στα σταροχώραφα και τα κτή-
ματα με τις ζωοτροφές. Πιο πάνω, στα βοσκοτό-
πια, η χλωρίδα διατηρούσε τα αυθεντικά χρώματα 
της μάνας γης. Το παζλ απλωνόταν προς τα πάνω 
καθώς η γη ξεχερσωνόταν και καινούργιοι αγροί 
δημιουργούνταν στα ψηλότερα σημεία. Οι βοσκοί 
με τα πρόβατά τους διέκοπταν τη σιγή των χρωμά-
των, δημιουργώντας τις δικές τους διαδρομές στις 
πανωμεριές και στα υψώματα. 

64.01  Απόδραση στο ειδυλλιακό περιβάλλον του 
χωριού, στα Κούλουμα

64.02  Επιχρωματισμένη γκραβούρα του 
αγροκτήματος της Επταλόφου (Λεύκωμα 
Βρεττού, 1860)64.01

64.02
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4. Ο Πύργος της Βασιλίσσης και το μεγάλο 
αγρόκτημά της βρίσκονταν για 7-8 χρόνια στο 
προσκήνιο. Εκείνα τα χρόνια τα Κάτω Λιόσια ήταν 
απλά ένα χωριουδάκι, ένας μικρός οικισμός, που 
όμως χάρη στο ενδιαφέρον της νεαρής άνασσας 
ξεχώρισε γρήγορα από τα άλλα της περιοχής. 
Όμως μέχρις εκεί, έως την έξωση του βασιλικού 
ζεύγους. Από τον Οκτώβριο του 1862 οι ειδήσεις 
για το χωριό ακούγονταν πολύ λιγότερο, αραιά και 
πού, κι αυτές στις πίσω σελίδες, με αφορμή ίσως 
κάποιο ενδιαφέρον περιστατικό. Τα κείμενα των 
εφημερίδων δεν συνοδεύονταν εκείνα τα χρόνια 
με φωτογραφίες, αλλά με σκίτσα και ζωγραφικές 
απεικονίσεις. 

Χρειάστηκε να ψάξουμε πολύ για να βρούμε 
μία φωτογραφία, από αυτές που διασώθηκαν στο 
πέρασμα του χρόνου. Τη βρήκαμε σε ένα άλμπουμ 
της οικογένειας νώε-γιαννοπούλου. Πρόκειται για 
τη φωτογραφία της ιστορικής βίλας του Ερρίκου 
Τράιμπερ, αρχίατρου του Ελληνικού Στρατού και 
προσωπικού γιατρού του Όθωνα, ένα τεκμήριο 

150 τόσων χρόνων. Δεν ήταν όμως μόνο η βίλα 
Τράιμπερ που ξεχώριζε από τα συνήθως πλινθόκτι-
στα αγροτόσπιτα του χωριού. Υπήρχαν ακόμη 5-6 
αρχοντικά αυλικών, στρατιωτικών και κυβερνητικών 
αξιωματούχων, κλεισμένα μέσα στις πετρόχτιστες 
μάντρες τους με τις βαριές σιδερένιες αυλόπορτες. 
Οι κήποι τους ήταν γεμάτοι ευωδιές από γιασεμιά, 
γαζίες, τριανταφυλλιές και καλλωπιστικά δέντρα. Κά-
ποια από αυτά σηματοδοτούνταν σε περίοπτη θέση 
από το εραλδικό «Ο». Σε αυτό, όμως, θα αναφερ-
θούμε αναλυτικότερα πιο κάτω (βλ. σελ. 98).

5. Το πρότυπο σχολείο του Μανακή ήταν το 
στολίδι του χωριού, το καύχημα, η αρχοντιά του. 
Ένα μαρμαρένιο νεοκλασικό με αέτωμα και έξι τε-
τράγωνους κίονες στο πρόπυλό του. Βρισκόταν στο 
κεντρικότερο σημείο του χωριού, δίπλα από την 
εκκλησία, και το ζήλευαν όλοι όσοι επισκέπτονταν 
τα Κάτω Λιόσια. Περισσότερα γι’ αυτό το κόσμημα 
αρχιτεκτονικής, το «καλλίτερον και κανονικώτερον 
των εν τη περιφερεία του Δήμου Αθηνών, μηδ’ αυ-

τής της πόλεως εξαιρουμένης, δημοτικόν σχολεί-
ον» αναφέρονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 

6. Η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή στη χώρα 
μας λειτούργησε μεταξύ Αθήνας και Πειραιά το 
1869. Όμως το πιο αποφασιστικό βήμα για την 
ανάπτυξη του υπεραστικού σιδηροδρομικού δικτύ-
ου έγινε με την κατασκευή της γραμμής Πειραιά-
Αθηνών-Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ), που εγκαινιάστη-
κε 15 χρόνια αργότερα.

«Να μην έχεις δει ποτέ στη ζωή σου αυτοκίνη-
το ή άλλο μηχανοκίνητο μέσο (το πρώτο αυτοκίνητο 
στη Ελλάδα εμφανίστηκε το 1898) και να αντικρίζεις 
ξαφνικά ένα τεράστιο σιδερένιο θεριό να διασχίζει 
τα περιβόλια, ραντίζοντας τα δέντρα με υδρατμούς 
και απειλώντας να κάψει τα σπαρτά με τις σπίθες της 
ατμομηχανής του...»

Πριν από τη λειτουργία αυτής της σιδηροδρομι-
κής γραμμής, το 1884, ο αγροτικός χώρος στο βο-

65.01  Η εκκλησία της Ευαγγελίστριας και το 
απέναντι κοινοτικό κατάστημα στην εθνική 
γιορτή της 25ης Μαρτίου. Δάσκαλοι και 
μαθητές λίγο πριν από την παρέλαση 
(Αρχείο Σπύρου Μπαλάνη)

65.02  Κρυφές συναντήσεις στις πανωμεριές του 
χωριού, στο Άλσος και όπου αλλού...

65.03  Ο πρόεδρος της κοινότητας Ευάγγελος 
Λιόσης επιθεωρεί τα έργα στην κεντρική 
πλατεία Όθωνος, στα μέσα της δεκαετίας 
του ’30 (Αρχείο Κικής Λιόση-Χαραμή)
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ρειοδυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου ήταν ενιαίος. 
Υπήρχε μόνο ένας αμαξιτός δρόμος, που συνέδεε 
την Αθήνα με το Μενίδι και τη Χασιά. Σύμφωνα με 
το χάρτη του Kaupert, ο δρόμος αυτός διακλαδι-
ζόταν σε δύο στενότερους, στο ύψος του ναϊδρίου 
των Αγίων Αναργύρων. Άλλοι δρόμοι δεν υπήρχαν, 
παρά μονοπάτια, που σχηματίζονταν στα όρια των 
αγρών και κατά μήκος των ρεμάτων. 

Η εμφάνιση του σιδηροδρόμου δημιούργησε 
νέα δεδομένα στην περιοχή, διέσπασε το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς προκαλώντας τα αρνητικά ανακλα-
στικά των χωρικών και των ποιμένων. Ο Τύπος της 
εποχής κατέγραψε επεισόδια, που χαρακτηρίστη-
καν ως πράξεις εγκληματικές. Οι αγρότες προφα-
σίζονταν ότι οι σπινθήρες των ατμομηχανών θα 
κάψουν τις καλύβες τους, ότι οι καπνοί θα κατα-
στρέψουν τη συγκομιδή κι ακόμη ότι οι αμαξοστοι-
χίες θα πατήσουν τα ζώα και τους ίδιους. Υπήρχαν 
αδικαιολόγητες φοβίες από μια φημολογία, που 
διαδιδόταν από στόμα σε στόμα, χωρίς να υπάρχει 
κυβερνητική απάντηση. Οι αναλφάβητοι χωρικοί 
πίστευαν αυτό που έβλεπαν με τα μάτια τους: ένα 
σιδερένιο θηρίο να περνάει μέσα από τα χωράφια 
τους ξερνώντας φωτιές και καπνούς! 

Πέρα από τις φοβίες, την αμορφωσιά και τις χί-
λιες δυο δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις, υπήρχε 
και το πρόβλημα των αποζημιώσεων για τα χωράφια, 
που θα απαλλοτρίωνε η Εταιρεία Σιδηροδρόμων. Το 
πρόβλημα προκαλούσε ένταση στις σχέσεις των 
αγροτών με το κράτος, αφού για πρώτη φορά οι χω-
ρικοί των Κάτω και Άνω Λιοσίων και του Καματερού 
ήταν υποχρεωμένοι να προσκομίζουν τίτλους για να 
βεβαιώσουν τα όρια των ιδιοκτησιών τους. 

Σε ένα από τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολό-
για, που έγινε στις αρχές του 1884, αναφέρεται 
το πρώτο σιδηροδρομικό δυστύχημα, κοντά στα 
σημερινά Τρία Κυπαρίσσια. Οι εφημερίδες της 
εποχής κατέγραψαν όλες τις λεπτομέρειες του 
τραγικού συμβάντος. «Χθες την πρωίαν» έγραφε η 
εφημερίδα «ΑΙΩν» ενώ η ατμάμαξα της υπηρεσίας 
του σιδηροδρόμου Πειραιώς-Πελοποννήσου διήρχετο 
παρά τα Νέα Λιόσια, διά του σημείου της διασταυρώ-
σεως της οδού Αμαλίας, επόμενη και ωθούσα τας προς 
αυτή φορτηγούς άμαξας επί της πρώτης των οποίων 
επέβαινον δύο εργάται Ιταλοί και εις Έλλην, συνέβη δυ-
στύχημα, εκτροχιασθείσης της πρώτης τούτης αμάξης, 
εκ των τοποθετημένων εκείσε υπ’ αγνώστων λίθων επί 
των τροχιών. Αν και η αμαξοστοιχία εγκαίρως εστάθη, 
οι δυστυχείς όμως εργάτες κατεπλακώθηκαν υπό της 
αμέσως επομένης φορτηγού αμάξης, τούτων δε, οι μεν 
δύο Ιταλοί εξέπνευσαν αμέσως, ο δε Έλλην επληγώθη 
εις τον πόδα, μεταχθείς αμέσως εις το εν Πειραιεί νοσο-
κομείον... Η εταιρεία του σιδηροδρόμου, παρατηρήσασα 
από τινός καιρού ότι κακόβουλοι άνθρωποι πολλάκις 
ετοποθέτησαν λίθους επί των τροχιών, κατά την διάβα-
σιν της αμαξοστοιχίας, αγρύπνως επετήρει την γραμμήν 
καθαρίζουσα αυτήν, εσχάτως μάλιστα και συνέλαβεν επ’ 
αυτοφώρω δύο τοποθετούντας λίθους, ους και παρέδω-
σε τη Μοιραρχία».

Τα επίσημα εγκαίνια της γραμμής ΣΠΑΠ (τμή-
μα Πειραιώς-Αθηνών-Κορίνθου) έγιναν την 21η 
Μαΐου 1884. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση 
της εταιρείας, το τμήμα από Πειραιά προς Ελευσί-
να παραδόθηκε σε δημόσια χρήση στις 30 Ιουνίου 
1884.

Δύο αμαξοστοιχίες εκτελούσαν τα δρομολόγια 
της γραμμής και σύμφωνα με το σχετικό πίνακα 
δρομολογίων της ΣΠΑΠ διέρχονταν από το σιδη-
ροδρομικό σταθμό των Κάτω Λιοσίων στη θέση 
Άγιοι Ανάργυροι. Η πρώτη στις 6.49΄ το πρωί κατά 
την αναχώρηση και στις 3.49΄κατά την επιστρο-
φή από Ελευσίνα. Η δεύτερη στις 8.54΄ το πρωί 
κατά την αναχώρηση και στις 6.54΄ το απόγευμα 
κατά την επιστροφή. Τέσσερις φορές την ημέρα 
το αγκομαχητό της μηχανής έσκιζε την ηρεμία του 

τοπίου και όσοι είχαν κτήματα στην περιοχή βλέ-
ποντας το θεριό να περνάει σταυροκοπιούνταν και 
αναρωτιούνταν:

«Τι άλλο έχουν να δουν ακόμα τα μάτια μας; Τι άλλο 
διαόλου κατασκεύασμα θα μας κουβαλήσουν εδώ οι 
αντίχριστοι;»

7. Με την ίδρυση του Εργοστασίου Φωταερίου 
στο γκαζοχώρι από τη γαλλική Εταιρεία Αεριόφω-
τος το 1857 και τη δημιουργία των πρώτων δικτύων 
φωταερίου, η πρωτεύουσα πήρε άλλη όψη. Συμμε-
τοχή στο εγχείρημα είχε και ο Ιωάννης Βαπτιστής 
Σερπιέρης, πατριάρχης της γνωστής οικογένειας. 

Στο μικρό οικισμό των νέων Λιοσίων τοποθε-
τήθηκαν επί Όθωνος 28 μαντεμένιοι φανοστάτες, 
που του έδωσαν μια σύγχρονη όψη και φώτισαν το 
μέχρι τότε κατασκότεινο περιβάλλον του. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα η διάδοση του 
φωταερίου στην Αθήνα υπήρξε ευρύτατη. Από τα 
πιο προσφιλή επαγγέλματα της εποχής ήταν αυτό 
του φανοκόρου. Οι φανοκόροι ήταν υπάλληλοι του 
Δήμου Αθηναίων αρχικά και των κοινοτήτων που 
δημιουργήθηκαν αργότερα στην περιφέρειά του. 

Ονομαστοί φανοκόροι στα νέα Λιόσια ήταν 
ο Περικλής Βέρτζος και ο γεώργιος Στεφανάκης. 
Ήταν επιφορτισμένοι με το άναμμα των φαναριών 
που συνέδεαν τα νέα Λιόσια με την Αθήνα. Κάθε 
βράδυ ο φανοκόρος με τα σύνεργά του, τη σκαλί-
τσα, το κοντάρι και τα άλλα χρειαζούμενα (λάδι, φι-
τίλι, σπίρτα), άναβε τους φανοστάτες των δρόμων. 
Το ξημέρωμα περνούσε και τους έσβηνε.

Με τη διάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος το 
επάγγελμα του φανοκόρου έσβησε μαζί με τους 
φανοστάτες. 

8. «Τι όμορφο χωριό στ’ αλήθεια! Tι σχέδιο! Tι 
ρυμοτομία! » Πολλοί το παίνευαν και δεν έχαναν ευ-
καιρία να μιλήσουν γι’ αυτό σε φίλους και γνωστούς 
και να επισκεφτούν ξανά και ξανά τα νέα Λιόσια, 
με τις άμαξες και τα κάρα τους. Mετά το 1920, που 
το χωριό συνδέθηκε συγκοινωνιακά με την Αθήνα, 
έρχονταν με τα 15θέσια ιδιωτικά λεωφορεία που 

66.01  Το αγροτικό τοπίο των Νέων Λιοσίων στο 
παλιό γεφυράκι (Κόμβος σήμερα, στο ύψος 
της οδού Βιτυβίλια, Αρχείο Αριστ. Γιαννό-
πουλου)

66.02  Μπαίνοντας στα Νέα Λιόσια το 1914. 
Στο βάθος αριστερά, το μικρό ναΐδριο του 
Ευαγγελισμού και το 1ο Δημοτικό Σχολείο 
(Αρχείο Αριστ. Γιαννόπουλου)
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ανέβαιναν μέχρι την κεντρική πλατεία του. Ανηφό-
ριζαν στην πάνω γειτονιά του, όπου ήταν τα σπίτια 
των επωνύμων, και τραβούσαν όμορφες φωτογρα-
φίες στο Άλσος (σημερινή πλατεία Αγαμέμνονος) 
«εις ανάμνησιν στιγμών ελκυστικών», όπως έγρα-
φαν στο πίσω μέρος των καρτ ποστάλ. Μετά κα-
τέβαιναν στην κεντρική πλατεία, δρόσιζαν με λίγο 
νερό το πρόσωπό τους από τη μαρμάρινη κρήνη 
της και ξαπόσταζαν ράθυμα στην «Μπομπονιέρα», 
το πρώτο μοντέρνο καφεζυθεστιατόριο του Ίμβρι-
ου Δημοσθένη Αγγελόπουλου, που άφησε εποχή 
στα νέα Λιόσια. Εκεί μπορούσαν να δοκιμάσουν 
το «υποβρύχιό» τους κάτω από τη δροσιά της ακα-
κίας, να ακούσουν επώνυμους τραγουδιστές που 
επισκέπτονταν το χωριό (Στελλάκης Περπινιάδης, 
Ρούκουνας, Παπασιδέρης κ.ά.) και να χορέψουν 
στην πίστα του δημοτικά, λαϊκά, ελαφρά τραγούδια 
και μοντέρνα ευρωπαϊκά με το γραμμόφωνό του 
και πλάκες 78 στροφών! 

9. Αν νομίζετε ότι τα νέα Λιόσια στις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα ήταν ένα ήσυχο χωριουδάκι, 
μάλλον κάνετε λάθος. Περίσσευαν η «παρεξήγηση» 
και ο σαματάς! Το δημοσίευμα που ακολουθεί είναι 
από την καλά ενημερωμένη για τα δρώμενα της πε-
ριοχής εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ» της 30ής Ιουνίου 1915.

ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ  
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

«Άγριαι σκηναί, οφειλόμεναι εις τινάς υπαξιωματικούς 
του 3ου Πυροβολικού Συντάγματος και στρατιώτας, ανε-
στάτωσαν την προχθεσινήν εσπέραν το φιλήσυχον χωρί-
ων (Κάτω Λιόσια των Αθηνών), παρ’ ολίγον δε να ελάμ-
βανον δραματικάς διαστάσεις. Από πολλού, στρατιώτες 
τινές απεσπασμένοι εις την αποθήκην υλικού πολέμου, 
την παρά τα Κάτω Λιόσια κειμένην, μεταβαίνουν εις το 
χωρίον και διά της απρεπούς συμπεριφοράς των παρε-
νοχλούντες διαφοροτρόπως τους φιλήσυχους χωρικούς 
είχον εξερεθίσει τούτους εννοούντας να αμυνθώσιν υπέρ 
της οικογενειακής των ησυχίας και της τιμής των εν τω 

χωρίω διαμενόντων εντοπίων και των ξένων προσφύγων.
»Προχθές μετά των ανωτέρω στρατιωτών τεσσά-

ρων τον αριθμόν ηνώθησαν και 2 υπαξιωματικοί του Γ΄ 
Πυροβολικού Συντάγματος οίτινες άγνωστον πώς ευρέ-
θησαν εις Λιόσια και εκ των οποίων εις είνε επιλοχίας 
ονομαζόμενος Ζάννας Απόστολος.

»Άπαντες ούτοι, εκ των οποίων οι στρατιώται της 
αποθήκης υλικού πολέμου (σ.σ.: πρόκειται για τη σημε-
ρινή Στρατιωτική Μονάδα του 301 ΕΒΤ στους Αγίους 
Αναργύρους) ήλθαν πομποδώς με μίαν σούσταν του 
δημοσίου άγνωστον διά τίνος άδειας χρησιμοποιουμέ-
νης εις εξοχικάς διασκεδάσεις των στρατιωτών τούτων, 
είχον συγκεντρωθεί εις το επί της κεντρικής πλατείας 
του χωρίου παντοπωλείον, αφήσαντες την σούσταν με 
το άλογον μέσα εις το κέντρον της πλατείας και παρά 
τα τραπέζια όπου εκάθηντο διάφοροι πολίται εν οις και 
κυρίαι πολλαί.

Η ΣΟΥΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
»Ο αστυνομικός σταθμάρχης του χωρίου, υπενωμα-

τάρχης κ. Ιω. Δημητρακάκος, αληθής στρατιώτης του 
καθήκοντος, απολαμβάνων δε της γενικής εκτιμήσεως 

του χωρίου διά την αμερόληπτον και άγρυπνον εκπλή-
ρωσιν των αστυνομικών του καθηκόντων, ερχόμενος 
προς την πλατείαν και παρατηρήσας την σούσταν άνευ 
αναβάτου ευρισκομένη εν τω μέσω των καθισμάτων των 
ανθρώπων της πλατείας, παρετήρησεν εις τους στρατι-
ώτας ότι έπρεπε να παραμερίσωσιν αυτήν και ότι δεν 
επιτρέπετο να την έχωσιν εις τοιαύτην θέσιν. Oι στρα-
τιώται, ενώ κατ’ αρχάς εφάνησαν υπακούσαντες και 
υποσχέθησαν ότι θα εξέλθουν αμέσως να πάρουν την 
σούσταν, παρέμειναν εν τούτοις επί πολλήν ώραν εντός 
του παντοπωλείου εξακολουθούντες το γλέντι των, εξ ου 
ο αστυνομ. σταθμάρχης ηναγκάσθη να επαναλάβει την 
παρατήρησίν του. 

ΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΝ 
»Τότε οι κ.κ. υπαξιωματικοί, οίτινες σημειωτέον ότι 

είχον έλθη έφιπποι, ενόμισαν ότι έπρεπε να επέμβουν 
δυνάμει του βαθμού των, όστις ήτο ανώτερος του υπε-
νωματάρχου σταθμάρχου, και να παρατηρήσουν εις 
αυτόν ότι η σούστα ήτο... του δημοσίου και επομένως 
ήτο απαραβίαστος μη υποπίπτουσα εις τα δικαιώματα 
του αστυνόμου. Εις την αντιπαρατήρησιν όμως του ψυ-
χραίμου σταθμάρχου ότι είχε καθήκον να μην επιτρέ-
ψη την εν τω μέσω των καθισμάτων των ανθρώπων πα-
ραμονήν αδεσπότου σούστας, οι κύριοι υπαξιωματικοί 
ενεθυμήθησαν τον βαθμόν των και διέταξαν τον αστυν. 
σταθμάρχην να... σταθή εις προσοχήν διότι αυτοί είναι 

67.01  Εικόνες του Αναγνωστικού που θυμίζουν 
όψεις του μικρού χωριού των Νέων Λιοσίων 
της δεκαετίας του ’30

67.02  Πολλά χρόνια πριν γίνει η επίσημη 
ονομασία του δήμου, η πόλη «έπαιζε» με 
το όνομα «Ίλιον» στα οδωνυμικά της, στον 
τοπικό Τύπο, σε επωνυμίες καταστημάτων, 
στο τέρμα των λεωφορείων της και στον 
εικονιζόμενο κινηματογράφο στην είσοδο 
της πόλης

67.01

67.02
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ανώτεροι. Δεν ήρκεσε δε τούτο, αλλά ήρχισαν να ρί-
πτουν υπαινιγμούς και εις τους παρακαθήμενους μετά 
κυριών ότι αυτοί δήθεν παρεκίνησαν τον υπενωμοτάρ-
χην εις παρατήρησιν, πράγμα εντελώς ανυπόστατον. Το 
έναυσμα αυτό ήρκεσεν εις τους επί τόσην ώραν βλέπο-
ντας μετ’ αγανακτήσεως την θρασυτάτην αυτήν στάσιν 
των υπαξιωματικών πολίτας και χωρικούς, τους και εξ 
άλλων παρομοίων αφορμών οργισμένους, ίνα εξεγερ-
θώσι κατά των αρνουμένων να συμφιλιωθούν προς τας 
ενστάσεις του αστυν. σταθμάρχου και εννοούντας να 
επιβληθούν διά του βαθμού των εις τον επιφορτισμένον 
την τάξιν αστυνομ. σταθμάρχην.

ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΙΠΠΕΩΝ
»Οι γενναιότατοι υπαξιωματικοί, θέλοντες τότε να επι-

δειχθώσιν εις τους χωρικούς και επιβάλωσι τα αναστήμα-
τά των, ανέβησαν επί των ίππων των και ήρχισαν επέλασιν 
κατά των συνηγμένων ανδρών και γυναικών αδιαφορού-
ντες αν έρριπτον κατά γης και εποδοπάτουν πολλούς. Συγ-
χρόνως δε εις εκ των στρατιωτών εξαγάγων περίστροφον 
επυροβόλησε προς το πλήθος, ευτυχώς όμως άνευ αποτε-
λέσματος, διότι το περίστροφον έπαθεν αφλογιστίαν. 

»Επηκολούθησαν τότε κραυγαί, αλαγαγμός, ράβδοι 
υψώθησαν εις τον αέρα και καθίσματα εξηκοντίσθη-
σαν, και εν μία στιγμή ηπειλήθη γενικόν αιματοκύλισμα, 
το οποίον προελήφθη, χάρις εις την ψυχραιμίαν και την 
φρόνησιν του αστυνομικού σταθμάρχου, όστις βοηθού-
μενος και από των δύο χωροφυλάκων, των αποτελού-
ντων την όλην αστυνομικήν δύναμιν του χωριού, κατώρ-
θωσεν εν μέσω του πανδαιμονίου αυτού να αφαιρέση 
το περίστροφον τούτον από έναν αξιωματικόν, των 
λοιπών εξαφανισθέντων τους οποίους ωδήγησεν εις το 
τμήμα. Ειδοποιήσας δε κατόπιν εις την αποθήκην υλι-
κού πολέμου εζήτησε φρουράν, ήτις και καταφθάσασα 
παρέλαβε τους ταραξίας υπαξιωματικόν και στρατιώτην 
ίνα τους παραδώσει όπου δει. 

»Ο αστυνομικός ο σταθμάρχης κατασχών το περί-
στροφον απέστειλεν αυτό μετά της συνταχθείσης αναφο-
ράς του εις τον αρμόδιον αγροτικόν αστυνόμον.

ΤΙΜΩΡΗΣΑΤΕ, κ. ΦΡΟΥΡΑΡΧΕ
»Δεν έχομεν αμφιβολίαν ότι ο κ. φρούραρχος εις 

ον και ημείς καταγγέλλομεν το γεγονός, υποπεσόν εις 

άμεσον αντίληψιν συντάκτου μας, θέλει σπεύση να επι-
βάλη αυστηρότατην τιμωρίαν εις τους παρεκτραπέντας 
υπαξιωματικούς και στρατιώτας οίτινες παρ’ ολίγον να 
αιματοκυλήσουν το χωρίον Κάτω Λιόσια και θέλει να εξε-
τάση πώς και τινί αδεία εκ της αποθήκης υλικού πολέμου 
εκστρατεύουν στρατιώται υποχρεωμένοι εις την φρούρη-
σιν της αποθήκης, διά γλέντια ανά τα χωριά παραλαμβά-
νοντες και τα αμάξια του Στρατού και χρησιμοποιούντες 
αυτά διά... τους καυγάδες των». 

10. Η πλατεία; Ποια πλατεία; Η κεντρική πλατεία 
δεν ήταν βεβαίως χώρος απαγορευμένος για τις 
γυναίκες, ήταν όμως απόλυτα ανδροκρατούμενος 
τις καθημερινές, και αυτό τις έκανε να νιώθουν άβο-
λα, ακόμα και σε ένα γρήγορο πέρασμά τους από 
αυτόν. για τους περισσοτέρους, η θέση της γυναί-
κας ήταν στο σπίτι και όχι στη μία και μόνη πλατεία, 
που ήταν γεμάτη καφενεία με ήχους από ζαριές ή 
πούλια και με πανηγυρισμούς ή επιφωνήματα «για 
την παρτίδα της πρέφας που κερδήθηκε ή χάθηκε 
άδικα». Πώς λοιπόν να σταθεί θηλυκό; 

68.01  Το 15θέσιο ιδιωτικό λεωφορείο του Γεωρ-
γίου Στεφανάκη (αριστερά), το πρώτο ίσως 
της γραμμής Αθήνα-Τρεις Γέφυρες-Νέα 
Λιόσια. Δίπλα του, οι Αριστείδης Πέππας 
και Τάκης Λαγουμιτζής (Αρχείο Νανάς 
Αγγελοπούλου-Στεφανάκη)

68.02  Οι δύο κεραίες του Ε.Ι. Ραδιοφωνίας που 
επέβαλαν το νέο τοπωνύμιο στην περιοχή, 
γνωστή μέχρι τότε ως Δραγουμάνο

68.03  Το μονώροφο κτίριο του πρώτου Δημοτικού 
Σχολείου, που κατασκευάστηκε δαπάναις 
του ευεργέτη Αναστασίου Μανάκη

68.01

68.02

68.03
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Σε Κυριακές, γιορτές και σχόλες τα πράγματα 
χαλάρωναν κάπως. Η παρουσία γυναικών στην 
πλατεία δεν σχολιαζόταν αρνητικά, αρκεί η νεαρή 
κοπελιά να συνοδευόταν από τον πατέρα ή τον 
μεγάλο αδελφό της, που αναλάμβανε χρέη στρα-
τονόμου. Έτσι, οι κλεφτές ματιές έμεναν χωρίς συ-
νέχεια, αφού ο χώρος δεν προσφερόταν. Όμως 
«το καλό το παλικάρι ήξερε και τ’ άλλο μονοπάτι». 
Υπήρχαν και οι «διαδρομές της αλεπούς», σημεία 
ή δρομάκια λιγότερο ή καθόλου εκτεθειμένα στο 
μάτι και στα κακόβουλα σχόλια της κουτσομπόλας: 
στο γεφυράκι, στην είσοδο της πόλης, στο Άλσος 
της και οπουδήποτε αλλού η συνάντηση μπορούσε 
να μείνει κρυφή. Εκεί οδηγούσαν τα βήματά τους 
οι ερωτευμένοι κι άφηναν τα συναισθήματά τους 
να εκφραστούν. Εκεί οι ματιές διασταυρώνονταν 
αυθόρμητα, κι αν όλα πήγαιναν καλά το ζευγαράκι 
ανέβαινε τα σκαλιά της Ευαγγελίστριας!

11. «Εδώ Αθήναι». Την 25η Μαρτίου 1938, στις 
10 το βράδυ, ανήμερα της εθνικής εορτής, εγκαι-
νιάστηκε ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών, με το 
μουσικό σήμα που άφησε εποχή: τον τσοπανάκο με 
τη φλογέρα και τα κουδούνια, από τα νέα Λιόσια 
φυσικά, που βρέθηκαν, για ακόμη μία φορά, στο κέ-
ντρο της επικαιρότητας. Οι πανύψηλες κεραίες της 
Ραδιοφωνίας εξέπεμψαν σε μήκος κύματος 499,2 
μέτρα ή 661 χιλιόκυκλους. 

Πρώτη μετάδοση ήταν το διάγγελμα του βασι-
λέως γεωργίου Β́  επί τη εθνική επετείω. Το πρωί 
της άλλης μέρας πολλοί Αθηναίοι πέρασαν από τα 
νέα Λιόσια για να δουν τις πανύψηλες κεραίες που 
έφερναν τα γεγονότα του κόσμου στο σπίτι τους. 

«Έχουμε κι εμείς πύργους του Άιφελ. Και μάλιστα, 
δύο!» έλεγαν χαριτολογώντας οι ντόπιοι.

Τα ραδιόφωνα ήταν λίγα εκείνα τα χρόνια και 
τα ειδησεογραφικά ενημερωτικά προγράμματα 
του ΡΣΑ, πλήρως ελεγχόμενα από το δικτατορικό 
καθεστώς, δεν διακρίνονταν για τον πλουραλισμό 
τους. Αυτό όμως δεν μείωνε καθόλου το ενδια-
φέρον του κόσμου, που συνωστιζόταν γύρω από 
τη μαγική συσκευή στα κεντρικά καφενεία για να 
ακούσει «από πρώτο χέρι» τα νέα. Πολλά από τα 
μεγαλύτερης ηλικίας άτομα δεν μπορούσαν εκεί-
να τα χρόνια να διαβάζουν τα ψιλά γράμματα των 

69.01  Η εντυπωσιακή βίλα του αρχιάτρου του 
Όθωνα, Ερρίκου Τράιμπερ, στην περιοχή 
του Άλσους (Φωτό 1885, Αρχείο Αριστ. 
Γιαννόπουλου) 

69.02  Οι Τρεις (Βασιλικές) Γέφυρες (Φωτό του 
1908)

69.03  Ο κινηματογράφος «Αστέρι» της οικογένειας 
Γκιόκα (Φωτό, αρχές της δεκαετίας του ’70)

69.01

69.02

69.03
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εφημερίδων. Μπορούσαν όμως να τα ακούσουν 
από τη χαρακτηριστική φωνή του εκφωνητή Κώστα 
Σταυρόπουλου. γρήγορα το ραδιόφωνο έγινε το 
δημοφιλέστερο μέσο ενημέρωσης, και τέτοιο πα-
ραμένει για πολλούς μέχρι τις μέρες μας...

 
12. «Σαν παλιό σινεμά» λέει ένα γνωστό τρα-

γούδι. Τα θερινά σινεμά μπήκαν στη ζωή της πό-
λης λίγο μετά τον πόλεμο κι άφησαν εποχή. να τα 
θυμηθούμε; 

Σινέ «Άλσος», θερινός, o πρώτος στα νέα Λιό-
σια, στον ομώνυμο λοφίσκο. Σινέ «Ολύμπια», θε-
ρινός, ο δεύτερος στα νέα Λιόσια, στο κέντρο κι 
αυτός. Σινέ «Αστέρι», χειμερινός-θερινός, στο κέ-
ντρο επίσης. Σινέ «Άγγελος», χειμερινός-θερινός, 

κάπως απόκεντρος, στη στάση Σιδέρη. Σινέ «Λιζέτ-
τα», ο πρώτος συνοικιακός, στον Άγιο Φανούριο. 
Σινέ «Άρτεμις», στην Παλατιανή. Σινέ «Βικτώρια», 
χειμερινός, στην Αγίου νικολάου. Σινέ «Δελφοί», 
στη συνοικία Μιχελή. Σινέ «Διάνα», χειμερινός-
θερινός, στην Αγία Βαρβάρα. Σινέ «Πατρίς», στην 
Παλατιανή. Σινέ «Ρόζα», στους Πολυτέκνους. Σινέ 
«Ρίτα», στο Ρουπάκι. 

Δώδεκα μεγάλες οθόνες που αποτύπωσαν 
στη μνήμη μας αξέχαστες εικόνες από τη χρυσή 
εποχή του ελληνικού κινηματογράφου («Το ξύλο 
βγήκε από τον παράδεισο», «Η κάλπικη λίρα», 
«Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», «Της κακομοί-
ρας» κ.ά.). Ταινίες-σταθμοί για τον ελληνικό κινη-
ματογράφο.

Σε εποχές που δεν υπήρχαν ανάλογες υποδομές, 
οι κινηματογράφοι αναδείχθηκαν σε πολυχώρους 
διασκέδασης, αναψυχής και πολιτισμού, φιλοξενώ-
ντας μαθητικές εκδηλώσεις, περιοδεύοντες θιάσους, 
παραστάσεις θεάτρου σκιών και κουκλοθεάτρου, τα-
χυδακτυλουργούς, συναυλίες ροκ νεανικών συγκρο-
τημάτων, αλλά και αγώνες ελευθέρας πάλης (κατς). 
Κι αν κάποτε το εισιτήριο ήταν κάπως ακριβό, υπήρ-
χε και... η διπλανή ταράτσα του καλόβολου γείτονα. 

Ο παραπονεμένος της ιστορίας μας είναι τελικά 
ο θρυλικός Μπακαλόγατος, που είδε τους ιδιοκτή-
τες των κινηματογράφων να παραδίδουν ο ένας 
μετά τον άλλον τα κλειδιά των αιθουσών τους στα 
σούπερ μάρκετ. 

Ποιος είπε ότι οι ταινίες έχουν πάντα αίσιο τέλος;

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Λιοσίων και ο ευεργέτης Αναστάσιος Μανάκης

Η 
φράση «Άνθρωπος αγράμματος, 
ξύλο απελέκητο» σαρκάζει την 
αμορφωσιά και φανερώνει το διαρκή 
πόθο για εκπαίδευση, μάθηση και 

μόρφωση. Το σχολείο είναι αυτό που προσφέρει 
στους μαθητές τη διδαχή, τη γνώση, τα εφόδια, τη 
δυνατότητα να προοδεύσουν, να προκόψουν, να 
γίνουν χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. 

Αυτό φαίνεται πως το γνώριζε καλά ο Αναστάσι-
ος Μανάκης, θερμός πατριώτης και ευεργέτης της 
πόλης, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια.

Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821 
άρχισαν να καταφθάνουν στη χώρα μας Έλληνες 
λόγιοι και γραμματιζούμενοι, ανάμεσά τους και 
πολλοί εκπαιδευτικοί, για να προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους στους αγωνιζόμενους αδελφούς τους. 

Σε αυτή την προσπάθεια σημαντική ήταν η προ-
σφορά και του κλήρου, συνεχιστή της παράδο-
σης του κρυφού σχολειού, η συμβολή του οποίου 
στη διατήρηση της χριστιανικής πίστης μέσω της 
γλώσσας και της γραφής υπήρξε μέγιστη. 

Όπως περιγράφει και στη «Βαβυλωνία» του ο 
Δημήτριος Βυζάντιος, το ελληνικό έθνος δεν μιλού-
σε την ίδια γλώσσα, δεν είχε τα ίδια έθιμα, είχε όμως 

70.01  Νέα Λιόσια, 1914: η οδός Πάριδος προς το Άλσος. Στο βάθος, ο ανεμόμυλος του Ζούκη. Δεξιά, η ταβέρνα των αδερφών Παλιγγίνη και, αριστερά, το παντοπωλείο του 
Χιώτη (Αρχείο Αριστ. Γιαννόπουλου) 
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την ίδια πίστη, την ίδια αίσθηση ότι αποτελούσε μια 
ξεχωριστή κοινότητα, την ίδια αντίληψη ότι είχε τη 
δική του ταυτότητα πέρα και πάνω από τις διαφορές 
και τις πολυποίκιλες επιμέρους γλωσσικές και πολι-
τισμικές κοινότητες που το συναποτελούσαν. Αλλά, 
περισσότερο απ’ όλα αυτά, το έθνος ήθελε να είναι 
ένα, ενιαίο και αδιαίρετο, με δική του πολιτική υπό-

σταση και κυριαρχία. Και αυτή η πολιτική υπόσταση 
και κυριαρχία είναι θεμελιωμένες στην Ιστορία, στη 
γλώσσα και κυρίως στο αίμα των ηρώων που θυσι-
άστηκαν στους αγώνες για την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία μας. 

Μετά την επιτυχή έκβαση του Εθνικοαπελευθε-
ρωτικού Αγώνα, το θέμα της εκπαίδευσης αναδεί-
χθηκε σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το 
νεοσύστατο κράτος. Όμως, για τα παιδιά στα Άνω 
και Κάτω Λιόσια, στη Χασιά, στο Καματερό, στο 
Μενίδι, στις Κουκουβάουνες, στα Καλύβια και τα 
άλλα αρβανιτοχώρια της Αττικής υπήρχε μια επι-
πλέον δυσκολία: μιλούσαν τα αρβανίτικα. Τα αρ-
βανίτικα είναι συγγενής γλώσσα με την ελληνική. 
Διατηρήθηκαν προφορικά πάππου προς πάππου 
και πέρασαν από γενιά σε γενιά όχι μέσα από πα-
πύρους, βιβλία και γραμματικές, αλλά μέσα από το 
τραγούδι, την παράδοση, το λαϊκό πολιτισμό, με 
έναν τρόπο σκληρό και πεισματάρικο. Αγύριστα 
κεφάλια οι Αρβανίτες! Όμως, τώρα υπήρχε μια 
ελεύθερη πατρίδα που ζητούσε από όλα τα παι-
διά της και να μάθουν και να μιλούν την επίσημη 
γλώσσα της. Μια γλώσσα ενός λαμπρού πολιτισμού 
3.000 χρόνων! 

71.01  Από το «Αναγνωστικό της Ά  Δημοτικού με το οποίο έμαθαν γράμματα γενιές ολόκληρες μετά τον πόλεμο 
71.02  Απολυτήριο του σχολικού έτους 1927-1928 του μαθητή Κωνσταντίνου Πέππα του Αριστείδη. Γενικός 

βαθμός, «καλώς» (5 6/11) με διαγωγή «κοσμιωτάτη»!
71.03  Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Κολοκυθά» στην περιοχή των 

Πολυτέκνων (Φωτό, αρχές δεκαετίας του 1960, Αρχείο Δημήτρη Νταλίπη) 
71.04  Μπροστά, καθιστοί οι δάσκαλοι Γρηγόρης Παπαγρηγορίου (δεξιά), Σακελλαρίου (αριστερά) και πίσω η 

Ελένη Μαρκοπούλου (δεξιά) και η κυρία Ρόη (αριστερά) με τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου, το 
1936 (Αρχείο Σπ. Μπαλάνη)
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Πώς όμως να πεις στα Αρβανιτόπουλα ότι 
έπρεπε να ξεχάσουν τη γλώσσα των γονιών, των 
παππούδων, των προπάππων τους;

Άρχισε τότε ένας μεγάλος αγώνας. «Η αμορφω-
σιά δεν ταιριάζει στους νέους ανθρώπους» έλεγαν οι 
εκπαιδευτικοί, προσθέτοντας ότι «η ελληνική είναι 
η πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου». Ο αγώνας τους 
υπήρξε τεράστιας σημασίας. Στάθηκαν όρθιοι απέ-
ναντι σε αναχρονιστικές αντιλήψεις και προκαταλή-
ψεις, σαν κι αυτές που έλεγαν ότι «τα κορίτσια δεν 
χρειάζονται να μάθουν γράμματα». Εγκαλούσαν τους 
γονείς που έπαιρναν τα παιδιά τους στις δουλειές 
του χωραφιού κρατώντας τα μακριά από το σχο-
λείο. Οι πρώτοι εκείνοι δάσκαλοι εργάστηκαν με 
ιώβεια υπομονή, απίστευτο πείσμα και παροιμιώδη 
ευσυνειδησία, σαν δεύτεροι γονείς, οδηγούμενοι 
από υψηλό αίσθημα ευθύνης και φιλοπατρία. Δεν 
ήταν απλά εκπαιδευτικοί, λειτουργοί ή κρατικοί 
υπάλληλοι, αλλά πραγματικοί ήρωες.

Όταν έφθασε ο Ιωάννης Καποδίστριας στην Ελ-
λάδα έγραφε στον Αδαμάντιο Κοραή: «Η δημόσια 
εκπαίδευσις δεν είναι δυνατόν να οργανωθεί όσον ταχέ-
ως αι χρείαι το απαιτούσι και ημείς το επιθυμούμεν. Διά 
τα σχολεία χρειάζονται οικήματα. Εγώ φθάσας ενταύθα 
ευρήκα μόνον καλύβας όπου εσκεπάζοντο πλήθος οικο-
γενειών πειναλέων».

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1838 ένας δάσκαλος, ο Α. 
Τριανταφύλλου, ανέφερε «Μεταβάς εις την θέσιν που 
με διορίσατε (σ.σ.: στη Μάνδρα) ηύρον διά σχολείον 
εν από τα εκεί καλύβια», προσθέτοντας «ότι μήτε 15 
μαθητάς βρήκα να εννοούν την διάλεκτόν μας, επειδή 
μικροί και μεγάλοι μιλούν αρβανίτικα» και υπέβαλε την 
παραίτησή του. 

Υπήρχαν και τριβές ανάμεσα σε αδιάλλακτους 
τοπικούς παράγοντες και σε εκείνους που υπερα-
σπίζονταν την ανάγκη μιας πιο ορθολογικής εκ-
παίδευσης. Χαρακτηριστικά για την αντιφατικότητά 
τους είναι δύο πρακτικά του Δημοτικού Συμβου-
λίου Φυλής που στάλθηκαν στα μέσα του 1843 
στη γραμματεία Εκκλησιαστικών. Το ένα επαινεί 
τον δάσκαλο και το επόμενο τον κατηγορεί ότι 
«διεγείρει τους κατοίκους και κατήντησε πληγή αθε-
ράπευτος», ζητώντας την απομάκρυνσή του εντός 
τριών ημερών. 

Στα 1844 ένας Ηπειρώτης δημοδιδάσκαλος 
μετέβη στα Καλύβια Χασιάς (= Ασπρόπυργος) 
και αφού έμεινε για μεγάλο διάστημα απλήρωτος 
ζήτησε να μετατεθεί στα Βίλια ή όπου αλλού για 
να μπορέσει να ζήσει. Από τα διασωθέντα αρχεία 
της εποχής προκύπτει ότι όλες οι δαπάνες για την 
ανέγερση, τη συντήρηση, τα λειτουργικά έξοδα του 
σχολείου και το μισθό του δημοδιδασκάλου πλη-
ρώνονταν από τους δήμους. Η μόνη δαπάνη που 
ανελάμβανε το κράτος αφορούσε στην εκτύπωση 
των ελάχιστων βιβλίων. 

Αξίζει ιδιαίτερη μνεία η συμβολή της Φιλεκπαι-

72.01  Γυμναστικές επιδείξεις του 1ου Δημοτικού Σχολείου πάνω από τη σημερινή πλατεία, στο ύψος της οδού 
Φιλοκτήτου (Φωτό 1945-1946, Αρχείο Ναυσικάς Χ. Λιόση-Μαυράκη) 

72.02  Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού σε σχολική εκδρομή στον Πύργο της Βασιλίσσης 
72.03  Γονείς, εκπαιδευτικοί, τοπικές Αρχές, κλήρος κ.ά. παρακολουθούν γυμναστικές επιδείξεις στο προαύλιο του 

1ου Δημοτικού Σχολείου (Φωτό Μαίρη Απέργη-Μανάρα)
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δευτικής Εταιρείας, η οποία, τη δεκαετία του 1860, 
ίδρυσε και λειτούργησε παραρτήματα-σχολεία για 
την εκπαίδευση των κοριτσιών στα χωριά της Ατ-
τικής: Κηφισιά, Κιούρκα, Χασιά και Μενίδι. Τα σχο-
λεία αυτά είχαν και μαθήτριες μεγαλύτερης ηλικίας 
«που ήθελαν να μάθουν γράμματα έστω και αργά». 

Ας έλθουμε τώρα στα Κάτω Λιόσια. 
Το χωριό των Κάτω Λιοσίων στα μέσα της 

δεκαετίας του 1850 ήταν ένα χωριό καλλιεργητών 
του παρακείμενου βασιλικού αγροκτήματος. Σε δη-
μοσίευμα της εποχής αναφέρεται ότι η βασίλισσα 
Αμαλία «ίδρυσε σχολείον αναθέσασα την διεύθυνσιν 
αυτού εις τον ιερέα και διδάσκαλον Δημήτριον Κορίδην 
και ανήγειρεν εκκλησίαν επ’ ονόματι του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου». 

Σύμφωνα με άλλο άρθρο που δημοσιεύθηκε 
στην πολιτική και φιλολογική εφημερίδα «ΗΛΙΟΣ», 
στις 25 Μαρτίου του 1856 (εκδότης Π. Σούτσος):

«Εκτός του Πύργου έστιν χωρίδιον καλούμενον 
Λιόσια. Εν τω χωριδίω τούτω η βασίλισσα εμίσθωσε 
ιερέα του ανατολικού δόγματος γνωρίζοντα την ελ-
ληνικήν γλώσσαν, ον κατέστησε διδάσκαλον των εκεί 
παίδων».

Δεν είναι γνωστό αν για τη στέγαση του σχολεί-
ου κατασκευάστηκε ιδιαίτερο κτίσμα, όπως σαφώς 
αναφέρεται για την εκκλησία. Το πιθανότερο είναι 
οι λίγοι μαθητές του να στεγάστηκαν σε ένα από 
τα ταπεινά αγροτικά κτίσματα του χωριού ή μέσα 
και στον ίδιο το ναΐσκο, μια αίθουσα που χωρού-
σε 10-20 μαθητές. Το «σχολείο» αυτό αντίκρισε ο 
Αναστάσιος Μανάκης όταν επισκέφθηκε για πρώτη 
φορά τα Λιόσια, δυο-τρία χρόνια μετά την ίδρυσή 
τους, περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850. 

Αναστάσιος Μανάκης
Ο Αναστάσιος Μανάκης υπήρξε μέγας ευερ-

γέτης της πόλης, ένας ευπατρίδης και μαχητικός 
κοινωνικός οραματιστής που αφιέρωσε ολόκληρη 
τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας, από την 
προεπαναστατική περίοδο μέχρι τα μέσα της δε-
καετίας του 1860, όταν το νεαρό ελληνικό κράτος 
προσπαθούσε να ορθοποδήσει σε αφάνταστα δύ-
σκολες συνθήκες. 

Το όνομά του έχει δοθεί στην παρακείμενη στο 
σχολείο οδό, λίγοι όμως από τους κατοίκους της 
πόλης, ακόμη και οι πλέον φιλομαθείς, γνωρίζουν 
κάτι γι’ αυτόν. 

Ο Αναστάσιος Μανάκης ή Μιχάλογλου γεννή-
θηκε στην ιστορική κωμόπολη του νομού Ιωαν-
νίνων, το Μέτσοβο, περί τα τέλη του 18ου αιώνα. 
Το Μέτσοβο ήταν τότε έδρα ξένων προξενείων, 
καίριος συγκοινωνιακός κόμβος, κέντρο εμπορικό, 
πνευματικό και εκπαιδευτικό. Οι κάτοικοί του, όπως 
και οι συμπατριώτες τους στα γιάννενα, ήταν «πρώ-
τοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα». Ο 
Μανάκης διαπιστώνοντας τις λαμπρές προοπτικές 
που είχε το ζωεμπόριο έδειξε από τα προεπανα-

στατικά χρόνια ζηλευτή εργατικότητα, αξιοποιώ-
ντας την ευφυΐα και το εμπορικό του τάλαντο. Με 
έδρα την Κωνσταντινούπολη απλώνει τις επιχειρη-
ματικές του δραστηριότητες σε όλη τη Βαλκανική, 
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες Βλαχία, Μολδαβία, 
μέχρι και στην απέραντη Ρωσία. Απέκτησε νωρίς 
μεγάλη περιουσία και συνδέθηκε με ονομαστούς 
επιχειρηματικούς παράγοντες της εποχής. 

Στο απόγειο της επιχειρηματικής του δραστη-
ριότητας εντάσσεται στο πιο ενεργό τμήμα της Φι-
λικής Εταιρείας, δίπλα στον αρχηγό της Ελληνικής 
Επανάστασης Αλέξανδρο Υψηλάντη, που του ανα-
θέτει άκρως επικίνδυνες και απόρρητες αποστολές, 
αποφασιστικής σημασίας για την τύχη της Φιλικής 
Εταιρείας και την έκβαση της προγραμματισμένης 
Επανάστασης των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. 
Όταν τα όπλα στη Μολδοβλαχία σίγησαν, ο Μανά-
κης κατέβηκε στην Ελλάδα και συνέχισε τους αγώ-
νες του στα Δερβενάκια, στο Μεσολόγγι και όπου 
αλλού χρειαζόταν, αποσπώντας την εμπιστοσύνη 
και το θαυμασμό των αρχηγών της Επανάστασης.

Το 1825 ο Ιωάννης Κωλέττης προτείνει την 
αποστολή του Μανάκη στη Σερβία ως προξένου 
της Ελλάδας, λόγω της αξιόλογης παιδείας του, σε 
συνδυασμό με τις προηγούμενες επιχειρηματικές 
επιδόσεις του αλλά και τις εύστοχες επιχειρήσεις 
ως απεσταλμένου του Υψηλάντη. 

Μια μεταγενέστερη αποστολή του, το 1862, 
δείχνει ότι η πρώτη διπλωματική του υπηρεσία 
είχε αίσιο τέλος. Κατά την παραμονή του στη Σερ-
βία, συστηματικά εργαζόμενος, διερμήνευσε τις 
συμπάθειες των Ελλήνων προς τους ομόδοξους 
Σέρβους προκαλώντας ανάλογα συναισθήματα 
στους δεύτερους, επιτυγχάνοντας την εισαγω-

73.01  Ο Αναστάσιος Μανάκης, ο μέγας 
ευεργέτης και δημιουργός του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου των Νέων Λιοσίων, που 
θεμελιώθηκε τον Οκτώβριο του 1860

73.02  Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην οδό 
Πρωτεσιλάου. Επικεφαλής του Γυμνασίου 
Θηλέων, μαθήτριες με παραδοσιακές 
αρβανίτικες ενδυμασίες και στολές Αμαλίας 
(Αρχείο Ήρας Μανάρα)
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γή της ελληνικής γλώσσας στα σερβικά σχολεία, 
στέλνοντας εκεί πολλά εκλεκτά ελληνικά βιβλία, 
και αυτά με δική του δαπάνη. Αποδοτική είναι και 
η συνεργασία του με τους Μαυροβουνίους, που 
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης εί-
χαν εκδηλώσει με κάθε τρόπο την ειλικρινή συ-
μπάθειά τους προς τους Έλληνες. 

Η γενέτειρα του Μανάκη, το Μέτσοβο, παρα-
μένει εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε 
αυτήν στρέφει τώρα την αμέριστη στοργή και το 
ενδιαφέρον του. Αποστέλλει ωφέλιμα βιβλία, που 
διευκολύνουν την εκπαίδευση των παιδιών, τα οποία 
ζουν μεν σε καθεστώς δουλείας, αλλά αποτελεί πα-
ρηγοριά το γεγονός ότι οι ελεύθεροι Έλληνες δεν 
ξεχνούν τους αλύτρωτους αδελφούς τους.

Ιδιαίτερα συντρέχει τους δήμους που, σύμφω-
να με το νόμο της 27ης Δεκεμβρίου του 1833, 
επιφορτίσθηκαν με την ευθύνη της εποπτείας και 
λειτουργίας εκκλησιών, σχολείων, τμημάτων χω-
ροφυλακής, χωρίς όμως να διαθέτουν τους ανά-
λογους πόρους. 

Ο Αναστάσιος Μανάκης εκδηλώνει το ενδια-
φέρον του για την ειρηνική και αδιατάρακτη ζωή 
των κατοίκων των νέων Λιοσίων, και μάλιστα για το 
λόγο αυτόν αποφασίζει την εγκατάστασή του εκεί.

Αγοράζει όπλα νέου τύπου τα οποία διανέμει 
στους άοπλους κατοίκους, διότι υπήρχαν και αρ-
κετοί προνοητικοί και εύποροι που είχαν ήδη φρο-
ντίσει να εξοπλιστούν εκ των ενόντων. Εισηγείται τη 
συγκρότηση τοπικού τμήματος εθνοφυλακής για 
την καταπολέμηση της ληστείας, προσφέροντας 
παράλληλα εργασία σε όλους τους κατοίκους του 
χωριού, που λόγω αναγκών επιδίδονταν σε παρά-
νομες ενέργειες. Αναλαμβάνοντας την εκτέλεση 
της διαθήκης του Μιχαήλ Τοσίτσα για την ανέγερση 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την επι-
στασία των σχετικών έργων, εξασφαλίζει παραγω-
γική και εποικοδομητική απασχόληση σε Λιοσιώτες 
καρομεταφορείς και εργάτες εκείνα τα χρόνια. 

Το φιλεκπαιδευτικό πάθος του παραδειγματίζει 
και άλλους εύπορους και φιλογενείς Έλληνες ώστε 
να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες. Με τις δω-
ρεές του μπαίνουν τα θεμέλια για να συσταθούν 
βιβλιοθήκες σε όσα διδακτήρια δεν υπάρχουν. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε από 

διάφορες πηγές, ως πρώτος δάσκαλος του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου νέων Λιοσίων, που αναφέ-
ρεται και ως «Μανάκειος Σχολή», ήταν ένας «φι-
λότιμος εφημέριος», ο Δημήτριος Κορίδης. για 
πολύ καιρό ασκούσε τα καθήκοντά του απλήρω-
τος από το Δήμο Αθηναίων (όπου ανήκαν τότε 
τα Κάτω Λιόσια). Μόλις ο Μανάκης πληροφορή-
θηκε ότι ο εφημέριος του ναού και δάσκαλος δεν 
λαβαίνει αποδοχές και διαφαίνεται αναπόδραστη 
η διακοπή της θρησκευτικής ζωής και της διδα-
σκαλίας των παιδιών, αναλαμβάνει τη μισθοδοσία 
του, αναθέτοντάς του πρωτίστως το εκπαιδευτικό 
έργο. Παράλληλα διαθέτει τις απαραίτητες δαπά-
νες για την ανέγερση του σχολείου ώστε να δια-
σφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική διδασκαλία 
σε αυτό. Αρβανίτες στην απώτατη καταγωγή τους 
οι μαθητές, αλλά ακραιφνείς Έλληνες, έκαναν το 
γλωσσικό τους ιδίωμα να λειτουργήσει ως κίνητρο 
προς την ελληνική παιδεία. 

Οι κάτοικοι των νέων Λιοσίων, συγκινημένοι από 

74.01  Κατά τη διάρκεια ανακατασκευής του 
1ου Δημοτικού Σχολείου, οι μαθητές 
χρησιμοποιούσαν την αίθουσα του Ι.Ν. 
της Ευαγγελιστρίας, όπου απαθανατίζονται 
(Αρχείο Σπύρου Μπαλάνη)

74.02  Το 1ο Γυμνάσιο Νέων Λιοσίων στεγάστηκε 
τα πρώτα χρόνια στο κτίριο των Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτηρίων «Τσώνη-Παταργιά» 

74.01

74.02
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την ευγενική χειρονομία του Μανάκη, έκαναν την ελ-
ληνική παιδεία σκοπό της ζωής τους. Ο Τύπος της 
εποχής, εκτιμώντας την αξία της προσφοράς του, 
έδωσε ιδιαίτερη προβολή στην επίσημη θεμελίωση 
του έργου, με σχετικό δημοσίευμα της 1ης Οκτω-
βρίου του 1860, δημοσιοποιώντας στη συνέχεια 
στοιχεία για την πρόοδο των εργασιών.

«...ο κος Αναστάσιος Μανάκης... προσέθεσεν... και 
ετέραν αγαθοεργία, ιδρύων εν τω χωρίω του Δήμου Αθη-
ναίων Λιόσια τω παρά τω κτήματι της Μεγαλειοτάτης 
ημών Βασιλίσσης δημοτικόν σχολείον ου πολλή υπήρχεν 
εκεί ανάγκη. Του σχολείου τούτου τον θεμέλιον λίθον 
έθετο ο ιδρυτής την πρωίαν της παρελθούσης Κυριακής 
γενομένης εκκλησιαστικής δημοτελούς τελετής και λόγου 
παρά του διδασκάλου και εφημερίου κ. Κορίδου εκφω-
νηθέντος. Παρήσαν εν αυτή οι υπουργοί κ.κ. Βότσαρης, 
Ποτλής και Κουντουριώτης, ο γερουσιαστής κ. Ψύλλας, ο 
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Σκούφος, ο διευθυντής της Εθνι-
κής Τραπέζης κ. Γεώργιος Σταύρου και άλλοι επίσημοι 

πολίται. Περιχαρείς οι κάτοικοι του χωριού περιεστοί-
χουν την τελετήν και η από καρδιάς ευγνωμοσύνη αυτών 
πολυειδώς εξεδηλώθη τω κυρίω Μανάκη». 

Δύο χρόνια μετά, ένα άλλο δημοσίευμα της 
«Εφημερίδας των Φιλομαθών» (φ. 465) με ημερο-
μηνία 18 Σεπτεμβρίου 1862 μάς δίνει περισσότε-
ρες πληροφορίες για το «καλλίτερον και κανονι-
κότερον» δημοτικό σχολείο της περιφέρειας των 
Αθηνών «μηδ’ αυτής της πόλεως εξαιρουμένης», όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνει.

«Εν τω χωρίω Λιόσια κειμένω παρά τω κτήματι της 
Α.Μ. της Βασιλίσσης υπάρχει δαπάναις του φιλογενε-
στάτου κ. Α. Μανάκη ανεγηγερμένον το καλλίτερον και 
κανονικώτερον των εν τη περιφερεία του Δήμου Αθη-
νών, μηδ’ αυτής της πόλεως εξαιρουμένης, δημοτικόν 
σχολείον. Τούτο διευθύνεται παρά του εκπαιδεύτου και 
φιλοτίμου εφημερίου του αυτού χωρίου και δημοδιδα-
σκάλου δευτεροβαθμίου κυρίου Δ. Κορίδου. Αι κατ’ έτος 

μετά πάσης επισημότητος και πανηγυρικής λαμπρότη-
τος γιγνόμεναι εξετάσεις των εις αυτό εκ του χωρίου 
τούτου και των πέριξ φοιτώντων μαθητών πληρούσι 
χαράς την καρδίαν πάντων των προσερχομένων. Τουτ’ 
αυτό εγένετο και κατά την παρελθούσαν Κυριακήν, τη 
9 του μεσούντος. Την πρωίαν της ημέρας ταύτης ετελέ-
σθη πρώτον αναλώμασι (σ.σ.: με έξοδα) του κ. Μανάκη 
υπό του σεβ. Επισκόπου Καρυστίας ιερά μυσταγωγία 
εν τω δαπάναις της Α.Μ. της Βασιλίσσης ιδρυμένω πε-
ρικαλλεί ναώ εν Λιοσίοις, είτα προηγηθείσης τελετής εν 
τω σχολείω εγένοντο αι εξετάσεις, εν αις παρευρέθη-
σαν ο κ. πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου, ο κ. 
υπουργός της Παιδείας, ο κ. Αυλάρχης, ο κ. Δήμαρχος 
Αθηνών, ο ιδρυτής του σχολείου κ. Μανάκης, ο διευθυ-
ντής της Εθν. Τραπέζης κ. Γ. Σταύρου, ο υποδιοικητής 
αυτής κ. Μ. Ρενιέρης, η εξεταστική επιτροπή και άλλοι 
φιλόμουσοι άνδρες. Εις επήκοον δε πάντων (σ.σ.:  σε 
προσοχή όλων) ο διδάσκαλος κύριος Κορίδης εξεφώ-
νησε καταλληλότατον λογύδριον. 

»Ο κ. Μανάκης διένειμε τοις μαθηταίς βιβλία εις 
βράβευσιν αυτών, ομοίως δε ο κ. δήμαρχος. Μετά τας 
εξετάσεις προσηνέχθη μετά του κ. Μανάκη εις πάντας 
τους ανωτέρω μνημονευθέντας εστίασις λαμπρά και 
ούτως ετελείωσε χαρμοσύνοις εν Λιοσίοις η ημέρα των 
εξετάσεων του εν αυτοίς σχολείου». 

Πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών το σχολείο 
είχε λειτουργήσει υποδειγματικά, σύμφωνα με την 
ειδησεογραφία της εφημερίδας που είχε δώσει την 
πρώτη καλή είδηση για τη θεμελίωσή του, την 1η 
Οκτωβρίου του 1860. Ο ίδιος ο Αναστάσιος Μα-
νάκης τα τελευταία χρόνια της ζωής του μοιραζό-
ταν τη χαρά της ευεργεσίας του με τους μικρούς 
μαθητές, τους γονείς τους και τον έναν και μοναδι-
κό δάσκαλο, αφού ήδη είχε δημιουργήσει ιδιόκτητη 
κατοικία κοντά στο σχολείο. 

Στα τέλη Ιουλίου του 1864 ο ευεργέτης της πό-
λης έφυγε από τη ζωή. Σύμπας ο λαός της πρωτεύ-
ουσας συνέρρευσε στο ναό της Μητροπόλεως και 
στους γύρω δρόμους και συνόδευσε το φέρετρό 
του πεζή μέχρι το νεκροταφείο, εκδηλώνοντας με 
οδύνη την αγάπη και ευγνωμοσύνη του προς τον 
ευεργετικό και φιλάνθρωπο άνδρα. 

Ανατρέχοντας σε οδηγούς και στατιστικά στοι-
χεία των επόμενων δεκαετιών σταχυολογούμε: 

•  Πρώτη διδάξασα, τρεις δεκαετίες αργότερα (το 
1889), στο Τμήμα Αρρένων του ιδίου (1ου) 
Σχολείου νέων Λιοσίων ήταν η διδασκάλισσα 
Ελένη γομβέλη. 

75.01  Φίλοι και συμμαθητές: φίλοι για πάντα!  
Η φιλία που ξεκινά από τα θρανία κρατά 
μια ζωή!
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•  Σύμφωνα με τον «Οδηγό» του Ιγγλέση του έτους 
1905, το Δημοτικό Σχολείο νέων Λιοσίων ήταν 
ένα από τα 23 της περιφέρειας του Δήμου Αθη-
ναίων (Αθήνα 16, Σεπόλια 1, Κυψέλη 1, Άνω Πα-
τήσια 1, νέα Λιόσια 1, Αμαρούσιο 1, Χαλάνδρι 1 
και Κηφισιά 1) σε μια περίοδο που ο πληθυσμός 
της πρωτεύουσας με τα κοντινά της περίχωρα 
μόλις έφτανε τους 163.000 κατοίκους.

•  Σύμφωνα με τα στοιχεία των μαθητολογίων που 
τηρούνται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο με την ένδει-
ξη «στο διηνεκές», οι εγγεγραμμένοι σε αυτό μα-
θητές τις εκπαιδευτικές περιόδους από το 1896-
1897 μέχρι 1917-1918 κυμαίνονταν από 93-67 
μαθητές και από 59-31 μαθήτριες κατ’ έτος.

Το 1ο Δημοτικό στοίχειωσε αφρόντιστο και 
ασυντήρητο, παραμένοντας το «ένα και μοναδι-
κό» σχολείο και μετά την ίδρυση της κοινότητας, 
το 1925. Κατά την περίοδο της δικτατορίας Μετα-
ξά έγιναν κάποιες εργασίες επέκτασής του, αλλά 
διακόπηκαν από τον πόλεμο και τα γεγονότα που 
ακολούθησαν. Έτσι ημιτελές, ερειπωμένο, χωρίς 
πορτοπαράθυρα και εξοπλισμό, το «καλλίτερον και 
κανονικότερον σχολείον της περιφερείας των Αθηνών» 
κατάντησε ένα κτίριο-φάντασμα. 

Οι παλιοί κάτοικοι θυμούνται: «Το σχολείο δεν 
λειτουργούσε μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, 
όμως ο αριθμός των μαθητών είχε αυξηθεί σημαντικά, 
γι’ αυτό και η κοινότητα αναγκάσθηκε να μισθώσει 

κάποια ισόγεια μαγαζιά του Κώστα του Τσίγκου στην 
πλατεία, προς τη μεριά της οδού Πατρόκλου, του Θα-
νάση του Λιόση, δίπλα, στον ίδιο δρόμο, και του Στα-
μολιώση επί της Πατρόκλου και Πριάμου στο κέντρο, 
μετατρέποντάς τα σε σχολεία για να στεγαστούν οι 
διάφορες τάξεις».

Αξίζει ιδιαίτερη αναφορά στους δασκάλους, με 
πρώτο τον αξέχαστο γρηγόριο Παπαγρηγορίου, 
την Ελένη Μαρκοπούλου και τον Χάρη Σακελλα-
ρίου, που για πολλές δεκαετίες έδωσαν το περίσ-
σευμα της ψυχής τους για να μάθουν τα μικρά 
Λιοσιωτόπουλα γράμματα, τότε που το χωριό δεν 
είχε ακόμη φως και η επιστροφή από το σχολείο 
γινόταν με το «Φεγγαράκι μου λαμπρό».

Η αγροτική οικονομία τον πρώτο αιώνα ζωής του χωριού

T
ο φυσικό περιβάλλον της Αττικής, με 
το ήπιο κλίμα και τις εποχικές μεταπτώ-
σεις του, η όχι σπάνια παρατεταμένη 
ξηρασία, η αναπόφευκτη σιτοδεία και η 

ύπαρξη μικρών κατακερματισμένων κλήρων καθό-
ριζαν τα προϊόντα που μπορούσαν να παραχθούν 
στο χώρο της. Στο αττικό Λεκανοπέδιο οι δυνατό-
τητες για εντατικές καλλιέργειες δημητριακών ήταν 
πολύ περιορισμένες. Οι συνθήκες ευνοούσαν πιο 
πολύ τις καλλιέργειες κηπευτικών, την ελαιοπαρα-
γωγή, τις αμπελοκαλλιέργειες και τη μικρή κτηνο-
τροφία, οικόσιτη και νομαδική. Οι συνθήκες αυτές 
επέτρεπαν την παραγωγή σχετικά περιορισμένης 
ποικιλίας προϊόντων με προσωπική φροντίδα και 
ενδοοικογενειακό καταμερισμό των αγροτικών 
εργασιών. Κοντολογίς, επέβαλλαν την οργάνωση 
της παραγωγής σε μικρές οικογενειακές μονάδες, 
όπως άλλωστε συνέβαινε σε ολόκληρη τη νότια 
Ελλάδα και στα περισσότερα νησιά.

Ο αγροτικός χώρος των νέων Λιοσίων παλιό-
τερα ήταν μια μικρογραφία, ένα τυπικό παράδειγμα 
της οργάνωσης των αγροτικών δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, στη βάση της 

μικρής οικογενειακής γεωργικής και κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης. Εξαίρεση σε αυτή την πραγματικό-
τητα ήταν το πρότυπο κτήμα της Αμαλίας, όπου 
καλλιεργείτο ό,τι καλύτερο μπορούσε να φυτρώ-
σει στην αττική γη, ενώ στον εκτεταμένο χώρο του 
λειτουργούσαν διάφορες κτηνοτροφικές μονάδες, 
βουστάσια, ποιμνιοστάσια, ιπποφορβεία με εκλε-
κτές ράτσες, πτηνοτροφεία, περιστερώνες κ.ά. 

Η παραγωγή του βασιλικού αγροκτήματος, 
που κυριαρχούσε στο χώρο, υπήρξε πλούσια και 
ποιοτικά εξαιρετική. Τα προϊόντα του βραβεύθη-
καν στην πρώτη γεωργική έκθεση, τα «Ολύμπια», 
που διοργανώθηκε στο ζάππειο το 1859, όπου 
συγκεντρώθηκαν ποικίλα γεωργικά προϊόντα της 
χώρας με σκοπό την άμιλλα μεταξύ των αγροτών 
για τη βελτίωση της παραγωγής των κτημάτων 
τους. Στην έκθεση αυτή το βασιλικό αγρόκτημα 

76.01  Ευχαριστημένος γιατί ξεπούλησε τα σαββα-
τιανά του γυρίζει με άδειες τις καλαθούρες 
στo αμπέλι του (Αρχείο συγγραφέα)

76.02  Η μελισσοκομία ενδιέφερε ανέκαθεν τους 
Λιοσιώτες από παράδοση, αφού τα πρώτα 
μελίσσια λειτούργησαν στο κτήμα της 
Επταλόφου στα μέσα του 19ου αιώνα. 
Εδώ, οι κυψέλες του δασκάλου Nικολάου 
Δέπου, που δίδαξε τα μυστικά της μελισ-
σοκομίας στα Νέα Λιόσια (Αρχείο Άβας 
Βασιλειάδη) 

76.01

76.02
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απέσπασε ένα χρυσό, τρία αργυρά, τέσσερα χάλ-
κινα βραβεία και πολλούς επαίνους σχεδόν για 
όλα τα εκθέματά του.

Όμως, πέρα από το αγρόκτημα της Επταλό-
φου, μια μικρή κοινωνία με εμπειρίες, γνώσεις και 
εφόδια που είχε αποκτήσει προσπαθούσε να δη-
μιουργήσει το δικό της βιος. Χρόνο με το χρό-
νο η γεωργική γη μεγάλωνε με συνεχείς εκχερ-
σώσεις, βελτιώσεις και αρδευτικά συστήματα. Η 
κατανομή των γεωργικών δραστηριοτήτων στον 
αγροτικό χώρο των νέων Λιοσίων τις πρώτες 
δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα σε γενικές 
γραμμές παρουσιαζόταν ως εξής: στο ανατολικό 
και μεσημβρινό τμήμα, κατά μήκος του ρέματος 
της γιαννούλας Φλέβας Καναπιτσερής, μικροί 
ελαιώνες εναλλάσσονταν με λαχανόκηπους και 
μονάδες βουστασιακής αγελαδοτροφίας· στο 
βόρειο τμήμα του κέντρου (περιοχή Μιχελή) και 
στις περιοχές του Αγίου γεωργίου και των Αγίων 
Θεοδώρων επικρατούσαν οι αμπελοκαλλιέργειες· 
στο νότιο τμήμα του κέντρου (σημερινή πλατεία 
Δασκάλας) και πιο κάτω, στον Άγιο Φανούριο, 
στα Βερακέικα, στο Ρουπάκι και στη ζωοδόχο 
Πηγή, οι καλλιέργειες των δημητριακών εναλ-
λάσσονταν με μικρής έκτασης λαχανόκηπους και 
αμπελοκαλλιέργειες, ενώ βορειοδυτικά, προς τη 
μεριά της σημερινής Πετρούπολης, κυριαρχού-
σαν καλλιέργειες ζωοτροφών (κριθάρια, βίκος, 
τριφύλλια), που αραίωναν δυτικότερα προς τα 
πρανή του Ποικίλου. Εκεί επικρατούσαν άγριες 
θαμνώδεις λόχμες, κατάλληλες για βοσκοτόπια. 
Στην κοντινή περιφέρεια του οικιστικού ιστού 
υπήρχαν μικροί ορνιθώνες.

Στις τσούμπες, νοτιοανατολικά του παραδοσια-
κού οικισμού, υπήρχαν τα αλώνια με τα ιπποκίνητα 
τριβεία. Εκεί, τα στάχυα θρυμματίζονταν και στη 
συνέχεια λιχνίζονταν με το ελαφρύ αεράκι «για να 
ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι». Ο καρπός μεταφε-
ρόταν στους παρακείμενους μύλους του Κηφισού 
για την παραγωγή αλεύρων, ενώ τα άχυρα, η φύρα 

77.01  «Το κτήμα μας ήτανε χέρσο, δύσκολο να 
το φέρεις βόλτα. Χρειάστηκε να ρίξουμε 
πολλή δουλειά για να το μετατρέψουμε 
σε παραγωγικό λαχανόκηπο» (Φωτό, 
Φλεβάρης 1930, Αρχείο Άννας Λιλίγκου, 
το γένος Πρέσση) 

77.02  Πέντε Ρουμελιώτες προβατοτρόφοι, 
Σκρέκηδες όλοι τους: ο Κώστας, ο Σπύρος, 
ο Αριστείδης και ο Γιάννης Σκρέκης στα 
δεξιά τής φωτό. Στη μέση, η βοσκοπούλα 
Αικατερίνη Σκρέκη με τον σύζυγό της 
και ένας στρατιώτης φίλος τους (Αρχείο 
Γεωργίου Ασφή) 

77.03  Το πηγάδι του Μανώλη Τολάκη στη 
Ραδιοφωνία (Αρχείο οικογένειας Τολάκη)

77.01

77.02

77.03
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και τα τριφύλλια μεταφέρονταν στις αποθήκες των 
ζωοτροφών. Σε διάφορα σημεία του αγροτικού 
χώρου, κοντινά και απόμακρα, υπήρχαν μικροί 
δενδρώνες με φιστικιές, αμυγδαλιές και συκιές. 

Στα τέλη της τρίτης δεκαετίας του περασμένου 
αιώνα, την αγροτική περιφέρεια του χωριού 

μοιράζονταν 50-60 ιδιοκτήτες μεγάλων και μεσαί-
ων κλήρων. 

Μεγαλύτερα ήταν τα κτήματα της οικογένειας 
Τσουκλείδη (περίπου 1.000 στρέμματα στις πε-
ριοχές Μιχελή, Πετρούπολη και στην ομώνυμη 
τσούμπα), των Διονύση και Αντώνη Κακούρη 
(κοντά στα 750 στρέμματα στις περιοχές Ρίμινι, 
Ραδιοφωνίας και Αγ. νικολάου), της Μαργαρί-
τας, συζ. Νίκου Λιόση, το γένος Δημ. Τσου-
κλείδη, στο βόρειο τμήμα του κέντρου, στα Ανά-
κασα κ.α., του Νικολάου Νώε (650 στρέμματα 
στην Πετρούπολη, στους Αγίους Αναργύρους 
κ.α.). Ήταν το πρώτο μεγάλο κτήμα που οικοπε-
δοποιήθηκε μαζί με το τσουκλειδαίικο στα μέσα 
της δεκαετίας του 1930. 

Οι πολυμελείς οικογένειες των Λιόσηδων και 
των Γκιόκα κατείχαν επίσης σημαντικές εκτάσεις 
σε κεντρικά, «στρατηγικά» σημεία του χωριού, 
αλλά και στην αγροτική περιφέρειά του. Σημαντικές 
εκτάσεις στην περιοχή εμφανίζονται να κατέχουν 
και να διεκδικούν ακόμη μεγαλύτερες οι οικογένει-
ες Βασιλείου («Παπαδόγιαννου»), Δέγλερη, Πα-
πασταμάτη, Πηλιχού και Τσίγκου. Ως ιδιοκτήτες 
μεσαίου αγροτικού κλήρου στην περιοχή εμφανί-
ζονται επίσης οι οικογένειες Γκίκα, Ευσταθίου, 
Καματερού, Κατσίκη, Κώστα, Καρακίτσου, 
Μάρκου, Μπίμπιζα, Παππού, Παλιγγίνη, Πα-
παϊωάννου, Παπαγρηγορίου, Παπασταματίου, 
Πάλλη, Πίννη, Πλαβούκου, Τζαβέλλα, Τολάκη, 
Πρέσση, Βαλασόπουλου («Μωραΐτη») και οι πε-
ριβολάρηδες/βουστασιάρχες Γκαρής, Εξαδάκτυ-
λος, Καλλέρης, Καραδήμας, Καπουράλος, Λου-
κίσας, Μαντζούρος («Τσιλιτώνης»), Παππάς, 
Πέτσας, Σκρέκης, ο δενδροκόμος Απόστολος 
Πονηράκης κ.ά.

Μεγάλα κτήματα κατέχουν επίσης οι Σερπιέ-

78.01  Και στις πιο σκληρές ασχολίες υπάρχει 
λίγος χρόνος για μια αναμνηστική. Έτσι, 
για να θυμόμαστε τα δύσκολα χρόνια στο 
χωράφι! (Αρχείο Λαογραφικού Μουσείου)

78.02  Η οικογένεια Γκαρή στο κτήμα με τους 
εργάτες και τα παιδιά μαζί. «Έτσι, για να 
μαθαίνουν πώς βγαίνει το ψωμί...» (Αρχείο 
οικογένειας Γκαρή)

78.03  Από μαρούλια, λαχανίδες και κουνουπίδια 
άλλο τίποτα, το περιβόλι μας να ’ναι καλά! 

78.04  Στο αλώνι των Λιόσηδων, έτοιμοι για το 
λίχνισμα (Αρχείο Χρήστου Αθ. Λιόση) 

78.01

78.02

78.03

78.04
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ρης (εκτός από το πρώην βασιλικό αγρόκτημα 
διέθετε διάσπαρτα κτήματα δυτικά της λ. Χασιάς), 
Ματρόζος, Ευταξίας, Πάλλης, Παληός, Λούν-
δρας, Κηρύκος, Γιαμόπουλος («Κρόκιας»), που 
όμως δεν διαμένουν στα νέα Λιόσια. 

Στα υψώματα του Ποικίλου, οι κληρονόμοι 
του Βέρδη (Αγαπητοί, Φιλιππαίοι κ.ά.) είχαν ήδη 
προχωρήσει το 1927 στην οικοπεδοποίηση 300 
στρεμμάτων στην Κηπούπολη, διεκδικώντας μια 
πολύ μεγαλύτερη έκταση, πέρα από το Βαθύρε-
μα, μέχρι τη χαράδρα της Κλεισούρας, πάνω στο 
Ποικίλο, δηλαδή ολόκληρο το δυτικό τμήμα της 
σημερινής Πετρούπολης.

Τα βασικά εμπορεύσιμα γεωργικά προϊόντα 
της περιοχής ήταν τα κρασοστάφυλα (σαββα-
τιανά, ροδίτες), οι ελιές, τα λαχανοκηπευτικά, τα 
οποία διέθεταν στις συνοικίες του κέντρου (Σε-
πόλια, Θυμαράκια, Αττική, Πατήσια κ.α.) και στην 
κεντρική λαχαναγορά της Ιεράς Οδού, στο γκαζο-
χώρι κ.α. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα διέθεταν 
στα γαλακτοπωλεία και τα ζαχαροπλαστεία του 
κέντρου, και αργότερα σε νοσοκομεία και στρατι-
ωτικές μονάδες, αφού στο μεταξύ οι μεγαλύτεροι 
ντόπιοι παραγωγοί είχαν αποκτήσει εμπειρία και 
συμμετείχαν σε διαγωνισμούς ως προμηθευτές 
του Δημοσίου. 

Όι διαδοχικές μεταβιβάσεις του αγροτικού 
κλήρου από τη μια γενιά στην άλλη έφεραν 

αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του χωριού. 
Oι περισσότερες οικογένειες, πολυμελείς ούσες, 
και κάτοχοι μεγάλων κτημάτων, για να μην αδική-
σουν κανένα από τα παιδιά τους, δίνουν σε όλα 
από ένα κομμάτι, και στο παραγωγικό ποτιστικό 
περιβόλι και στο εύφορο χωράφι και στο χέρσο 

79.01  O Σιδέρης Γκιόκας στο περιβόλι του, 
μπροστά από το άλογό του, μαζί με τους 
Καλλέρηδες (Mαρίνα, Σταμάτης και 
Παναγιώτης). Πίσω τους, το καδοφόρο 
μαγγανοπήγαδο του κτήματος (Φωτό 1935, 
Αρχείο Άγγελου Γκιόκα) 

79.02  Ο Xρήστος Λιόσης, με το άλογό του και 
όλη την οικογένεια παρούσα, έτοιμος για 
όργωμα στο περιβόλι του Πρέσση. Τότε 
που τα Νέα Λιόσια ήταν ένα μεγάλο περι-
βόλι (Αρχείο Γιώργου Λιόση) 

79.03  Στο γκιοκέικο περιβόλι ο Αγγελής, δεύτερος 
από δεξιά, εποπτεύει τους εργάτες στο 
κτήμα του στη Ζωοδόχο Πηγή (Αρχείο 
Άγγελου Στ. Γκιόκα) 

79.04  Δεκατρείς αγρότισσες με τα δρεπάνια 
τους και μόνο τρεις αγρότες. Το απόγευμα, 
αυτές, όλες τους, στη λάτρα του σπιτιού κι 
αυτοί στο καφενείο... (Αρχείο Λαογραφικού 
Μουσείου Ιλίου)

79.01
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βοσκοτόπι. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα τον 
κατακερματισμό του κλήρου σε μικρότερα κτήμα-
τα (στενόμακρες λωρίδες ή «λαχίδια») των 5, 3, 
ακόμη και 2 στρεμμάτων. Τα «λαχίδια» χαράσσο-
νται κάθετα προς τους χειμάρρους και τα ρέματα 
της περιοχής, τα οποία έχουν ως όρια. για την ορι-
οθέτηση λαμβάνονται επίσης υπόψη μονοπάτια, 
ξερολιθιές, δέντρα ή άλλα σημάδια, που δεν είναι 
πάντα ευδιάκριτα. Αυτό γίνεται συχνά αφορμή για 
προστριβές. Η αρβανίτικη «μπέσα», ο προφορι-
κός λόγος που αποτελούσε συμβόλαιο τιμής για 
τους παλιότερους κατοίκους, δεν είναι πάντα κα-
τανοητή και αποδεκτή από τους νεότερους, που 
δεν γνωρίζουν από άγραφους κανόνες και λογο-
τιμητικές προφορικές συμφωνίες, όπως αυτές των 
πατεράδων και των παππούδων τους. Ριγμένες 
στη μοιρασιά ήταν συνήθως οι κόρες που το μερ-
τικό τους ήταν μικρότερο από τα αδέλφια τους. 
Υπήρχε πάντα ο φόβος του «ανεπρόκοπου σώγα-
μπρου»· τα πατρογονικά κτήματα δεν ήταν εύκολο 
να του «χαριστούν», εκτός αν αυτός μπορούσε να 
αποδείξει ότι ήταν το ίδιο ικανός, προκομμένος κι 
ακόμη πιο δημιουργικός από τους κουνιάδους του 

στο «να αβγατίσει την προίκα της νύφης», πράγμα 
που συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις.

Υπήρχαν ακόμη δεκάδες μικρομεσαίοι και μικροί 
κτηματίες, και άλλοι που συνδύαζαν και τις δύο 

ιδιότητες: του μικροκτηματία και του ενοικιαστή-
αγρολήπτη. Τέλος, υπήρχαν και κάποιοι που δεν 
είχαν ούτε μέτρο ιδιόκτητης γης και εργάζονταν 
ως κολίγοι (ακτήμονες εργάτες) στα κτήματα των 
μεγαλονοικοκυραίων της περιοχής. Όμως κάποια 
στιγμή «ήλθε άσπρη μέρα και γι’ αυτούς»

Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου πήρε 
μεγάλη έκταση κυρίως στις περιοχές της ανατολι-
κής Αττικής (Μεσόγεια), λόγω της ύπαρξης δεκά-
δων χιλιάδων στρεμμάτων με αμπελοκαλλιέργειες. 
Από τη φύση του εμφυτεύματος ο αμπελοκαλλιερ-
γητής μπορούσε να αποδείξει πόσα χρόνια καλ-
λιεργεί το αμπέλι και να ασκήσει τα εμφυτευτικά 
του δικαιώματα σε αυτό. Στα νέα Λιόσια υπήρ-
χαν διάσπαρτοι αμπελώνες στις περιοχές Μιχελή, 

Βούτσαλη, γοργόνα, Παλατιανή, στους Αγίους Θε-
οδώρους, στον Άγιο γεώργιο κ.α. Πάνω από 50 
οικογένειες ακτημόνων στα νέα Λιόσια άσκησαν 
περί τα τέλη της δεκαετίας του ’20 το δικαίωμα που 
τους παρείχε ο νόμος και, χάρη στο ευεργέτημα 
του Βενιζέλου, από κολίγοι έγιναν νοικοκυραίοι, 
ιδιοκτήτες της γης που μέχρι τότε καλλιεργούσαν. 
Ο αριθμός των 50 οικογενειών που ευεργετήθη-
καν την εποχή της αγροτικής μεταρρύθμισης αφο-
ρούσε στο 1/6 του ντόπιου πληθυσμού. 

Με το νόμο περί εμφυτευτικών δικαιωμάτων 
απέκτησαν κτήματα οι Περικλής Βέρτζος (εμφυ-
τευτής στα κτήματα του Δημητρίου Τσουκλείδη), 
Σιδέρης Γκιόκας (εμφυτευτής στα κτήματα του 
Ιωάννη Τσουκλείδη), Γεώργιος Γκίκας (εμφυ-
τευτής στα κτήματα Ματρόζου και Καραγιάννη), 
Σπύρος και Μιλτιάδης Βαμβακάς (εμφυτευτές 
στα κτήματα του Κακούρη), Δημήτρης Γ. Λιάκος 
(εμφυτευτής στο κτήμα Παπασταμάτη), Κώστας 
Π. Παλλιγγίνης (εμφυτευτής στα κτήματα του 

80.01  «Το ξελάκκωμα». Πίνακας του ναΐφ ζωγράφου Γιάννη Θεοφίλη (Αρχείο συγγραφέα)

80.01
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Πάλλη), Κωνσταντίνος Γκίκας, Στέφος Γκιό-
κας, Γιάννης Βασιλείου («Παπαδόγιαννος»), 
Γεώργιος Γ. Παπαγρηγορίου, Ξενοφών Γκίκας, 
Δημήτρης Μπερτζελέτος, Επαμεινώνδας Πέπ-
πας, Αναστάσιος Παππούς («Καρυάς») του Δ., 
Διονύσης Παππούς («Καρυάς») του Δ., Ιωάννης 
Παππούς («Καρυάς») του Δ., Κων/νος Παππούς 
(«Καρυάς») του Δ., Ευάγγελος Παππούς, Παντε-
λής Παππούς, Πραξιτέλης Παππούς, Φίλιππος 
Παππούς κ.ά.

Ο νόμος προέβλεπε την αποζημίωση του ιδιο-
κτήτη από τον εμφυτευτή έναντι ιδιαίτερα χαμηλού 

τιμήματος που καθοριζόταν από το κράτος και η 
καταβολή του γινόταν σε δόσεις. 

Παρά τις ευεργετικές διατάξεις τον νόμων, 
πολλοί εμφυτευτές, είτε από άγνοια είτε από μη 
συμμόρφωση στο νόμο, δεν κατέβαλαν το καθο-
ρισμένο ποσό με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να 
απολέσουν το δικαίωμα. Στις περιπτώσεις αυτές 
ορισμένοι κτηματίες απαίτησαν και πέτυχαν να 
υπάρξει διακανονισμός προκειμένου να μεταβιβά-
σουν και την ψιλή κυριότητα στους εμφυτευτές. για 
το σκοπό αυτόν κάποιοι ζήτησαν και πήραν πίσω 
τμήμα του μεταβιβαζόμενου κτήματος. Υπήρξαν 

όμως και περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες, κληρονό-
μοι ή δικαιούχοι τους παραιτήθηκαν αυτόβουλα 
από το δικαίωμα της αποζημίωσης. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά η περίπτωση της Βικτωρίας γιαν-
νοπούλου, κόρης του νικολάου νώε, η οποία 
ύστερα από το θάνατο του πατέρα της έβγαλε 
στο δρόμο το σεντούκι με τις ανεξόφλητες συ-
ναλλαγματικές και τις έκαψε, απαλλάσσοντας τους 
πρώην εμφυτευτές και οφειλέτες της από το άγχος 
όποιας οφειλής τούς είχε απομείνει, προς χάριν 
της μνήμης του πατρός της.

Σταθμό στην αγροτική ιστορία της περιοχής την 
προπολεμική δεκαετία του ’30 αποτελεί η σύ-

σταση Α.Ε. με την επωνυμία «Αγροτική Εταιρεία 
Πύργος της Βασιλίσσης Α.Ε.», ψυχή της οποίας 
υπήρξε ο Ιωάννης Βαπτιστής Σερπιέρης, γεωπόνος 
με σπουδές στη γαλλία, που κατάφερε να καταστή-
σει το σχεδόν εγκαταλειμμένο αγρόκτημα πρότυπο 
κέντρο γεωργίας και κτηνοτροφίας, όπως αυτό που 
είχε δημιουργήσει η βασίλισσα Αμαλία 80 χρόνια 
πριν. Ο Πύργος της Βασιλίσσης έγινε και πάλι πρό-
τυπος γεωργοκτηνοτροφικός σταθμός με εξαίρετα 
βουστάσια, ποιμνιοστάσια, χοιροτροφεία, μεταξο-
σκωληκοτροφεία, μελισσοκομεία, ορνιθοτροφεία, 
ενώ τα εξαιρετικής ποιότητας γεωργικά προϊόντα 
του, όπως τα κρασιά «Τour La Reine» και το βερ-
μούτ «Torre», το πρώτο στην Ελλάδα, εξάγονταν 
στη γαλλία, στην Αίγυπτο και την Αμερική. 

Από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες στην 
περιοχή ήταν η μελισσοκομία. Το μέλι ως προϊόν 
υψηλής διατροφικής αξίας φέρεται ότι αναπτύχθη-
κε αρχικά στο αγρόκτημα της Αμαλίας από επαγ-
γελματίες μελισσοκόμους της αυλής και στην περι-
οχή της Καναπιτσερής Αγίων Ταξιαρχών από τον 
μελισσοκόμο Σιδέρη γκιόκα περί τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Η παραγωγή μελιού συνεχίστηκε, τουλάχι-
στον για έναν αιώνα, μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια. Από τους πιο δραστήριους παραγωγούς 
και βαθύς γνώστης της τέχνης της μελισσοκομίας 
ήταν ο εκπαιδευτικός νικόλαος Δέπος, βραβευ-
μένος για την ποιότητα των προϊόντων του, που 
δίδαξε τα μυστικά της στους μαθητές των νέων 
Λιοσίων για να την ασκήσουν αργότερα ως βιοπο-
ριστικό επάγγελμα. 

81.01  Σημαντική συμβολή στην εκπαίδευση των 
νέων αγροτών της περιοχής είχε η πρότυπη 
Κτηνοτροφική & Πτηνοτροφική Σχολή των 
Μανούσου-Σταυρίδη που λειτούργησε στην 
περιοχή των Νέων Λιοσίων τη δεκαετία του 
’30 (Αρχείο συγγραφέα)

81.02  Η ταυτότητα του ποιμένα Κωνσταντίνου 
Φιλίππου. Δύο δεκαετίες αργότερα, ο 
τσέλιγκας έγινε πρόεδρος της κοινότητας 
Πετρούπολης (Αρχείο Βασίλη Κ. Φιλίππου)

81.01

81.02
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 Βουστασιάρχες αγελαδοτρόφοι 
Η εμφάνιση της βουστασιακής αγελαδοτροφί-

ας στα νέα Λιόσια χρονολογείται από τη δεύτε-
ρη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Πρώτος 
βουστασιάρχης υπήρξε ο νικόλαος Καλλέρ(γ)ης 
από τον Ασπρόπυργο, που μετέφερε την εμπειρία 
του στα νέα Λιόσια από την Αμερική, όπου είχε 
εγκατασταθεί ως μετανάστης. Δημιουργήθηκαν τα 
βουστάσια των Κακούρη, γκιόκα, Παππά, Σκρέκη 
και των Λιόσηδων. Ο κλάδος της βουστασιακής 
αγελαδοτροφίας θα γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τις 
πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο (βλ. σελ. 123).

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι λαχανόκηποι 
πολλαπλασιάστηκαν και οι καλλιέργειές τους εντα-
τικοποιήθηκαν. Από τα προϊόντα των λαχανόκηπων 
δεν περίσσευε τίποτα. Οι γεροντότεροι σήμερα κά-
τοικοι της περιοχής θυμούνται τις νυχτερινές επι-
δρομές που έκαναν στα περιβόλια για ένα ζαρζα-
βατικό, για μια λαχανίδα, με κίνδυνο της ζωής τους. 
Σελίδες της τοπικής ιστορίας κι αυτές, που όμως 
κανείς δεν θέλει να ξαναζήσει... 82.01  Βοσκοπούλα στο κτήμα του Σερπιέρη λίγο πριν από τον πόλεμο (Αρχείο Άγγελου Κωνσταντινίδη)

Οι ιεροί ναοί της πόλης

Τ
α ναϊκά είναι από τις πλέον ενδιαφέρου-
σες σελίδες της τοπικής ιστορίας, λαμ-
βάνοντας μάλιστα υπόψη ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις η διαδρομή τους μέσα στο 

χρόνο προηγείται κατά πολύ της δημιουργίας του 
οικιστικού χώρου στον οποίο βρίσκονται. Το ίδιο 
συμβαίνει και στην περίπτωση του Δήμου Ιλίου. 
Τέσσερις από τους 18 ναούς του προϋπήρχαν της 
συγκρότησης του μικρού χωριού, το οποίο εξελί-
χθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμια-
κά δήμους της χώρας. Όπως θα δούμε στη συνέ-
χεια, η κατασκευή του ναϊδρίου της Ευαγγελίστριας, 
στην ίδια θέση με το σημερινό μητροπολιτικό ναό, 
χρονολογείται από τη δεκαετία του 1830, δεκαπέ-
ντε χρόνια πριν από τη συγκρότηση του πρώτου 
οικιστικού πυρήνα των Κάτω Λιοσίων. Αλλά και τα 
εκκλησίδια των Αγίων Θεοδώρων και του Αγίου 
νικολάου αναφέρονται σε χάρτες από τις αρχές 
του 19ου αιώνα τουλάχιστον, δεκάδες χρόνια, ίσως 
και έναν αιώνα πριν από τη δημιουργία του χωριού. 
Απροσδιόριστη είναι επίσης η ηλικία της παλιάς 
εκκλησίας («Παλιοκλήσιζα», σύμφωνα με την αρ-
βανίτικη ονομασία της), που υπήρχε στη θέση του 

σημερινού Ι.ν. του Αγίου Φανουρίου. 
Tα μικρά ναΐδρια εκφράζουν την πεισματική εμ-

μονή των ανθρώπων που βρέθηκαν στην περιοχή, 
είτε ως χωροδεσπότες είτε ως νομάδες προβατο-
τρόφοι ή αργότερα ως μόνιμοι κάτοικοι, να δηλώ-
σουν τη βαθιά ορθόδοξη πίστη τους αλλά και να 
σηματοδοτήσουν την παρουσία τους, ενδεχομένως 
και τα όρια των ιδιοκτησιών τους. Ίσως το κίνητρο 
να ήταν διπλό, γιατί είναι δύσκολο να φανταστού-
με έναν Άγιο νικόλαο, προστάτη των ναυτικών, να 

δεσπόζει σε έναν ημιορεινό βραχότοπο. Είναι ευε-
ξήγητο όμως και λογικό να αποδώσουμε την πράξη 
της ονοματοθεσίας του στον νικολό Κακούρη, που 
κατείχε μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή από τις αρ-
χές του 18ου αιώνα. Εξάλλου, η ύπαρξη του μικρού 
ναού εναλλάσσεται με το τοπωνύμιο Κακουριάνοι 
στους πρώτους χάρτες της περιοχής.

Επρόκειτο ίσως για αφιερώματα πιστών σε πα-
ραρεμάτιες περιοχές, όπου πιθανολογείται η ύπαρ-
ξη παλαιών κτημάτων (Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 

82.02  Ο Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου λίγο πριν από τον πόλεμο 
(Αρχείο Δήμου Ιλίου)
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Παλιοκλήσιζα), ή σε πιο απόμακρα σημεία (Άγιοι 
Θεόδωροι). Όποια και αν είναι η αλήθεια, τα μνη-
μεία αυτά, σύμβολα της ορθόδοξης πίστης, αποτε-
λούν ατράνταχτη απόδειξη του ότι και στους πιο 
δύσκολους καιρούς για τον τόπο η περιοχή στην 
οποία αναφερόμαστε όχι μόνο δεν εγκαταλείφθη-
κε, αλλά κατόρθωσε να διατηρεί αδιάσπαστο το 
νήμα της ιστορικής της συνέχειας χάρη στην ύπαρ-
ξή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τρία από τα πέντε 
παλιότερα τοπωνύμια της περιοχής αναφέρονται 
σε αυτούς τους μικρούς ιερούς ναΐσκους. 

Ποιος όμως έχτισε αυτά τα ναΐδρια; Κάποιοι 
χωρικοί ίσως, σε μια συλλογική προσπάθεια να 
εκφράσουν την πίστη τους; Πιθανόν να χτίστηκαν 
κατά παραγγελία μεγαλοκτηματιών της περιοχής 
από πλανόδιους πετροχτιστάδες (Αρκάδες, Ηπει-
ρώτες ίσως), όπως συνέβη σε άλλα σημεία του Λε-
κανοπεδίου αλλά και έξω από αυτό, στο Θριάσιο, 
στα Μεσόγεια, στη Λαυρεωτική, την περίοδο της 
Ύστερης Τουρκοκρατίας. 

Η ύπαρξη των ναΐσκων αυτών συνέτεινε στο να 
δημιουργηθεί το πρώτο υποτυπώδες εσωτερικό 
οδικό δίκτυο της περιοχής, που το αποτελούσαν 
μονοπάτια, στενορύμια και γιδόστρατες, καθώς 
συχνά οι πιστοί τούς επισκέπτονταν στη γιορτή 
του αγίου για μια προσευχή ή για ένα τάμα στη 
χάρη του, ζητώντας κάτι που μόνο η αγιοσύνη και 
η θαυματουργή ιδιότητά του μπορούσε να τους 
προσφέρει. Υπήρχε όμως και η «χρηστική» μετα-
χείρισή τους από αμόρφωτους και λιγότερο ευσε-
βείς νομάδες, που, όταν έβλεπαν την πόρτα τους 
ανοιχτή, έμπαιναν σε αυτά με τα λιγοστά πρόβατά 
τους μέχρι να περάσει η μπόρα ή για να βγάλουν 
εκεί τη νύχτα τους. 

Στην περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου υπάρ-
χουν δεκαοκτώ (18) ναοί, καθένας με το δικό του 
ιστορικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι ναοί δι-
ακρίνονται από πλευράς δόγματος και διοικητικής 
ιεραρχίας στις εξής κατηγορίες:

•  1 μητροπολιτικός ενοριακός, 
•  6 ενοριακοί ναοί, οι περισσότεροι από τους 

οποίους οικοδομήθηκαν την περίοδο της εγκα-
τάστασης των εσωτερικών μεταναστών, 

•  2 ιστορικά ναΐδρια και παρεκκλήσια, 
•  5 ιδρυματικοί ναοί, που λειτουργούν στους χώ-

ρους των ιδρυμάτων οι οποίοι περιβάλλουν το 
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», 

•  3 ναοί που ακολουθούν το Παλαιό Ημερολόγιο, 
από τους οποίους ένας ιερός κοινοβιακός και 
ένας ιδιωτικός,

•  1 κοιμητηριακός. 

Χαρακτηριστικό της αγάπης με την οποία περι-
βάλλουν οι κάτοικοι τους ενοριακούς ναούς είναι το 
γεγονός ότι σε τρεις περιπτώσεις η ονομασία τους 

ΌΝΌΜΑΣΙΑ 
ΙΕρΌΥ ΝΑΌΥ

ΙΕρΑρΧΙΑ ρΥΘΜΌΣ

1
Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου

Μητροπολιτικός ενοριακός Βασιλική μετά τρούλου

2 Αγία Βαρβάρα Ενοριακός
Εγγεγραμμένος σταυροειδής 
μετά τρούλου

3 Αγία Αικατερίνη Ενοριακός Σταυροειδής μετά τρούλου

4 ζωοδόχος Πηγή Ενοριακός
Βασιλική τρίκλιτος με το μεσαίο 
κλίτος υπερυψωμένο με δίκογχη 
στέγη

5 Άγιοι Θεόδωροι
Κοιμητηριακός Ι.ν., παρεκκλήσιο της 
ζωοδόχου Πηγής 

Βασιλική μονόκλιτος

6
Κοίμηση της 
Θεοτόκου 
(«Παναγίτσα»)

Ενοριακός
Εγγεγραμμένος σταυροειδής 
μετά τρούλου

7 Αγία Παρασκευή
Ιδιωτικό ενοριακό παρεκκλήσιο της 
Κοιμήσεως Θεοτόκου

Μονόκλιτος βασιλική άνευ 
τρούλου

8 Άγιος Διονύσιος Ενοριακός Βασιλική άνευ τρούλου

9 Άγιος Φανούριος 
Ιδρυματικός (Ορφανοτροφιακός) 
Ι.ν. Ανήκει στο Εκκλησιαστικό 
Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης

Βυζαντινός σταυροειδής μετά 
τρούλου

10 Προφήτης Ηλίας Eνοριακός 

Η αρχιτεκτονική του, αποτέλεσμα 
διαδοχικών επεκτάσεων, δεν 
πληροί τους κανόνες της 
ναοδομίας 

11
ζωοδόχος Πηγή & 
Αγίων Ταξιαρχών

Ιδρυματικός ναός του Κέντρου 
Αποκαταστάσεως Αναπήρων. 
Εξυπηρετείται από την ΙΜΙΑΠ 

Βασιλική άνευ τρούλου

12 Αγία Αικατερίνη
Ιδρυματικός ναός (Ίδρυμα 
«Μητέρα»). Εξυπηρετείται από την 
ΙΜΙΑΠ 

Ξυλόστεγος βασιλική

13 Άγιος νικόλαος
Ιδρυματικός ναός (Ιδρ. Προστασίας 
και Αποκατάστασης Παιδιών και νέων 
με νοητική υστέρηση «Η Θεοτόκος»)

Ξυλόστεγος βασιλική 

14 Άγιος Παύλος
Ιδρυματικός ναός (ανήκει στο 
ΙνΕΔΙΒΙΜ) 

Σταυρεπίστεγος βασιλική (Αρχιτ. 
γρ. Δ. Πικιώνη & Συνεργατών, 
αγιογράφηση Φ. Κόντογλου)

15 Αγία Τριάδα
Μετόχιον της Ιεράς Μονής 
Ξενοφώντος Αγίου Όρους 
(ακολουθεί το Παλαιό Ημερολόγιο)

Ο Ι.ν. είναι ενσωματωμένος 
στον 1ο όροφο του κτιρίου που 
στεγάζει το ίδρυμα

16 Άγιοι Πάντες
Μετόχιον της Ι.Μ. Αγίας Μαρίνας 
Σοφικού Κορινθίας (ακολουθεί το 
Παλαιό Ημερολόγιο)

Ι.ν. μονόχωρος, ρυθμού 
βασιλικής μετά τρούλου 

17 Άγιος γεώργιος 
Ιδιωτικό ναΐδριο (ακολουθεί το 
Παλαιό Ημερολόγιο)

Μονόκλιτος βασιλική άνευ 
τρούλου

18 Άγιος νικόλαος 
Παρεκκλήσιο του παρακείμενου 
ομώνυμου Ι.ν. Σήμερα υπάγεται στο 
Δήμο Καματερού

Μικρή μονόκλιτη 
καμαροσκέπαστος βασιλική μεθ’ 
ημικυκλικής αψίδας ιερού 
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αποτελεί και τοπόσημο των συνοικιών. Πέρα από 
τους 18 ναούς, στους οποίους θα αναφερθούμε 
αναλυτικά, υπάρχει διάσπαρτος στον οικιστικό ιστό 
της πόλης απροσδιόριστος αριθμός εικονοστασί-
ων (προσκυνητάρια, τάματα, αφιερώματα) αλλά και 
μικρών εκκλησιδίων σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές 
σπιτιών κ.α.) που σε κάθε περίπτωση υποδηλώνουν 
τη θρησκευτική ευλάβεια των ιδιοκτητών τους. 

Στον πίνακα της προηγούμενης σελίδας δίνο-
νται στοιχεία για τη διοικητική ιεραρχία και τον αρ-
χιτεκτονικό ρυθμό κάθε ναού. 

Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Πετρουπόλεως  
και Αχαρνών

Η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως ιδρύθηκε το 2010 με το νόμο υπ’ 
αριθ. 3822 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21 της 
16-2-2010, τεύχος Ά , έχει έδρα το Ίλιον και 
στην εδαφική περιφέρειά της περιλαμβάνονται οι 
Δήμοι Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, Άνω 
Λιοσίων, Καματερού, ζεφυρίου, Αυλώνος, Φυλής, 
Θρακομακεδόνων και οι κοινότητες Αφιδνών και 
Κρυονερίου. Η Μητρόπολη στεγάζεται προσωρι-
νά στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Ι.ν. 
Αγίου γεωργίου, στο Καματερό. 

Ο μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρας (κατά κόσμον γεώργιος 
Δικαιάκος) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Είναι 
πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απο-
φοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1979, το 
ίδιο έτος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έλαβε 
το οφίκιο του αρχιμανδρίτη. Διορίσθηκε ιεροκήρυ-

κας στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας, 
στην οποία και υπηρέτησε μέχρι την εκλογή στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο του σεβασμιότατου μητρο-
πολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου (7-2-
2008), οπότε μετατέθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών ως διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου 
του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Είναι αντιπρόεδρος του 
νεοσύστατου Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώ-
σεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Ο Μητροπολιτικός Ι.Ν. του Ευαγγελισμού  
της Θεοτόκου

Ο Μητροπολιτικός ναός του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης και περικλείεται από τις οδούς Πριάμου, 
Φιλοκτήτου, Αιακού και Πατρόκλου. Η επικρατέ-
στερη εκδοχή είναι ότι ιδρύθηκε από τη βασίλισσα 
Αμαλία περί τα τέλη της δεκαετίας του 1830, σε 
μια από τις πρώτες επισκέψεις της νεαρής άνασ-
σας στην περιοχή του Δραγουμάνου, όπου αρ-
γότερα δημιούργησε το μεγάλο αγρόκτημά της. 
Άλλες πηγές θέλουν το ναό να χτίστηκε λίγο πριν, 
το 1836, από τον Ηπειρώτη ευεργέτη Αναστάσιο 
Μανάκη, ιδρυτή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου 
στα Κάτω Λιόσια. Υπάρχουν, τέλος, και αυτοί που 
υποστηρίζουν ότι η ανέγερση του ναού μπορεί να 
έγινε νωρίτερα, καθώς, σύμφωνα με τον γεώργιο 
Λαμπάκη (Δελτίο Αρχαιολογικής Εταιρίας Δ́ , σελ. 
11), «ο Ι.ν. έφερε επί του υπερθύρου πλούσιον 
ανάγλυφον του 12ου αιώνος». 

Ίσως στη θέση του ναϊδρίου που φέρεται ότι 
κατασκεύασε η Αμαλία να υπήρχε άλλος ναός, 
ρυθμού βασιλικής άνευ τρούλου, των μεσοβυζαντι-

νών χρόνων, και η νεαρή άνασσα απλά τον κατα-
σκεύασε ή τον ευπρέπισε. Αναφέρεται ακόμη ότι 
η Αμαλία δώρισε στο ναό τρία ιερά σκεύη: άγιον 
ποτήριον, δισκάριον και χρυσό Ευαγγέλιο, μοναδι-
κά στην Ελλάδα, ρωσικής τεχνοτροπίας. 

για πολλές δεκαετίες ο Ι.ν. της Ευαγγελίστρι-
ας, όπως είναι ευρύτερα γνωστός, ήταν η μονα-
δική ενορία στο χωριό, που στο διάβα του χρό-
νου μεγάλωνε, και ο χώρος του δεν μπορούσε 
να ανταποκριθεί στις νέες περιστάσεις. γι’ αυτό 
οι αρμόδιοι εκκλησιαστικοί παράγοντες αποφά-
σισαν να δημιουργήσουν στη θέση του έναν με-
γαλύτερο ναό. Αναζητήθηκαν πόροι για την ανέ-
γερσή του και βρέθηκαν από την πώληση ενός 
ελαιώνα, ιδιοκτησίας του Ι.ν. Ευαγγελίστριας, 
στον Άγιο Φανούριο. 

Το έργο κατασκευής άρχισε περί τα μέσα της 
δεκαετίας του ’30. Η τοιχοποιία και τα τόξα του 
ναού κατασκευάστηκαν από σμιλευμένους γωνιόλι-
θους, ενώ η μεταφορά των οικοδομικών υλικών έγι-
νε με προσφορά των κατοίκων, οι οποίοι διέθεσαν 
προς τούτο τις άμαξες, τα κάρα και τα υποζύγιά 
τους. Στο διάστημα της ανέγερσης του νέου ναού 
οι ενορίτες εξυπηρετούνταν από τον υπάρχοντα μι-
κρό ναό, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο χώρο ανέ-
γερσης του υπερκείμενου. Οι εργασίες ανέγερσης 
του ναού σταμάτησαν το 1940 λόγω του πολέμου 
και συνεχίστηκαν τη δεκαετία του ’50, όταν απο-
περατώθηκε η κατασκευή των αψίδων, της στέγης 
και του τρούλου. Ο ρυθμός του νεόδμητου ναού 
είναι βασιλική μετά τρούλου. Όταν ολοκληρώθη-
καν οι εργασίες ανέγερσής του, έγινε η κατεδάφιση 
του μικρότερου παλαιού. Αμέσως μετά άρχισαν οι 
σχετικές εργασίες για την τακτοποίηση του εσω-

84.01  Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
84.02  Μητροπολιτικός Ι.Ν. του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου84.01
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τερικού χώρου, ώστε μέσα σε αυτόν να μπορούν 
να τελούνται τα ιερά μυστήρια και οι θρησκευτικές 
ακολουθίες. 

Μέγιστη υπήρξε η συμβολή του ιερέα Ιωάννη 
ζερβάκη στη συγκέντρωση δωρεών για την αποπε-
ράτωση του έργου, με τη διενέργεια λαχειοφόρων 
αγορών, εράνων, συνεπικουρούμενου από ομάδα 
ευσεβών κυριών και δεσποινίδων. Στις δωρεές για 
την ανέγερση, εκτός των χρηματικών κεφαλαίων, 
προσφέρθηκαν οικόπεδα και αγροτεμάχια εκ μέ-
ρους κτηματιών της περιοχής. 

Τα εγκαίνια του νέου μεγαλοπρεπούς ναού έγι-
ναν την Κυριακή 30 Μαρτίου του 1958, εν μέσω 
χαρμόσυνων κωδωνοκρουσιών και παρουσία 
πολλών χιλιάδων πιστών. Όμως οι κατασκευα-
στικές εκκρεμότητες ήταν πολλές (επιχρίσματα, 
πλακοστρώσεις δαπέδου και αύλειου χώρου, το-
ποθέτηση σιδηρών θυρών, κατασκευή δεσποτικού 
θρόνου κ.ά.). Δεκαέξι χρόνια χρειάστηκαν για 
έργα, όπως η ορθομαρμάρωση, η αγορά του με-
γάλου κεντρικού πολυελαίου, η αγιογράφηση του 
κεντρικού κλίτους του αγίου βήματος, του σολέα, 
του τρούλου από τον εξαίρετο αγιογράφο Πέτρο 
Βαμπούλη. Τα έργα συνεχίστηκαν και το επόμενο 
διάστημα με τη διαμόρφωση του προς Βορράν 
χώρου του ναού και την ανοικοδόμηση του Εκ-
κλησιαστικού Πνευματικού Κέντρου. Όλο το εκ-
κλησίασμα συνέδραμε την τεράστια προσπάθεια, 
πολλές φορές προσφέροντας από το υστέρημά 
του. Ωστόσο υπάρχουν και οι μεγάλοι δωρητές 
του Ι.ν., όπως η Αικατερίνη Δ. γαλάτη, η προτομή 
της οποίας βρίσκεται στον αύλειο χώρο του. Η 
δωρήτρια παραχώρησε στον Ι.ν. διαμερίσματα 
από ένα ακίνητο στην οδό Κανάρη (Κολωνάκι) 
στην Αθήνα, από το οποίο η εκκλησία έχει σημα-
ντικά έσοδα. 

Υπήρξαν όμως και οι απώλειες. Στο σεισμό 
στις 24-2-1981 τα δύο κωδωνοστάσια του Ι.ν. 
υπέστησαν σημαντικές ζημιές και απεκόπησαν 
από το κυρίως κτίσμα του ναού. Χρειάστηκε να 
γίνουν σημαντικές εργασίες για τις αναγκαίες ανα-
κατασκευές που περιέλαβαν ολόκληρη την είσοδο 
του ναού. Οι «γλυκόλαλες» καμπάνες του παλιού 
ναού, τεκμήρια εκκλησιαστικής ιστορίας, τοποθε-
τήθηκαν πρόσφατα σε υπερμεγέθη σταυρό στη 
νότια πλευρά του ναού. 

Ό Ι.ν. έχει να επιδείξει επί μακρόν πλούσιο κοι-
νωνικό και φιλανθρωπικό έργο, που κορυφώ-

νεται σε δύσκολες για τον τόπο περιόδους, όπως 
στα χρόνια της Κατοχής, όταν οργανώθηκαν συσ-
σίτια για τις οικογένειες της περιοχής που αντιμετώ-
πιζαν καθημερινά τον εφιάλτη της πείνας. Αλλά και 
τη δύσκολη μετακατοχική περίοδο το φιλανθρωπι-
κό έργο συνεχίστηκε. Στα γεγονότα της Κύπρου και 
της γιουγκοσλαβίας η Ευαγγελίστρια επιτέλεσε στον 

υπέρτατο βαθμό το αλληλέγγυο ανθρωπιστικό κα-
θήκον της. 

Στους σεισμούς του 1999 λειτούργησαν συσσί-
τια για τους σεισμοπαθείς. Την περίοδο που διανύ-
ουμε, ο μητροπολιτικός ναός υλοποιεί προγράμ-
ματα αντιμετώπισης της ανέχειας και της φτώχειας, 
προσφέροντας «δέματα αγάπης» μέσω της Ομά-
δας Ενοριακής Δράσης για το σκοπό αυτόν. 

Αξιόλογη είναι η δράση του ιερού ναού στην 
επιμόρφωση των νέων της πόλης. Λειτουργούν 
τμήματα κατηχητικών συνάξεων όλων των βαθμί-
δων εκπαίδευσης, αγιογραφίας, μαθημάτων πιάνου, 
εκμάθησης παραδοσιακών κ.ά. χορών, παιδική χο-
ρωδία, θεατρική ομάδα, Κοινωνικό Φροντιστήριο. 

Ο Ιερός ναός της Ευαγγελιστρίας γιορτάζει την 
25η Μαρτίου, ημέρα διπλής εορτής, εθνικής και 
θρησκευτικής και του Αγίου Πνεύματος.

Ιστορικοί ναοί της περιοχής του Δήμου Ιλίου

•  Άγιοι Θεόδωροι. Κοιμητηριακό ναΐδριο. Βρί-
σκεται επί της οδού Θηβών 415-417, στην εί-
σοδο του Δημοτικού Κοιμητηρίου της πόλης. 
Υπάγεται στην ενορία της ζωοδόχου Πηγής, 
της οποίας αποτελεί παρεκκλήσιο. Πληροφορίες 
θέλουν την ανέγερσή του στις αρχές του 18ου 
αιώνα, πριν από την ίδρυση του χωριού των 
Κάτω Λιοσίων, καθώς εμφανίζεται σε χάρτες της 
εποχής. Κάποιοι την τοποθετούν χρονικά ακό-
μη πιο πίσω, μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα, αφού 
στον περιβάλλοντα χώρο του βρέθηκαν ταφικά 
ευρήματα του 16ου αιώνα. Οι Άγιοι Θεόδωροι 
συμπεριλαμβάνονται στα υστεροβυζαντινά μνη-
μεία της ευρύτερης περιφέρειας των Αθηνών. Ο 
σημερινός ναΐσκος διαμορφώθηκε με την προ-

85.01  Κοιμητηριακός Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής 
85.02  Το παλαιό ναΐδριο του Αγίου Νικολάου. Σήμερα υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίων Αναργύ-

ρων-Καματερού

85.01

85.02

Ilion_Book.indb   85 12/5/18   1:08:33 PM



ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  |  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ86

σθήκη που έγινε στην είσοδό του τη δεκαετία 
του ’80, όταν χτίστηκε και κλείστηκε το υπάρχον 
προπύλαιο. Σε αυτόν τον «αδόκιμο ευπρεπισμό» 
καλύφθηκαν παλαιότερες (σημαντικές ίσως) αγι-
ογραφίες, ενώ τη διετία 2010-2011 έγιναν στο 
εσωτερικό του 30 επιτοίχιες αγιογραφίες, όλες 
δεήσεις οικογενειών, υπέρ υγείας προσφιλών 
τους προσώπων. Η εορτή τους είναι κινητή, το 
πρώτο Σάββατο των νηστειών του Πάσχα. 

•  Άγιος Νικόλαος. Βρίσκεται στο τέρμα της 
οδού Αγίου νικολάου επί της ομώνυμης πλα-
τείας. Στην είσοδο του παλαιού Ι.ν. αναφέρεται 
ότι ανεγέρθηκε «πριν το 1830». Ο ναΐσκος εμ-
φανίζεται και σε παλαιούς χάρτες της περιοχής 
τουλάχιστον από το 1840 (χάρτης Sommer), 
στη θέση Κακουργιάνοι. Στο βιβλίο του «Τοπο-
γραφία του Αθηναϊκού Πεδίου κατά τη Μεταβυ-
ζαντινή Περίοδο» (σελ. 113), ο γιώργος Πάλ-
λης τον περιγράφει ως «μονόχωρο δρομικό ναό, 
καμαροσκέπαστο με ημικυκλική αψίδα ιερού. Έχει 
μεταγενέστερα επεκταθεί προς τα δυτικά με κατεδά-
φιση του αρχικού (δυτικού) τοίχου. Στην τοιχοποι-
ία, που καλύπτεται σήμερα με επιχρίσματα, έχουν 
επισημανθεί αρχαία spolia (παλαιότερης ηλικίας 
δομικά υλικά). Εσωτερικά, στην κόγχη του ιερού 
και στα ανατολικά τμήματα των πλευρικών τοίχων 
σώζονται, σε κακή κατάσταση, τοιχογραφίες του 
17ου-18ου αιώνα (σ.σ.: ο Ορλάνδος τις θεωρεί 
μεταγενέστερες). Άγνωστο αν ο ναός ήταν κατά-
γραφος ή, εκτός από το ιερό, είχαν ιστορηθεί μόνο 
οι ορατές σήμερα παραστάσεις στους τοίχους». Το 
1964 δίπλα στον παλαιό ναό άρχισε να χτίζεται 
νέος, μεγαλύτερος, με τη συνδρομή των πιστών 
ενοριτών. Σήμερα και οι δύο ναοί βρίσκονται 
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού. Όμως, η ιστορία του παλιού 
ναϊδρίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα 
μεγάλο τμήμα του Ιλίου, εξ ου και η ταυτώνυ-
μη ονομασία της συνοικίας. Ο Ιερός ναός του 
Αγίου νικολάου γιορτάζει την 6η Δεκεμβρίου.

•  Άγιος Φανούριος. Ο Ιερός ναός του Αγίου 
Φανουρίου, της ομώνυμης συνοικίας, ανήκει στο 
Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, 
σύμφωνα με τη διαθήκη των κτητόρων του (οι-
κογένεια Κηρύκου). Είναι ιδρυματικός ναός της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εμφανίζεται 
σε παλαιούς χάρτες του 19ου αιώνα, άλλοτε 
ανώνυμα, σαν ερειπωμένο ναΐδριο, άλλοτε με 
την αρβανίτικη ονομασία «Παλιοκλήσιζα» (πα-

λαιά εκκλησιά), που ήταν και το παλιό τοπωνύμιο 
της περιοχής. Η ιστορία του Ι.ν. είναι μακρά. 
Σύμφωνα με αυτήν, ο γεώργιος Κηρύκος, ιδιο-
κτήτης, κτήματος στην περιοχή μέσα στο οποίο 
βρισκόταν το ερειπωμένο ναΐδριο, επισκέφθηκε 
τη Ρόδο το 1928 και περιερχόμενος τα τείχη της 
παλιάς πόλης άκουσε μια παλιά ιστορία που τον 
εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Το αφήγημα μιλούσε για 
ένα εικόνισμα που βρέθηκε ανέπαφο σχεδόν 
περί τα μέσα του 14ου αι. μέσα στα χαλάσματα 
του κατεστραμμένου τείχους στο οποίο απεικο-
νιζόταν η μορφή του Αγίου Φανουρίου ντυμένου 
στρατιωτικά. Ολόγυρα από την εικόνα, κατά την 
πανάρχαια συνήθεια των αγιογράφων που ζω-
γράφιζαν την πίστη τους και δίδασκαν με εικόνες 
τους αγράμματους, υπήρχαν 12 παραστάσεις με 
τα μαρτύρια του αγίου. Όλες οι μετέπειτα απει-
κονίσεις του αγίου στηρίζονται πάνω σε αυτή την 
αγιογραφία, γι’ αυτό ο Άγιος Φανούριος χαρα-

κτηρίζεται νεοφανής. Το όνομα «Φανούριος» 
υποδηλώνει τον άγιο που φωτίζει, φανερώνει και 
καθοδηγεί τον πιστό να βρει τα αγαπημένα πρό-
σωπα και αντικείμενα που αναζητεί. 

Τον επόμενο χρόνο (1929) ο Κηρύκος έχτι-
σε το ναΐδριο που έκτοτε αποτελεί το νέο τοπό-
σημο της μεγάλης συνοικίας του Δήμου Ιλίου. 
Δεν υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία για τον άγιο, 
παρά μόνο εικασίες. Σε αυτές αναφέρεται ως 
γενναίος πολεμιστής της πίστης, «ο οποίος προ-
σπαθούσε να συμπαρασταθεί στους πιστούς 
που βρίσκονταν σε μεγάλη δοκιμασία από το 
παιδομάζωμα και το βίαιο εξισλαμισμό». 

Ο καινούργιος ναός, με ρυθμό βυζαντινό 
σταυροειδή μετά τρούλου, θεμελιώθηκε στις 22 
Φεβρουαρίου 1987 και ξεκίνησε να λειτουργεί 
το 1992. Τα επίσημα εγκαίνιά του έγιναν στις 20 
Οκτωβρίου 1996. Λίγο καιρό πριν, είχαν ολο-
κληρωθεί η αγιογράφηση και η διαμόρφωση του 
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περιβάλλοντος χώρου του. Ο Άγιος Φανούριος 
γιορτάζει στις 27 Αυγούστου και την ημέρα αυτή 
γίνεται μεγάλη εμποροπανήγυρη. 

•  Αγία Βαρβάρα. Ο Ενοριακός ναός της Αγίας 
Βαρβάρας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό όριο του 
κέντρου της πόλης, στην ομώνυμη γειτονιά. Στη 
θέση της σημερινής εκκλησίας υπήρχε ένας μι-
κρός προσκυνηματικός ναΐσκος από τα τέλη της 
δεύτερης δεκαετίας του περασμένου αιώνα, πι-
θανόν το 1918. 

Η παράδοση για τη δημιουργία του μικρού 
ναΐσκου της Αγίας Βαρβάρας αναφέρει τα εξής: 

«Το 1918 συνέβη η φονική πανδημία, γνωστή 
και ως ισπανική γρίπη, που είχε ως αποτέλεσμα να 
χάσουν τη ζωή τους 20, κατ’ άλλους 30 με 50 εκα-
τομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο. Πολλά ήταν τα 
θύματα και στην Ελλάδα από τη γρίπη, που ήλθε να 
προστεθεί στην ανθυγιεινή κατοικία, στην ανεπαρκή 
σίτιση και τη σκληρή, εξαντλητική εργασία. Λόγω των 
συχνών πνευμονικών επιπλοκών ο πάντα δύσπιστος 
λαός δεν πειθόταν εύκολα ότι πρόκειται για επιδημία 
γρίπης, αλλά για κάτι πολύ χειρότερο, πανώλη ίσως, 
την οποία οι υγειονομικές Αρχές της Αθήνας απέ-
κρυπταν. Το χωριό των Κάτω Λιοσίων εκείνα τα χρό-
νια μετρούσε πάνω-κάτω 1.100 κατοίκους, οι οποίοι 
ζούσαν με τον κίνδυνο του θανάτου που χτυπούσε 
την Αθήνα και τα γύρω χωριά. Μόνο στην Αθήνα 
αναφέρθηκαν συνολικά 1.668 θάνατοι. Άλλοι 1.289 
στον Πειραιά. Στους αριθμούς αυτούς δεν περιλαμβά-
νονταν τα περίχωρα και τα προάστια. Δεν υπάρχουν 
στοιχεία για θανατηφόρα περιστατικά στην περιοχή 
των Κάτω Λιοσίων, που τότε υπαγόταν διοικητικά στην 
Αθήνα. Όμως αναφέρεται το εξής περιστατικό: όταν 
η επιδημία βρισκόταν σε έξαρση, οι κάτοικοι πήραν 
το εικόνισμα της Αγίας Βαρβάρας, που η εκκλησι-
αστική παράδοση και υμνολογία την αναφέρουν ως 
θαυματουργό στη θεραπεία λοιμαντικών παθήσεων, 
επιδημιών κ.λπ., και έκαναν τον κύκλο του χωριού 
με λιτανεία της εικόνας αφήνοντάς την στο σημείο 
του σημερινού ναού. Το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε 
θανατηφόρο κρούσμα στα Νέα Λιόσια το απέδωσαν 
σε θαύμα της αγίας και για το λόγο αυτόν έχτισαν το 
μικρό προσκύνημα». 

Τα επόμενα χρόνια μέχρι τον πόλεμο στο 
χώρο δημιουργήθηκε ένας ναΐσκος περίπου 60 
τ.μ., που κατά τη διάρκεια της Κατοχής χρησι-
μοποιείτο και ως σχολείο, λόγω επίταξης του 
μοναδικού Μανάκειου Σχολείου από τις κατο-
χικές Αρχές.

Το 1961 ο ναός έγινε ενοριακός, ως αποτέ-
λεσμα του μαζικού εποικισμού της περιοχής.

Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός με-
γαλύτερου ναού άρχισαν περί τα μέσα της δεκα-

ετίας του ’50. Υπήρχαν διάφορα κτίσματα στον 
περίγυρό του που εμπόδιζαν την επέκτασή του. 
Στην πραγματικότητα ο Ι.ν. ήταν εγκιβωτισμέ-
νος, χωρίς αύλειο χώρο.

Ο ναός ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε το 
1971. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της επο-
χής εκπλήρωσε τις δυσβάστακτες υποχρεώσεις 
προς τους κατασκευαστές και προχώρησε στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής του τρούλου με τη 
γενναία συνδρομή των ενοριτών, οι οποίοι σε 
μια πανστρατιά προσφορών έδωσαν πόρους και 
υλικά μέσα για την αποπεράτωσή του. Το Ο.Τ. 
του ναού χαρακτηρίστηκε χώρος πρασίνου και 
επί δημαρχίας Β. Κουκουβίνου δόθηκαν οι απο-
ζημιώσεις στους πρώην ιδιοκτήτες. Τμήμα του 
χώρου δωρίστηκε από την οικογένεια Αθ. Λιό-
ση. Το 2008 με την αγορά γειτνιάζοντος οικοπέ-
δου προς την οδό Ποσειδώνος ολοκληρώθηκε 
η διαμόρφωσή του σε κοινόχρηστο χώρο που 
προσφέρει στους κατοίκους σκιά και οξυγόνο. 

Τα επόμενα χρόνια (1988-1992) κατασκευά-
στηκε ο γυναικωνίτης του, διαμορφώθηκε ο υπό-
γειος χώρος (αίθουσα για κοινωνικές και πνευμα-
τικές εκδηλώσεις, κατηχητικών συνάξεων, μαθημά-
των ζωγραφικής, αγιογραφίας, ψαλτικής, μουσικής, 
παραδοσιακών χορών κ.ά.), κατασκευάστηκαν τα 
δύο κωδωνοστάσια και επεκτάθηκε ο Ι.ν. προς 
την ομώνυμη οδό. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν 
η επένδυσή του εξ ολοκλήρου με λευκή πέτρα 
και η αγιογράφησή του από τον γεώργιο Κοψίδα, 
έναν από τους πιο γνωστούς σύγχρονους αγιο-
γράφους. Ιστορικοί ευεργέτες του Ι.ν. της Αγίας 
Βαρβάρας, σύμφωνα με τη σχετική μαρμάρινη 
επιγραφή που πρόσφατα βρέθηκε σε υπόγειο 
χώρο του ναού, είναι ο νικόλαος νώε, η Λαυρία 
Φ. Σερπιέρη και ο Φερνάνδος Σερπιέρης. 

Στον υπόγειο χώρο του Ι.ν. υπάρχει το πα-
ρεκκλήσιο των νεομαρτύρων Αγίου Ραφαήλ, Αγί-
ου νικολάου και της παρθενομάρτυρος Αγίας 
Ειρήνης, που συνεορτάζουν την Τρίτη του Πά-
σχα, καθώς και τα παρεκκλήσια του Αγίου νε-
κταρίου και της Αγίας Παρασκευής (γιορτάζουν 
στις 9 νοεμβρίου και τις 26 Ιουλίου αντίστοιχα). 
Ο Ιερός ναός της Αγίας Βαρβάρας γιορτάζει 
στις 4 Δεκεμβρίου. Την ημέρα της γιορτής, που 
αποκτά πανηγυρικό χαρακτήρα, συρρέουν πι-
στοί από κάθε γωνιά της Αττικής. 

Από το 1968 το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
του Ι.ν. έχει καθιερώσει βραδινή θεία λειτουρ-
γία «υπέρ θείας ενισχύσεως και φωτίσεως των 
υποψηφίων που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες 
εξετάσεις». 

Οι μεταπολεμικοί ιεροί ναοί 
«Κάθε ναός που χτιζόταν αυθαίρετα εκείνα τα χρό-

νια (που η πόλη μεγάλωνε άναρχα) ήταν και μια ικεσία, 
μια παράκληση στον άγιο και στην αγία όπου ήταν αφι-
ερωμένος να (φωτίσει) τα συνεργεία της Πολεοδομίας 
και τα όργανα της χωροφυλακής να μην γκρεμίσουν 
το καμαράκι του φτωχού εσωτερικού μετανάστη. Από 
τους επτά ενοριακούς ναούς, που βρίσκονται στην περι-
φέρεια της πόλης, συμπεριλαμβανομένου και του Ιερού 
Κοινοβίου της Αγίας Τριάδας, οι έξι χτίστηκαν τη διε-
τία 1955-1957. Σε κάποιες περιπτώσεις το χτίσιμο του 
πλινθόκτιστου ναϊδρίου είχε και έναν πρόσθετο στόχο: 
να κατοχυρωθεί ένας μικρός κοινόχρηστος χώρος στο 
κέντρο της συνοικίας που κατακλυζόταν από αυθαίρετες 
κατασκευές. Γύρω από αυτόν οι κάτοικοι, εκτός από τα 
εκκλησιαστικά τους καθήκοντα, θα έφτιαχναν έναν πεζό-
δρομο, μερικά παγκάκια, λίγη σκιά, έναν χώρο κοινωνι-
κής συνάθροισης, για να κάνουν πιο ανθρώπινη τη ζωή 
και την καθημερινότητά τους».

87.01  Ενοριακός Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα)
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•  Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Ενοριακός 
ναός της «Παναγίτσας», όπως τον αποκαλούν οι 
κάτοικοι της περιοχής, βρίσκεται στη συμβολή των 
οδών Μεθοδίου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, στη 
συνοικία Παλατιανή. Οι προσπάθειες για την ανέ-
γερση ναού στην περιοχή άρχισαν το 1954 από 
τον εκ Κέας προερχόμενο Ευάγγελο Κορασίδη και 
τη σύζυγό του Ελένη (δωρητές του ακινήτου), σε 
ανάμνηση ενός ναϊδρίου που υπήρχε στο κτήμα 
του Κορασίδη στην Κέα και το οποίο με λύπη εί-
χαν αποχωριστεί. Ο πρώτος εκείνος ναΐσκος ήταν 
ουσιαστικά μια παράγκα από τσιμεντόλιθους, ασο-
βάντιστη, με λαμαρίνες στη σκεπή, χωρητικότητας 
50-60 ατόμων, που πρωτολειτούργησε το Πάσχα 
του 1955. Έξι χρόνια αργότερα ιδρύθηκε ενορία 
(ΦΕΚ 213/3-11-1961, τεύχος Ά ). Σύντομα όμως 
παρουσιάστηκε η ανάγκη επέκτασης του ναού. για 
το σκοπό αυτόν συνεστήθη ερανική επιτροπή. Το 
αρχικό κτίσμα κατεδαφίστηκε και στη θέση του 
άρχισε η ανέγερση του νέου ναού, στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70, με την εθελοντική συνεισφορά 
του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κοιμήσεως Θεοτό-
κου και πολλών ενοριτών, σε χρήμα και σε προ-
σωπική εργασία. Ο νέος αυτός ναός αγαπήθηκε 
από τους κατοίκους της περιοχής, αφού μάλιστα 
δεν υπήρχε άλλος κοντά για τον εκκλησιασμό 
τους. Τα πρώτα χρόνια και όσο προχωρούσε η 
ανοικοδόμηση, οι ακολουθίες τελούνταν στο υπό-
γειο του ναού, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη 
του Οσίου Συμεών του Στυλίτου (γιορτάζει την 1η 
Σεπτεμβρίου). Η ανοικοδόμηση του Ι.ν., ρυθμού 
εγγεγραμμένου σταυροειδή μετά τρούλου, ολο-
κληρώθηκε το 1983. Τα εγκαίνιά του τελέστηκαν 
στις 7 Οκτωβρίου του 1984. Η αποπεράτωση της 
αγιογράφησής του έγινε σε πολύ σύντομο χρό-
νο, μόλις σε οκτώ μήνες, και ο νέος ναός έγινε 
«πραγματικό παλατάκι», κατά τον προσφιλή χα-
ρακτηρισμό πολλών ενοριτών κι άλλων προσκυ-
νητών που προσέρχονταν στην «Παναγίτσα» για 
να τιμήσουν τη Θεομήτορα. 

Ο Ι.ν. εορτάζει στις 15 Αυγούστου (Κοίμηση 
Θεοτόκου) και τις 21 νοεμβρίου (Εισόδια της 
Θεοτόκου).

•  Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης. Ο Ενοριακός ναός της 
Αγίας Αικατερίνης βρίσκεται στο κέντρο της συ-
νοικίας του Αγίου Φανουρίου, μεταξύ των οδών 
Αριστείδου, Αγίας Αικατερίνης και νεκταρίου. 
Το 1955 κατασκευάστηκε στην περιοχή ένας μι-
κρός πλινθόκτιστος ναΐσκος. Τον επόμενο κιόλας 
χρόνο ο ναΐσκος αναβαθμίστηκε σε ενοριακό, 
καθώς στην περιοχή συνέρρεε μεγάλος αριθμός 
νέων κατοίκων. Η ίδρυση της ενορίας ενθάρρυ-
νε τους φιλόθρησκους κατοίκους της περιοχής, 
οι οποίοι συγκρότησαν ερανική επιτροπή για την 
ανέγερση μεγάλου ναού. Λίγα χρόνια αργότερα, 
το νοέμβριο του 1961, μια θεομηνία στην Αθήνα 
με ιδιαίτερα καταστρεπτικές επιπτώσεις (δεκάδες 
νεκροί, χιλιάδες πλημμυροπαθείς) στην περιοχή 
των νέων Λιοσίων ανέδειξε τον αναντικατάστατο 
ρόλο της ενορίας. Στις δύσκολες εκείνες στιγ-
μές οι εθελοντικές ομάδες του Ι.ν. οργάνωσαν 
συσσίτια, μοίρασαν κλινοσκεπάσματα και είδη 
ρουχισμού στους πλημμυροπαθείς, ζέσταναν την 
ελπίδα τους πως «με τη βοήθεια του Θεού θα 
περάσει κι αυτό, όπως τόσα άλλα». 

Ο σημερινός ναός άρχισε να χτίζεται το 
1971, αφού προηγουμένως στήθηκε πρόχειρα 
ένα τολ για να καλύπτει τις τρέχουσες λειτουρ-
γικές ανάγκες του. Το τολ παρέμεινε στη θέση 
του λίγα χρόνια μέχρι την έναρξη λειτουργίας 
του νέου ναού, στο υπόγειο του σημερινού. Η 
αποπεράτωση του ναού, ρυθμού σταυροειδούς 
μετά τρούλου, ολοκληρώθηκε το 1978. Τη δε-
καετία του 1990 έγινε η αγιογράφησή του και 
εγκαινιάστηκε στις 8 Ιουνίου 1997. 

Πλούσια είναι η ενοριακή δράση του Ι.ν. με 
τη λειτουργία πρότυπου κατηχητικού, κατώτε-
ρου, μέσου και ανώτερου, τη διοργάνωση απο-
γευματινών περιπάτων, ακόμη και πολυήμερων 

εκδρομών σε προσκυνήματα, μονές και Αγίους 
Τόπους. Λειτουργεί επίσης φιλόπτωχο ταμείο, 
με προσφορά ειδών ρουχισμού, τροφίμων και 
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Δεν υπάρχουν 
μεγάλοι δωρητές, χορηγοί, ευεργέτες. Αρωγός 
του ναού είναι όλη η ενορία, όλοι αυτοί που 
νοιάζονται για τη βελτίωση των υποδομών της 
και προστρέχουν για την ανακούφιση των συ-
νανθρώπων τους που δοκιμάζονται. 

Η Αγία Αικατερίνη εορτάζει στις 25 νοεμ-
βρίου με μεγάλη προσέλευση πιστών. Ενοριακό 
παρεκκλήσιο στο υπόγειο του σημερινού ναού 
είναι ο Άγιος νεκτάριος, που εορτάζει στις 9 
νοεμβρίου. 

•  Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. Ο ενοριακός αυτός 
ναός βρίσκεται στο πιο πυκνοδομημένο τμήμα 
της ομώνυμης συνοικίας. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι μέχρι τον πόλεμο στην περιοχή επικρατούσε 
το τοπόσημο «Άγιοι Θεόδωροι». Η ζωοδόχος 
Πηγή είναι ναός λιτός και απέριττος, χωρίς κάποια 
ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία, και δεν διαθέτει 
παρά ελάχιστο αύλειο χώρο στην ανατολική πλευ-
ρά του. Η μορφή του είναι κατ’ εικόνα και ομοίω-
ση των φτωχών ανθρώπων που εγκαταστάθηκαν 
στη συνοικία και έχτισαν το 1957 μια «παράγκα», 
όπως τον θυμούνται οι παλιότεροι. Κι όμως, αυτό 
το μικρό κτίσμα μέσα στην ταπεινότητά του έδω-
σε το όνομά του στη συνοικία, που είναι από τις 
παλιότερες της περιοχής του Ιλίου. 

Μέσα σε πέντε χρόνια ο ναΐσκος επεκτά-
θηκε. Το 1964 έγιναν τα εγκαίνια («ο καθαγι-
ασμός» του). 

«Τη Ζωοδόχο Πηγή τη χτίσαμε εδώ και 60 χρόνια με 
την προσωπική εργασία μας, την ποτίσαμε με τον ιδρώ-

88.01  Ενοριακός Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης 
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τα μας, εμείς οι μεροκαματιάρηδες κάτοικοι της περιοχής. 
Εκεί παντρευτήκαμε, βαφτίσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια 
μας, εκεί είδαμε για τελευταία φορά αγαπημένα πρόσωπα, 
φίλους και συγγενείς...» θυμούνται κάποιοι από τους πα-
λιότερους. 

Η αρχιτεκτονική του ναού είναι βασιλική 
τρίκλιτος άνευ τρούλου, με το μεσαίο κλίτος 
υπερυψωμένο με δίκογχη στέγη. Η αγιογράφη-
σή του έγινε πρώιμα, με τεχνοτροπία που απο-
τέλεσε αφορμή για παρόμοιες αγιογραφήσεις 
ναών της ευρύτερης περιοχής. Ο ναός είναι 
δισυπόστατος, αφού στο εσωτερικό του υπάρ-
χει προσκύνημα του Αγίου Στυλιανού, η μνήμη 
του οποίου τιμάται στις 26 νοεμβρίου. Πα-
ρεκκλήσιο της ζ.Π. είναι ο ιστορικός ναΐσκος 
των Αγίων Θεοδώρων. Παλαιότερα ο ναός λει-
τουργούσε ως παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου και αργότερα έγινε ενοριακός. 
Σήμερα στο χώρο του λειτουργούν κατηχητικά 
σχολεία (τμήματα αρρένων και θηλέων, νέων, 
νεανίδων, εφήβων, παίδων, κορασίδων). Λει-
τουργεί επίσης φιλόπτωχο ταμείο για άπορους 
και ενδεείς ενορίτες, που το διαχειρίζεται επι-
τροπή κυριών με πρόεδρο τον εφημέριο. 

Η εορτή της ζωοδόχου Πηγής είναι κινητή. 
Ο Ι.ν. εορτάζει την πρώτη Παρασκευή μετά το 
Πάσχα, την εβδομάδα της Διακαινησίμου. 

 
•  Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου. Από τους νεότερους 

ενοριακούς ναούς της πόλης, λειτουργεί στην 

περιοχή της Ραδιοφωνίας (ναυσικάς και Αετό-
πετρας), πολύ κοντά στα όρια με το Καματερό. 
Η περιοχή παλαιότερα δοκιμαζόταν συχνά από 
πλημμύρες. Ο χώρος για τη δημιουργία του Ι.ν., 
έκτασης ενός και ημίσεος στρέμματος, δωρίστη-
κε από τον τότε πρόεδρο της κοινότητας νέων 
Λιοσίων γεώργιο Κακούρη στη μνήμη του πατέ-
ρα του, Διονυσίου. Ο ναός είναι ρυθμού βασιλι-
κής άνευ τρούλου, ευρύχωρος (διαστάσεων 30 
x 15 μ.). Οι εργασίες ανέγερσής του άρχισαν το 
1965. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1971 εγκαινιάστηκε 
ο πρώτος ναός στη βάση του σημερινού. Εκεί 
λειτούργησε για περίπου μία δεκαετία. Ο Άγιος 
Διονύσιος έγινε ενοριακός το 1977 και ενώ ακό-
μη οι λειτουργίες γίνονταν στον υπόγειο χώρο 
του. Η οικοδόμηση του σημερινού ναού ολοκλη-
ρώθηκε περί το 2000. Aυτή την περίοδο ολοκλη-
ρώνεται η αγιογράφησή του.

Αξιόλογη είναι η κοινωνική και πνευματική 
προσφορά του ναού. Στο χώρο του λειτουργούν 
σήμερα τρία κατηχητικά σχολεία, ανώτερο, κατώ-
τερο και για αγράμματους, και φιλόπτωχο ταμείο 
για παροχή βοηθημάτων, τροφίμων κ.ά. ειδών σε 
αναξιοπαθούντες κατοίκους της περιοχής. 

Ο Ιερός ναός του Αγίου Διονυσίου εορτάζει 
στις 17 Δεκεμβρίου και τις 24 Αυγούστου (ανα-
κομιδή των λειψάνων του αγίου). 

 
•  Ι.Ν. Προφήτη Ηλία. Ο Προφήτης Ηλίας είναι 

από τους δημοφιλέστερους αγίους του ελλη-
νικού λαϊκού εορτολογίου. Θεωρείται κύριος 
της βροχής, των βροντών και των κεραυνών, γι’ 
αυτό και ο εορτασμός του στις 20 Ιουλίου είναι 
πάνδημος και καθολικός, ενώ πολλά πανηγύρια 

γίνονται στη χάρη του σε ολόκληρο τον ελληνι-
κό χώρο. Συνήθως οι ναοί του αγίου προφήτη 
βρίσκονται σε κορυφές βουνών, λόφων και υψω-
μάτων, όπου πηγαίνουν οι πιστοί την παραμονή 
της εορτής του. 

Ο δικός μας Προφήτης Ηλίας είναι χτισμένος 
σε έναν γραφικό λοφίσκο, στο βόρειο τμήμα του 
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
«Αντώνης Τρίτσης», δίπλα στις εργατικές πο-
λυκατοικίες. Αρχικά στο σημείο του σημερινού 
ναΐσκου υπήρχε ένας χώρος προσευχής του 
παρακείμενου Προσκοπικού Κέντρου (Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων), αφιερωμένος στον Άγιο 
Αλέξανδρο. Ο ναΐσκος εκείνος είχε φτιαχτεί 
από εκπαιδευόμενους τεχνίτες των σχολών μα-
θητείας του Εθνικού Ιδρύματος της Εστίας, γύρω 
στο 1955, χωρίς συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και 
κανόνες ναοδομίας. Στο πέρασμα του χρόνου 
το κτίσμα εγκαταλείφθηκε και ερήμωσε. Κάποια 
στιγμή μάλιστα θεωρήθηκε αυθαίρετη κατασκευή 
και επιχειρήθηκε η κατεδάφισή του, γεγονός που 
απέτρεψαν με δυναμική παρέμβαση ο δήμος και 
οι κάτοικοι της περιοχής. Στη συνέχεια ο δήμος 
έκανε επιχωματώσεις και εξωράισε τον περιβάλ-
λοντα χώρο του, ενώ απέναντι από το ναό φτιά-
χτηκαν δύο μικρά κτίσματα για τις λειτουργικές 
του ανάγκες. 

Το 1988 οι οικιστές των εργατικών πολυκα-
τοικιών αποφάσισαν να επεκτείνουν το χώρο 
του, ώστε να γίνει πιο λειτουργικός και να μπο-
ρούν να εκκλησιάζονται. Την προσπάθεια αυτή 
συνέδραμαν ευσεβείς περίοικοι και κάτοικος της 
ζωοδόχου Πηγής, η οποία ζήτησε τη μετονο-
μασία του σε Προφήτη Ηλία και στη συνέχεια 
χρηματοδότησε γενναία τις σχετικές εργασίες. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο ναός λει-
τουργεί κανονικά Κυριακές και εορτές. Από το 
2011 τελούνται στο χώρο του μυστήρια (γάμοι, 
βαπτίσεις). Μέχρι προ ολίγων ετών ήταν μητρο-
πολιτικό παρεκκλήσιο της Ευαγγελίστριας. Πρό-
σφατα αναβαθμίστηκε σε ενορία, ενώ η φροντί-
δα των ιερέων, της εκκλησιαστικής επιτροπής και 
των πιστών το έχει καταστήσει στολίδι λαϊκής 
αρχιτεκτονικής που εντυπωσιάζει όσους το επι-
σκέπτονται.

Ιδρυματικοί και άλλοι ναοί της πόλης

•  Αγία Τριάδα (ακολουθεί το Παλαιό Ημερολό-
γιο). Το ιερό κοινόβιο της Αγίας Τριάδας (Ι.Κ. 
«Α.Τ.») βρίσκεται στην ομώνυμη οδό, στον Άγιο 
Φανούριο. Είναι μετόχι της Ι.Μ. Ξενοφώντος 
του Αγίου Όρους. Ο εσωτερικός κοινοβιακός 
χώρος του είναι ένας μικρός παράδεισος σε 
μια από τις πιο πυκνοδομημένες περιοχές της 
πόλης, γεγονός που δείχνει την περιβαλλοντική 

89.01  Ενοριακός Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου (περιοχή 
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ευαισθησία των υπευθύνων του ιδρύματος. Σε 
αυτό υπάρχει ορφανοτροφείο θηλέων με 50 και 
πλέον ορφανά κορίτσια από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας και την Κύπρο. Λειτουργεί από τις αρ-
χές της δεκαετίας του ’60 (ως ιερά μονή μέχρι 
το 2007). Ιδρυτές του ήταν ο πατήρ Διονύσιος 
Καλάργυρος και μοναχές από την Πάρο. Στην 
αρχή αγοράστηκαν σταδιακά από μικροοικο-
πεδούχους της περιοχής οικόπεδα συνολικής 
έκτασης 1,5 στρεμμάτων. Κατά το διάστημα της 
ανέγερσης των κτισμάτων της μονής οι ιδρυτές 
διέμεναν σε γειτονικά μικρά σπίτια. Το σημερινό 
κτίσμα ολοκληρώθηκε το 1981 και αποτελείται 
από τρεις πτέρυγες σε σχήμα Π. Στην ανατολική 
είναι τα κελιά των μοναχών. Στη δυτική στεγά-
ζονται οι χώροι μελέτης, πολιτισμού, εκδηλώσε-
ων και οι ξενώνες των φιλοξενουμένων, που σε 
περιόδους κρίσεων φθάνουν και ξεπερνούν τα 
40 άτομα από φτωχές χώρες του κόσμου (Oυ-
γκάντα, νιγηρία, Κένυα κ.α.). Στη βόρεια πτέ-
ρυγα βρίσκονται τα γραφεία του κοινοβίου και 
του φιλανθρωπικού σωματείου που διατηρεί το 
ορφανοτροφείο με την επωνυμία «Ιερά Αδελφό-
της Αγίας Τριάδoς», το οποίο ιδρύθηκε το 1974. 
Στον 1ο όροφο της βόρειας πτέρυγας υπάρχει ο 
Ι.ν. της Αγίας Τριάδας, στον οποίο εκκλησιάζο-
νται οι πιστοί της περιοχής. Στον 2ο όροφο είναι 
τα δωμάτια των παιδιών και των νεανίδων από 
6-18 ετών. Στον αύλειο καλλωπισμένο και σκι-
ερό χώρο του δεσπόζει το κωδωνοστάσιο της 
μονής. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι το ίδρυ-
μα δεν είναι κλειστός χώρος, αλλά ανοιχτός στα 
άτομα που φιλοξενούνται και σπουδάζουν στις 
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ, Τε-
χνολογική, Πανεπιστημιακή). 

Η Ιερά Αδελφότης «Αγία Τριάδα» εκδίδει το 
τριμηνιαίο περιοδικό «Χριστιανική Αγάπη». Εδώ 
και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του ιδρύματος λειτουργούν 
παιδικές κατασκηνώσεις στην Πάρο που φιλο-
ξενούν μαθητές του ιδρύματος και τέκνα πολυ-
μελών οικογενειών από πρώην τροφίμους του 
ιερού κοινοβίου.

•  Άγιοι Πάντες (ακολουθούν το Παλαιό Ημερο-
λόγιο). Βρίσκονται στη συνοικία της Παλατιανής 
(οδός Καππαδοκίας και γεωργίου Πλήθωνος), 
σε χώρο ήπιας κυκλοφορίας, με μικρές πλατείες 
και διαδρομές πρασίνου, στα παλιά κτήματα Μα-
τρόζου. Ο Ι.ν. είναι μετόχι της Ι.Μ. Αγίας Μαρί-
νας Σοφικού Κορινθίας. Η ανέγερσή του άρχισε 
το 1981. Τα εγκαίνιά του έγιναν δύο χρόνια αρ-
γότερα (20-2 -1983), όταν ξεκίνησε η κανονική 
λειτουργία του ως ενοριακού για τους πιστούς 
που ακολουθούν το Παλαιό Ημερολόγιο. Είναι 
ναός μονόχωρος και η αρχιτεκτονική του κλίνει 
προς το ρυθμό της βασιλικής μετά τρούλου. Το 
εσωτερικό του είναι πλήρως αγιογραφημένο. 
Μεγάλος ο χώρος του (εμβαδόν περίπου 180 
τ.μ.), μικρό το εκκλησίασμα, αλλά βαθιά η πίστη 
που το οδηγεί να τον συντηρεί από το υστέρη-
μά του. Παλαιότερα στο χώρο του Ι.ν. υπήρχε 
κατηχητικό σχολείο και παραδίδονταν μαθήματα 
μουσικής. Ο Ι.ν. εορτάζει των Αγίων Πάντων, 
την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, με το 
Παλαιό Ημερολόγιο βεβαίως, οπότε γίνεται και η 
περιφορά της εικόνας. 

•  Άγιος Γεώργιος (ακολουθεί το Παλαιό Ημερο-
λόγιο). Πρόκειται για μικρό ιδιωτικό ναΐδριο που 

βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Κατσώνη 
και Πριάμου, στο νΑ τμήμα της Ραδιοφωνίας. 
Το ιστορικό του αρχίζει το 1953, όταν ο κα-
λόγηρος Ιάκωβος Κάστρος ήλθε στην περιοχή 
από κάποιο μοναστήρι των Θηβών και ανταπο-
κρινόμενος στις εκκλήσεις των περιοίκων έχτισε 
ένα μικρό εκκλησίδιο δίπλα στην κατοικία του, 
εκπληρώνοντας ένα τάμα του στον Άγιο γεώρ-
γιο. Ο σημερινός ναός υψώθηκε το 1981. Είναι 
ρυθμού μονόκλιτης βασιλικής άνευ τρούλου. Ο 
χώρος του είναι περιορισμένος (περίπου 50 
τ.μ.) και λιτός, με λίγες επιτοίχιες αγιογραφίες, 
αλλά πλήρως εξοπλισμένος για την τέλεση μυ-
στηρίων. Λειτουργεί Κυριακές και εορτές με τη 
συμμετοχή δεκάδων πιστών, γειτόνων κυρίως, 
που τον ενισχύουν.

•  Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής. Το μι-
κρό γραφικό ναΐδριο βρίσκεται στη συμβολή των 
οδών Αγίου γεωργίου και Ελένης, στη συνοικία 
Παλατιανή, σε ένα όμορφο πευκόφυτο περιβάλ-
λον μέσα στο κτήμα της Ελένης Παπακωνσταντί-
νου, συγγενούς των παλαιών κτηματιών της περιο-

90.01  Ι.Ν. Αγίων Πάντων, μετόχι της Ι.Μ. Αγ. Μαρίνας Σοφικού Κορινθίας
90.02  Ιδιωτικό Ναΐδριο Αγίου Γεωργίου
90.03  Ιδιωτικός Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου)
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χής Πρωτοπαπαδάκη και Ματρόζου. Η ανέγερσή 
του έγινε το 1962 στη μνήμη των προαναφερθέ-
ντων. Είναι ναός μονόκλιτος, ρυθμού βασιλικής, 
ξυλόστεγος άνευ τρούλου, παρεκκλήσιο του Ι.ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου («Παναγίτσα»). 

Δίπλα στον ναό υπάρχει βοηθητικό κτίσμα 
(αρχονταρίκι) για τις ανάγκες του και για τη φι-
λοξενία των προσκυνητών. Το παρεκκλήσιο της 
Αγίας Παρασκευής εορτάζει στις 26 Ιουλίου. 

•  Άγιος Παύλος. Το γνωμικό «το μικρό είναι 
όμορφο» ισχύει απόλυτα για το υψηλής αρχι-
τεκτονικής και αισθητικής πετρόκτιστο ναΐδριο 
του Αγίου Παύλου, δημιούργημα του αρχι-
τεκτονικού γραφείου του Δημήτρη Πικιώνη 
υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Θανάση 
Κουτσογιάννη. Ο ιδρυματικός ναΐσκος βρίσκε-
ται στο χώρο του πρώην Εθνικού Ιδρύματος 
«Εστία» (ΙνΕΔΙΒΙΜ σήμερα), στο Πάρκο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, μερικές δεκά-
δες μέτρα ΒΑ του ξενώνα της Εθνικής Εστίας, 
που και αυτός είναι έργο του Δημήτρη Πικιώνη. 
Περιβάλλεται από έναν πυκνό πευκώνα που τον 

καθιστά σχεδόν αθέατο και από μικρή απόστα-
ση. Η όλη αρχιτεκτονική του ανήκει στον τύπο 
της σταυρεπίστεγου βασιλικής με ανοιχτό υπο-
στώο, εμπλουτισμένη από αρκετά παραδοσιακά 
στοιχεία, εναρμονισμένα με την καθολική σύλ-
ληψη του έργου. για την κατασκευή του χρη-
σιμοποιήθηκαν ειδικοί λίθοι, παλιά τούβλα και 
πωρόλιθοι που συγκεντρώθηκαν από επιλεγμέ-
νες περιοχές και κατεδαφίσεις παλαιών κτιρίων. 
Το τέμπλο του ναού είναι χτιστό και λιτό, με 
μόνο τρεις κόγχες τις οποίες κοσμούν οι φο-
ρητές αγιογραφίες του Χριστού του ζωοδότη, 
της Παναγίας της Οδηγήτριας και του Ιωάννη 
του Προδρόμου. Υπάρχει ακόμη η εικόνα του 
τιμώμενου Αγίου Παύλου. Όλες οι αγιογραφίες 
είναι του μεγάλου Έλληνα αγιογράφου Φώτη 
Κόντογλου. Στο εσωτερικό του ναού βρίσκο-
νται πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων που φυ-
λάσσονται την αίθουσα του Δ.Σ. του ΙνΕΔΙΒΙΜ 
και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 

Ο φωτισμός του χώρου, λιτός και περιορισμέ-
νος, δημιουργεί την επιθυμητή υποβλητικότητα.

Τα εγκαίνια του ναϊδρίου έγιναν στις 22 Ιου-

νίου 1960. Εξωτερικά ο ναός προσαρμόστηκε 
απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον και διαφυλάχτη-
κε σχεδόν το σύνολο των αιωνόβιων δέντρων, 
ένα από τα οποία –νεκρό από την αρχή– χρη-
σιμοποιήθηκε ως κωδωνοστάσιο επιπλέον του 
λίθινου που κατασκευάστηκε. Ο Άγιος Παύλος 
εορτάζει στις 29 Ιουνίου. 

Παρότι το ναΐδριο παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον από πολλές πλευρές, σήμερα πα-
ραμένει κλειστό στους επισκέπτες και αυτό είναι 
ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη 
διοίκηση του ιδρύματος, του φορέα διαχείρισης 
του πάρκου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρό-
πολη και το δήμο. 

•  Αγία Αικατερίνη. Ιδρυματικό ναΐδριο στο χώρο 
του Κέντρου Βρεφών «Μητέρα». Στην είσοδό του, 
σε εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή αναφέρεται: 
Ο νΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΑνΗγΕΡΘΗ ΕΙΣ ΜνΗΜΗν 
ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕνΙζΕΛΟΥ ΕΚ ΔΩΡΕΩν 
ΕΠΙ ΤΩ ΘΑνΑΤΩ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕνΤΡΟ 
ΒΡΕΦΩν «Η ΜΗΤΕΡΑ». Ο Σοφοκλής Βενιζέ-
λος πέθανε στις αρχές Φεβρουαρίου του 1964. 
Ο ναός χτίστηκε τον επόμενο χρόνο. Τα πρώτα 
χρόνια συγγενείς και φίλοι του εκλιπόντος τελού-
σαν λειτουργία στη μνήμη του. Κάθε χρόνο στην 
εορτή της Αγίας Αικατερίνης γίνεται λειτουργία με 
μεγάλη προσέλευση εργαζομένων, συνταξιούχων 
του ιδρύματος αλλά και περιοίκων. Παλαιότερα ο 
εορτασμός του Πάσχα στο χώρο αποκτούσε ιδι-
αίτερο χρώμα, καθώς γινόταν περιφορά του Επι-
ταφίου στο ειδυλλιακό περιβάλλον του ιδρύματος. 
Ο ναός διαθέτει περίτεχνο τέμπλο με ωραιότατες 
βυζαντινές αγιογραφίες. Το εσωτερικό του είναι 
πλήρως καλυμμένο από πανομοιότυπα εικονίσμα-
τα-αφιερώματα πιστών. Σήμερα ο Ι.ν. είναι πλή-

91.01  Ο Ιδρυματικός Ι.Ν. Αγίου Παύλου του 
Ιδρύματος ΝΕΔΙΒΙ.Μ, ο αρχιτέκτων-
δημιουργός του Δημήτρης Πικιώνης  
(άνω αριστερά) και ο Φώτης Κόντογλου 
που επιμελήθηκε την αγιογράφησή του 
(άνω δεξιά)

91.02  Ο Ιδρυματικός Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης του 
Ιδρύματος «Μητέρα»
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ρως εξοπλισμένος και είναι καθημερινά ανοιχτός 
για τους πιστούς. Όλα τα έσοδα από το παγκάρι 
του πηγαίνουν για τις ανάγκες του ιδρύματος. Ο 
ναός εορτάζει στις 25 νοεμβρίου. 

•  Άγιος Νικόλαος. Ιδρυματικό ναΐδριο στο χώρο 
του Κέντρου Αποκαταστασιακής Εκπαίδευσης 
Παίδων και νέων «Η Θεοτόκος». Χτίστηκε το 
1968 με δαπάνη της οικογένειας γουλανδρή, 
χορηγού του ιδρύματος. Ο μικρός πέτρινος 
ναός, περίπου 40 τ.μ., παλαιοχριστιανικής αρχι-
τεκτονικής ρυθμού βασιλικής, μονόκλιτος άνευ 
τρούλου, λιτός, απέριττος, φέρει ξύλινο τέμπλο 
και στο εσωτερικό του δεν υπάρχουν τοιχογρα-
φίες παρά μόνο εικόνες. Στη δυτική πλευρά του 
υπάρχει κωδωνοστάσιο ανεξάρτητο από το κυ-

ρίως κτίσμα. Ο αύλειος χώρος του είναι πλακο-
στρωμένος και υπάρχουν στέγαστρο και μικρή 
πέτρινη κρήνη για τους επισκέπτες του, περιβάλ-
λεται δε από πλούσια βλάστηση. 

Το ναΐδριο λειτουργεί μόνο στην εορτή του 
Αγίου νικολάου (6 Δεκεμβρίου), όμως χρησι-
μοποιείται συχνά σε γάμους, βαπτίσεις των οικο-
γενειών των εργαζομένων, εκπαιδευομένων και 
δωρητών του ιδρύματος. 

•  Ζωοδόχος Πηγή. Ιδρυματικό ναΐδριο στο 
χώρο του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων 
(ΚΑΑ). Άλλη μια ζωοδόχος Πηγή στην πόλη 
του Ιλίου, αφιερωμένη και στους Αγίους Ταξι-
άρχες. Το μικρό προσκύνημα λειτούργησε αρ-
χικά σε ένα μικρό τολ, σε εσωτερική αίθουσα 
του ιδρύματος το 1972. Η κατασκευή του ναού, 
ρυθμού βασιλικής άνευ τρούλου, εμβαδού πε-
ρίπου 140 τ.μ., άρχισε το 1980. Tα εγκαίνιά του 
έγιναν το 1982. Είναι έργο του αρχιτέκτονα 
Κωνσταντίνου Στάικου που ανέλαβε όλες τις 
σχετικές εργασίες του ιδρύματος. 

Η αγιογράφησή του ολοκληρώθηκε το 1988 
από τον επίσης γνωστό αγιογράφο Εμμανου-
ήλ Τζιρτζιλάκη. Το υπέρθυρο του ναού κοσμεί 
περίτεχνη αγιογραφία της ζωοδόχου Πηγής. 
Στο εσωτερικό του η μία πτέρυγα είναι κατάλ-
ληλα διαμορφωμένη για εκκλησιαζομένους με 
αναπηρικά αμαξίδια. Ο Ι.ν. λειτουργεί Κυριακές 
και εορτές. Στο χώρο του εκκλησιάζονται το 
προσωπικό, οι νοσηλευόμενοι στο ΚΑΑ και οι 
κάτοικοι των γύρω συνοικιών. Επίσης τελούνται 
θρησκευτικά μυστήρια. 

Το ναΐδριο της ζωοδόχου Πηγής με τον 
μικρό περίβολό του είναι το στολίδι του ιδρύ-
ματος. Εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινη-
σίμου (την πρώτη μετά το Πάσχα) και στις 8 
νοεμβρίου, εορτή των Αγίων Ταξιαρχών.

92.01  Ιδρυματικός Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος»
92.02  Ιδρυματικός Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής και Ταξιαρχών του Κέντρου Αποκαταστάσεως Αναπήρων
92.03  Ο Απόστολος Παύλος διά χειρός Φώτη Κόντογλου. Αγιογραφία στο εσωτερικό του ομώνυμου ναϊδρίου 

στο χώρο του πάρκου. Το πρωτότυπό της φυλάσσεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
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Η τοπική αγορά τις πρώτες δεκαετίες από τη δημιουργία του οικισμού

Μ
οιάζει παράξενο κι όμως δεν είναι: οι 
πρώτοι κάτοικοι των νέων Λιοσίων, 
που στα μέσα της δεκαετίας του 1850, 
δεν ξεπερνούσαν τις 30 με 40 οικο-

γένειες, ήταν αγροτοϋπάλληλοι. Αγρότες μεν, όχι 
όμως ανεξάρτητοι παραγωγοί, αλλά καλλιεργητές, 
κολίγοι στο βασιλικό αγρόκτημα, με εργοδότριά 
τους τη νεαρή βασίλισσα. Δεν είχαν λοιπόν ιδιαί-
τερο λόγο να ανησυχούν για το αν θα πάει καλά η 
σοδειά τους, ούτε κινδύνευαν να μείνουν νηστικοί 
στο δρόμο, αρκεί βεβαίως να έκαναν καλά τη δου-
λειά τους στο αγρόκτημα. 

Όχι κολίγοι μ’ όποιον κι όποιον λοιπόν, αλλά 
υπάλληλοι της υπερδραστήριας νεαρής άνασσας 
που δοκίμαζε το επιχειρείν της σε κάθε γωνιά του 
τεράστιου αγροκτήματος, αναλαμβάνοντας πρωτο-
βουλίες που κάλυπταν όλο το φάσμα της γεωργο-
κτηνοτροφικής παραγωγής, γιατί δεν ήταν μόνο οι 
πλούσιοι αμπελώνες, οι δενδρώνες με τις φιστικιές, 
οι ελαιώνες και τα μορεόδεντρα, αλλά και τα σπαρ-
τά, οι λαχανόκηποι, τα βουστάσια, οι ορνιθώνες, 
τα ποιμνιοστάσια, τα μελίσσια και ένα σωρό άλλες 
ασχολίες, όλες σωστά οργανωμένες και επιστημο-
νικά μελετημένες, από τις οποίες η Αμαλία περίμε-
νε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Αυτή η ετερόκλητη σχέση των αγροτών με τη 
βασίλισσα, που επισκεπτόταν τακτικά το κτήμα της, 
παρείχε ασφάλεια στη ζωή του χωριού και την 
καθημερινότητά του. Οι αγρότες είχαν ένα μικρό 
αλλά σίγουρο εισόδημα ως καλλιεργητές του με-
γάλου αγροκτήματος, συμπληρώνοντάς το με την 
πώληση των προϊόντων από τους μικρούς λαχανό-
κηπους που είχαν δημιουργήσει κοντά στα σπίτια 
και τα υποστατικά τους. Και η ζωή στο χωριό κυ-
λούσε αργά, χωρίς άγχος.

Αν οι καιρικές συνθήκες βοηθούσαν, τα πράγ-
ματα πήγαιναν κατ’ ευχήν και η σοδειά ήταν ακόμη 
καλύτερη. Τα ρέματα της γιαννούλας και της Εσχα-
τιάς έφερναν άφθονο νερό μέσα στο κτήμα, τόσο 
που περίσσευε και για τους γειτονικούς αγρούς. Η 
γη ήταν εύφορη και οι σπόροι από εκλεκτές ποικι-
λίες, φερμένοι από μακριά, από χώρες με πλούσια 
γεωργική παράδοση, ήταν εγγύηση για παραγωγική 
σοδειά και πλούσια συγκομιδή.

Όλα πέρασαν σαν ένα γλυκό παραμύθι, που 
κράτησε επτά ολόκληρα χρόνια, από τη δημιουρ-
γία του χωριού των νέων Λιοσίων μέχρι την έξωση 
του βασιλικού ζεύγους. 

Όταν ο Όθων και η Αμαλία αναχώρησαν εσπευ-
σμένα, ύστερα από την αντιμοναρχική εξέγερση, τον 
Οκτώβρη του 1862, οι χωρικοί από τα γύρω χωριά 
βρήκαν την ευκαιρία, μπήκαν στο κτήμα και το λεηλά-
τησαν. Το ασταθές πολιτικό κλίμα και το κενό εξου-
σίας που επικράτησε το επόμενο διάστημα έγιναν το 
υπόβαθρο για κάθε λογής έκνομες πράξεις των χω-
ρικών στο κτήμα που μέχρι τότε καλλιεργούσαν. Δεν 

άφησαν τίποτα όρθιο· μεταλλικά άροτρα, γεωργικά 
εργαλεία, ποτίστρες, ζωοτροφές, σπόροι, λιπάσματα, 
όλα «απαλλοτριώθηκαν», αφού μέσα στην κοσμοχα-
λασιά κανείς δεν υπήρχε για να τα φυλάξει. 

Αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα, οι χωρι-
κοί των νέων Λιοσίων άρχισαν να αναζητούν 

άλλες εργασίες και προοπτικές απασχόλησης. Αυτή 
η αναζήτηση του «δέον γενέσθαι» μετά την έξωση 
του Όθωνα και της Αμαλίας σηματοδοτεί την έναρ-
ξη λειτουργίας της τοπικής αγοράς, οι άνθρωποι της 
οποίας έπρεπε στο εξής να σχεδιάζουν, να παρά-
γουν, να μεταφέρουν και να διαθέτουν από μόνοι 
τους στην αγορά της μικρής πρωτεύουσας τα γεωρ-
γικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τoυς. 

Έτσι το χωράφι άρχισε να καλλιεργείται εντατι-
κότερα και πιο συστηματικά, οι αμπελώνες να επε-
κτείνονται, η καλλιέργεια των λαχανόκηπων να οργα-
νώνεται σε ετήσια βάση, τα δημητριακά και οι ζωο-
τροφές να καλύπτουν ολοένα μεγαλύτερα τμήματα 
από τη διαθέσιμη γη και η προβατοτροφία να κάνει 
ολοένα πιο έντονη την παρουσία της. 

Στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα 
έχουμε πληροφορίες για τα πρώτα μαγαζιά 

που άνοιξαν στα νέα Λιόσια. Είναι οι φούρνοι του 
Παππού, του Ψαρόπουλου και του Μπουραΐμη, 
το εμπορικό του Σουπίδη με όλα τα είδη του νοι-
κοκυριού, κάτι σαν σούπερ μάρκετ για τα δεδομένα 
της εποχής του, και η μπακαλοταβέρνα του Ξενο-
φώντα Γκίκα. Την αγορά συμπλήρωναν μια σειρά 
επαγγέλματα και δραστηριότητες που διαχωρίζο-
νται από τις παραδοσιακές γεωργοκτηνοτροφικές 
ασχολίες.

Στον «Οδηγό της Αθήνας και των Περιχώρων» 
του 1915 παρουσιάζονται στοιχεία για την αγορά 
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των νέων Λιοσίων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχι-
στον 16 εμπορικά καταστήματα και στέκια: 

•  τα αρτοποιεία των Γ. Κουφού (πρώην Παππού), 
Ι. Καπετάνιου, 

•  το καφείο (καφενείο) του Γ. Καπετάνιου, 
•  τα κουρεία των Ι. Καρακίτσου και Σ. Λιόση, 
•  τα οινοπωλεία (μπακαλοταβέρνες) των Γ. Βασι-

λείου, Γ. Γαβαθά, Ι. Κιουρκατιώτη, Ξ. Γκίκα, Γ. 
Μπίμπιζα, Φ. Παππού, και Π. Τσίγκου, 

•  το οπωροπωλείο του Χ. Αποστολόπουλου και 
•  τα παντοπωλεία των Ι. Βασιλείου, Α. Πέππα και 

Π. Ψαρόπουλου.

Οι περισσότεροι από τους καταστηματάρχες και 
επαγγελματίες αυτούς λίγα χρόνια πριν ζούσαν απο-
κλειστικά από τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηρι-

ότητες. Το άνοιγμα του μαγαζιού δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι τις εγκατέλειπαν.

Τώρα πια τα καινούργια σπίτια του χωριού κα-
τασκευάζονται όχι με την προσωπική εργασία του 
ιδιοκτήτη και των συγγενών του, αλλά από επαγγελ-
ματίες μαστόρους, που χτίζουν «σωστά», με καλύ-
τερα υλικά που αγοράζουν από τις μάντρες οικο-
δομικών υλικών της Ιεράς Οδού, των Σεπολίων και 
της οδού Λιοσίων, αλλά και με άμμο που βγάζουν 
από τα ρέματα της περιοχής.

Παρ’ όλα αυτά, στο εσωτερικό του σπιτιού η 
κατάσταση παραμένει παραδοσιακή: τραπεζοκαθί-
σματα, καναπέδες, κρεβάτια, κλινίδια, κούνιες για τα 
μωρά, εικονοστάσια, λυχνάρια, λάμπες πετρελαίου, 
νιπτήρες, σκεύη μαγειρικής και κάπου στην αυλή ο 
φούρνος της νοικοκυράς για το ψωμί της οικογέ-
νειας. Κάθε νοικοκυριό έχει τον αργαλειό του, που 

φτιάχνει το μεγαλύτερο μέρος της προίκας. Όμως, 
σιγά σιγά οι νέες κοπέλες αλλά και οι μιας κάποιας 
ηλικίας κοσμοπολίτισσες κυρίες ράβουν τα ρούχα 
τους με ευρωπαϊκά υφάσματα. Οι πρώτες μοδί-
στρες έρχονται από την Αθήνα. Όταν δε οι Λιο-
σιώτισσες μαθαίνουν την τέχνη της ραπτομηχανής 

94.01  Για πρώτη φορά η μικρή αγορά του χωριού καταγράφεται στον «Πανελλήνιο Οδηγό Αγοράς»  
του Ν. Ιγγλέση (1915). Δεκαέξι μαγαζιά όλα κι όλα, πριν από έναν αιώνα, όταν τα Νέα Λιόσια  
αριθμούσαν μετά βίας 800 κατοίκους (Αρχείο συγγραφέα)

94.02  Απόσπασμα από τον «Οδηγό» του Ιγγλέση του 1915 (βλ. αν. 94.01)
94.03  «Επιδιορθώσεις υποδημάτων - Μ. Πέππας» (Αρχείο Σπύρου Πέππα)
94.04  «Ο γαλατάααααααας!» Διανομή γάλακτος από τις στάνες του Ποικίλου στα Σεπόλια,  

στον Άι-Μελέτη, στα Θυμαράκια (Αρχείο συγγραφέα)

94.01

94.0394.02

94.04
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κάνουν χρυσές δουλειές. Ο Θεόδωρος Μπερτζε-
λέτος, ο τσαρουχάς του χωριού, βλέπει τους πελά-
τες του να αραιώνουν, αφού όλο και περισσότεροι 
προτιμούν υποδήματα ευρωπαϊκού τύπου. 

Στην απογραφή του 1920 καταγράφονται στα 
νέα Λιόσια 1.121 κάτοικοι. Στο δυναμικό της τοπι-
κής αγοράς προστίθενται συνεχώς νέα επαγγέλμα-
τα (τεχνίτες, σιδηρουργοί, ξυλουργοί, αχθοφόροι, 
κανατάδες, πεταλωτές, έμποροι ζωοτροφών, καρο-
μεταφορείς), που όπως θα δούμε στη συνέχεια θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική 
ζωή του χωριού τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν βέ-
βαια και οι πλανόδιοι πραματευτές και μικροεπιτη-
δευματίες (στρωματάδες, καρεκλάδες, γανωτήδες, 

καρβουνάδες, ακονιστές, ασπριτζήδες, αλμπάνηδες 
κ.ά.), που διαλαλούν στους δρόμους του χωριού 
την τέχνη και την πραμάτεια τους.

Στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στη βουστα-
σιακή αγελαδοτροφία και την πτηνοτροφία, που 
αποτελούσαν βασικές ενασχολήσεις των ντόπιων, 
αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο για την αγροτική οι-
κονομία. 

Μια άλλη, εξίσου σημαντική δραστηριότητα, 
που συμβάλλει στον εκχρηματισμό της λιοσιώτικης 
οικονομίας, είναι οι καρομεταφορές. 

Με την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύ-
γων στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, στις αρχές 
της δεκαετίας του ’20, εκτελείται ένα ευρύ πρόγραμ-
μα έργων οδοποιίας σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, 
που διευκολύνει τον κλάδο των μεταφορών. Ασφαλ-
τοστρώνονται πολλοί δρόμοι, που ενώνουν την Αθή-
να με τα περίχωρα, όπως η Ιερά Οδός, η Πατησίων, 
η Αχαρνών, η Συγγρού, η Λιοσίων, η Μενιδίου κ.ά.

Όμως τα αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα εί-
ναι ελάχιστα. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην 
αυξημένη ζήτηση, που προκύπτει από τη ραγδαία 
ανοικοδόμηση και την αύξηση των μεταποιητικών 
και εμπορικών δραστηριοτήτων. Τα κάρα εξακο-
λουθούν να διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος στις 
μεταφορές. Οι Λιοσιώτες διαθέτουν 30, 40 και 
περισσότερα ίσως τετράτροχα ιπποκίνητα, που κά-
νουν χρυσές δουλειές. Η ζήτηση είναι τεράστια και 
τα αγώγια καλοπληρώνονται. «Εκτελούνται παντός 
είδους μεταφορές». Ό,τι μπορεί να μεταφερθεί, 
είδη διατροφής, οικοδομικά υλικά, ξυλεία, ζωοτρο-
φές, κάρβουνο, προϊόντα μεταποίησης, σκουπίδια, 
φορτώνεται στο κάρο. Φυσικά, όπως παντού, έτσι 
και στον κλάδο των καραγωγέων υπάρχουν οι με-
γαλομεταφορείς και οι μικροί. Οι δεύτεροι αναλαμ-
βάνουν υπεργολαβίες στις συμφωνίες που κλείνουν 
οι πρώτοι. Ο Παναγιώτης Μπίμπιζας, ο Όθων 
Γκιόκας, ο Φάνης Πηλιχός και ο Κώτση Μάρκου 
κλείνουν δουλειές με το Δημόσιο. 

Αύξηση των καρομεταφορών σημαίνει περισ-
σότερες ανάγκες σε ζωοτροφές. Εδώ οι Λιοσιώτες 
που συμμετέχουν και σε άλλες επιχειρηματικές και 
επαγγελματικές δραστηριότητες (βουστάσια, χοιρο-
στάσια, λαχανόκηποι) δεν αφήνουν την ευκαιρία να 
πάει χαμένη. Ο κλάδος της εμπορίας ζωοτροφών 
αποδεικνύεται εξίσου κερδοφόρος. Οι Λιόσηδες, 
ο Xρήστος, ο γιώργος, ο Θανάσης, ο Βασίλης, ο 
Θοδωρής και ο Στέφος, διατηρούν τις μεγάλες απο-
θήκες του χωριού, όλες σε μια ακτίνα 200 μέτρων 
στο νότιο τμήμα του κέντρου της πόλης. Μία ακόμη 
σιταποθήκη στο ρέμα της Φλέβας των Λιόσηδων 
επιβεβαιώνει την κυριαρχία της οικογένειας στον 
τομέα της εμπορίας ζωοτροφών. Οι Λιόσηδες ανα-
λαμβάνουν προμήθειες του Στρατού και του Δήμου 
Αθηναίων. Μεγάλος αριθμός καραγωγέων της περι-
οχής δουλεύει «με το αγώγι» για λογαριασμό τους. 

95.01  Ο Νικόλαος Νώε με τη σύζυγό του 
Ουμβέρτα και φίλους του στο ζυθεστιατόριο-
καφενείο «Μπομπονιέρα» στην πλατεία 
(Αρχείο Αριστείδη Γιαννόπουλου)

95.02  Ο πολυπράγμων Γεώργιος Στεφανάκης, 
φανοκόρος, κτηματίας, κτηματομεσίτης, 
ιδιοκτήτης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στα 
Νέα Λιόσια κι ένα σωρό άλλες ιδιότητες... 
Παντρεμένος με την Αγαθή Γκιόκα στα 
μέσα της δεκαετίας του ’30, μετοίκησε 
στους Αγ. Αναργύρους, σύμφωνα και με την 
ταυτότητα (Αρχείο Νανάς Αγγελοπούλου-
Στεφανάκη) 

95.01

95.02
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Τα κέρδη από τις καρομεταφορές και την εμπορία 
ζωοτροφών είναι μεγάλα. Ένα μέρος τους διοχετεύ-
εται σε «παράλληλες» χρηματοπιστωτικές δραστη-
ριότητες, για να επενδυθεί στη συνέχεια σε ακίνητα, 
που αγοράζονται σε κεντρικά σημεία του χωριού. 

Οι «Εμπορικοί Οδηγοί» των πρώτων δεκαετιών 
του προηγούμενου αιώνα περιείχαν πολύτιμα στοι-
χεία και πληροφορίες που περιγράφουν με πολλές 
λεπτομέρειες την κοινωνική, οικονομική και εμπορική 
ζωή των τοπικών κοινωνιών. Ο «Εμπορικός Οδηγός 
του ν.γ. Ιγγλέση» (έκδ. 1924) δίνει μια εικόνα του 
χωριού των νέων Λιοσίων, έναν χρόνο πριν γίνει 
κοινότητα, κι ενώ ανήκε διοικητικά στο Δήμο Αθη-
ναίων. Βεβαίως υπάρχουν ελλείψεις σε ό,τι αφορά 
στα στοιχεία για τους κατοίκους, όμως ένας ιδιωτι-
κός εμπορικός οδηγός δεν μπορεί να έχει την ακρί-
βεια της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 

Το σχετικό κείμενο έχει ως εξής: 

1923-1924: ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ (κάτ. 1.800)
«Βρίσκονται ημίσειαν ώραν αριστερά των Αθηνών 

επί γραφικής υψηλής θέσεως με δενδροφυτείαν, κή-
πους και άφθονους αμπέλους. Εκτίσθησαν επί όλως 
νεωτάτου σχεδίου, με ρυμοτομίας, δενδροστοιχίας 
και δύο πλατείας. Παράγουν δημητριακούς καρπούς 
και οίνον ρητινίτην. Εις απόστασιν 15 λεπτών υψώνε-
ται ο παλιός Πύργος της Βασιλίσσης. 

Συγκοινωνεί διά του Σιδηρ. Πελοποννήσου. Εισιτ. 
α΄ θέσεως δρ. 8, β΄6, γ΄4 και δι’ αυτοκινήτων δραχ. 5. 

Εκκλησίαι: ναός Ευαγγελιστρίας (ενορ.), Αγίας 
Βαρβάρας, Αγίου Βασιλείου, Αγίου γεωργίου, Αγίων 
Θεοδώρων (νεκροταφείον) και παρεκκλήσιον Άγιοι 
Ανάργυροι. Ιερείς Β. γκανίδης. «Εκπαίδευσις» Δημ. 
Σχολή Αρρένων: Διδάσκ. Π. Σακελλαρίου, Λέανδρ. 
Δραγάτσης. Δημ. Σχολή Θηλέων: Διδάσκαλ. Ελένη 
Μαρκοπούλου. Σταθμοί: Σταθμ. Αστυνομικός. Σταθ-
μάρ. Θ. Μπογδανέας ενωμοτ. τηλ. 12-24. Σταθμ. Σι-
δηροδρομικός, Σταθμάρχης γεωργ. Παυλίδης.

Συμβούλιον Κοιν. Επιτροπής: Πρόεδρ. Τοπ. Επ., 
νικ. νώε, Αντιπρόεδρος Βασ. Χρ. Κώστας, γεν. 
γραμμ. Αλέξ. Ευστρατιάδης. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
Αρτοποιεία: Κουφού γ., Κιουρκατιώτη Ι., Μπου-

ραΐμη Κων. 
Ζυθεστιατόρια: Αγγελοπούλου Δημοσθένη, 

Πετρόπουλου Π., Τσίγγου Κ. (σ.σ.: το όνομα του 
καταστήματος του Δημοσθένη Αγγελόπουλου ήταν 
“Μπομπονιέρα”. Ο ιδιοκτήτης του το άνοιξε το 1910 
και το διατήρησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 
’80. Τα πρώτα χρόνια λειτουργούσε ως ζυθεστιατόριο-
καφενείο. Αργότερα, τα βράδια λειτουργούσε ως ψη-
σταριά με πίστα χορού. Ο ιδιοκτήτης του, φανατικός 
φιλελεύθερος και βενιζελικός μέχρι το κόκαλο, βρισκό-
ταν σε διαρκή αντίθεση με το σκληρό φιλοβασιλικό κα-
τεστημένο του χωριού, που τον αποκαλούσε “Τούρκο”, 

96.01  Η «Μπομπονιέρα» του Δημοσθένη 
Αγγελόπουλου. Καφενείο με μακρά ιστορία 
στον ευρύτερο χώρο της πλατείας  
(Αρχείο Ντίνας Αυλωνίτη-Παλιγγίνη) 

96.02   Ραστώνη, ούζο και ο γερο-λυράρης 
«δίνει τα ρέστα του» στο καφενείο του 
Κιουρκατιώτη (πρώτος από αριστερά, 
Αρχείο Αμαλίας Παπαγιαννακοπούλου-
Κιουρκατιώτη)

96.03  Ο Τάσος Σινάνης επί τω έργω στο κουρείο 
του (Αρχείο Σπύρου Σινάνη)

96.01

96.02

96.03
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λόγω του ότι καταγόταν από την Ίμβρο. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, μάλιστα, έφτασε σε βιαιοπραγίες εναντίον 
του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της διαπόμπευ-
σής του κατά την περίοδο της αντιβενιζελικής υστερίας, 
όταν κρέμασαν στην πλάτη του το κάδρο του Βενιζέλου 
ανάποδα και τον περιέφεραν στους κεντρικούς δρό-
μους του χωριού). 

Καφεία: Κιουρκατιώτη Ιωάν., Πετροπούλου Π., 
Ψαρόπουλου Π.

Κουρεία: Καρακίτσου Ιωάν., Σινάνη Δημ. 
Οινοπωλεία (παραγωγείς): Βασιλείου Αθ., γκίκα 

Κ., Ευσταθίου Χρ. Κιουρκατιώτη Ιω., Ψαρόπουλου 
Παν. 

Οπωροπωλεία: γονατά Σ., Παλιγγίνη Αφών, 
Ψαρρόπουλου Π. 

Παντοπωλεία: Αγαθού Α., Λιόση Βασ., Παπ-
πού Κ., Πέππα Α., Μάρκου Κ. και Αφών Παλιγγίνη 
(σ.σ.: το οινοπαντοπωλείο των Γιάννη & Παναγιώτη Πα-
λιγγίνη λειτουργούσε ως στέκι των βασιλικών. Τις πρώτες 
εβδομάδες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, στο θερ-
μό κλίμα της εποχής, οι χωροφύλακες μαζί με κάποιους 
θερμοκέφαλους του χωριού μπήκαν στο μαγαζί, κατέβα-
σαν τα διακοσμητικά πιάτα με τα πορτρέτα των βασιλέ-
ων και ανάγκασαν τους ιδιοκτήτες του να αδειάσουν το 
καζάνι πάνω σε αυτά)». 

Στα στέκια του χωριού, είναι ακόμη η ταβέρνα-
εστιατόριο «ΣΥνΑνΤΗΣΗ» του Αθανασίου Χρ. 
Λιόση επί της Πάριδος και Φιλοκτήτου, που δεν 
περιλαμβάνεται στον ανωτέρω οδηγό, και ίσως 2-3 
ακόμη. Λίγα χρόνια αργότερα...

Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ’30 

«Αρτοποιεία: Β. Λιόσης, K. Παππούς, Ι. Κιουρκα-
τιώτης, Δ. Φυτάς, Φανιώ Ψαρροπούλου.

Αυτοκινήτων αντιπρόσωποι: Α. Παπασωτηρίου.
Δικηγόροι: Αθαν. γαλάτης, Αλ. Ευστρατιάδης, Αλ. 

Κομνηνός, Ε. Κομνηνός, Σ. Μοτσενίγκος, ν. νώε, ν. 
Παπαγρηγορίου (σ.σ.: όλοι είχαν σπίτια στα νέα Λιό-
σια και παράλληλα διατηρούσαν γραφεία στην Αθήνα).

Δικολάβοι: Τιμ. Ράγκος, Απ. Σαμπατουλάκος.
Εργολάβοι: Ε. γουναράκης, γ. Μαυράκης, Κ. Χρι-

στάκος.
Εργοστάσιο Ηλεκτροφωτισμού: Δ. Σουρής, 

Αφοί Χατζόπουλου.
Ιατροί: Μ. Βερδελή, Ι. Φαμελιάρης, (παθολόγοι-

παιδίατροι). 
Καπνοπωλεία: Κ. Καμπόλης, Κων/νος γεωργάκης. 
Καφενεία: Δ. Αγγελόπουλος, Ιω. Βεργής, Π. Βέρ-

τζος, Ι. Κιουρκατιώτης.
Κουρεία: γ. Αγγελόπουλος, Ι. Καρακίτσος.

Κρεοπωλεία: νικ. Ασλάνης, Αθ. γιαλκοβανίδης.
Οφθαλμίατροι: Π. Λαγάνας.
Μαία: Φωτ. Κώνστα.
Μηχανικοί: Δ. Ευστρατιάδης. 
Οινοπωλεία: Χ. Ευσταθίου, Σταμ. Σύρκος. 
Οίνου εργοστάσια: Φερνάνδος Σερπιέρης. 
Οπωροπωλεία: Π. Βλαχογιάννης, Κων. Λιόσης. 
Παντοπωλεία: Δ. Λιάκος, Αφοί Παλιγκίνη, Α. Πα-

πίδης, Ε. Παππούς, Α. Πέππας, Β. Χριστοκώστας. 
Υποδηματοποιείο: Ι. γιαχνής, Πετ. Πολιτάκος.
Φαρμακεία: γ. Σκυφάκος.
Χασαποταβέρνες: Ευάγγελος Παππούς, Πανα-

γιώτης Παλιγγίνης, Παναγιώτης Μπίμπιζας («Καρα-
μπάτσας»).

Χημικοί: Λιόσης Ευ.».
Συνολικά αναφέρονται περί τους 50 επαγγελ-

ματίες, όταν ο πληθυσμός του χωριού, που έχει 
μεγαλώσει, αγγίζει τους 2.500 κατοίκους και η 
οικιακή οικονομία του είναι κατά βάση αυτοκα-
ταναλωτική. 

97.01  Ο Αργύρης Μάρκου μπροστά από το οινοπαντοπωλείο του στους Αγίους Αναργύρους, όταν η περιοχή 
ανήκε διοικητικά στα Νέα Λιόσια (Αρχείο Ιωάννη Μάρκου)

97.02  Η μικρούλα Αγγελική Κιουρκατιώτη στην είσοδο του καφενείου του πατέρα της, στην πλατεία  
(Αρχείο Αμαλίας Παπαγιαννακοπούλου-Κιουρκατιώτη)

97.03  Τα εδώδιμα αποικιακά του Αγαθάγγελου Παπίδη με πολλές επιτοίχιες διαφημιστικές επιγραφές  
για λάδι, λικέρ, ρετσίνα, μπαχάρια «και ένα σωρό άλλα καλούδια που θα βρείτε στις καλύτερες  
τιμές στο παντοπωλείο μας!»

97.04  Το ραφείο του Κώστα Λεοντή, το ψιλικατζίδικο του Κώστα Γεωργάκη και το κουρείο του Γιάννη 
Καρακίτσου, όλα στην οδό Πρωτεσιλάου, στην κεντρική πλατεία (Αρχείο Ρένας Γεωργάκη) 

97.01 97.02

97.03 97.04
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Επώνυμα αρχοντικά και φτωχικά αγροτόσπιτα

Η 
δημιουργία του κτήματος της Αμαλίας 
και του ομώνυμου Πύργου της σε μια 
περιοχή σχετικά άγνωστη, που μέχρι 
τότε αναφερόταν με διάφορες ονο-

μασίες (Δραγουμάνο, Δερβισαγού, Κακουριάνοι 
– η ονομασία «Κάτω Λιόσια» επικράτησε μετά το 
1850) άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο της βορειο-
δυτικής Αθήνας και έκανε εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα την προοπτική εγκατάστασης σε αυτόν. Πολύ 
γρήγορα το μικρό χωριό άρχισε να συζητείται 
στους κύκλους της αθηναϊκής αριστοκρατίας.

«Το να έχει κανείς εξοχική κατοικία, πολύ περισσό-
τερο ένα αρχοντικό στα Κάτω Λιόσια, σήμαινε πολλά. 
Όλοι ονειρεύονταν να έχουν ένα μικρό κτήμα με μια 
μικρή εξοχική έπαυλη κοντά στον Πύργο της Βασιλίσ-
σης. Πολλοί το είδαν να πραγματοποιείται τα επόμενα 
χρόνια». 

Το σχέδιο του 1858 αποτέλεσε ένα πρόσθετο 
κίνητρο εγκατάστασης στο χώρο, καθώς οι νέοι 
οικιστές μπορούσαν να επιλέξουν τα καλύτερα 
σημεία του άρτια σχεδιασμένου πολεοδομικού 
ιστού για να χτίσουν τα αρχοντικά τους. Μέχρι την 
εφαρμογή του σχεδίου είχαν ανεγερθεί εκεί περί-
που 20 αγροικίες, οι περισσότερες από τις οποίες 
τέμνονταν από το ιπποδάμειο πλέγμα. 

Τα σπίτια των κυβερνητικών και παλατινών 
αξιωματούχων χτίστηκαν στο άνω υπερυψωμένο 
τμήμα του πολεοδομικού ιστού (πάνω από τη 
σημερινή οδό Μανάκη), με θέα τον Παρθενώνα, 
όπου με βάση το σχέδιο υπήρχε πρόβλεψη για 
μικρό αλσύλλιο και διαδρομές περιπάτου. 

Προφανώς η υψηλή αριστοκρατία της Αθήνας 
είχε μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον του μι-
κρού οικισμού. Ονειρευόταν ότι θα διαμορφωνό-
ταν ένα «ευγενές προάστιο», όπως είναι σήμερα η 
Εκάλη, η νέα Πολιτεία, η Κηφισιά. Αργότερα είδε 
τις προσδοκίες της να διαψεύδονται. 

Άρχισε λοιπόν ένας αγώνας δρόμου για το 
ποιος θα εγκατασταθεί πού. Πολλοί ήλθαν σε 
αυτό για να γειτονέψουν με την Αμαλία, έτσι απλά. 
Πολύ περισσότεροι για να δημιουργήσουν αμπέ-
λια, λιόδεντρα, μποστάνια, λαχανόκηπους δίπλα 
στο τεράστιο βασιλικό αγρόκτημα. Άλλοι για να 
φτιάξουν τα μαντριά και να βοσκήσουν τα πρόβα-
τά τους. Άλλοι για να δουλέψουν σε αυτό. 

Οι παλατιανοί, γαλαζοαίματοι και «μη μου 
άπτου», δεν άγγιζαν καν τα γεωργικά εργαλεία, 

98.01  Η βίλα Βικτωρίας Νώε, στα μέσα της 
δεκαετίας του 1980, ένα από τα τελευταία 
επώνυμα κτίσματα στην περιοχή του 
Άλσους (Αρχείο συγγραφέα)

98.02  Ερρίκος Τράιμπερ (1797-1882), 
προσωπικός γιατρός του Όθωνα και 
αρχίατρος του Ελληνικού Στρατού, πρώτος 
ιδιοκτήτης της μετέπειτα βίλας Νικ. Νώε

98.03  Ρήγας Παλαμήδης, πρόεδρος της Βουλής 
των Ελλήνων επί Όθωνος. Διατηρούσε 
και αυτός μικρή έπαυλη στην περιοχή του 
Άλσους με βασικό γνώρισμά της τον πάντα 
φροντισμένο και πλούσιο ανθόκηπό της

98.04   Η βίλα Ερ. Τράιμπερ. Το επώνυμο κτίσμα 
περιήλθε στην ιδιοκτησία της οικογένειας 
Νώε από κληρονομιά, στο γύρισμα του 
19ου προς 20ό αι. (Αρχείο Αριστείδη 
Γιαννόπουλου)

98.01

98.04

98.02 98.03

Ilion_Book.indb   98 12/5/18   1:08:46 PM



99

99.01  Η είσοδος και πίσω ο ανεμόμυλος 
του κτήματος του Ρήγα Παλαμήδη, 
στην περιοχή του Άλσους

99.02  Γεώργιος Σαχίνης, Υδραίος ήρωας 
της Επανάστασης του ’21, μετέπειτα 
αξιωματούχος και υπασπιστής του Όθωνα. 
Διατηρούσε κατοικία στα Νέα Λιόσια

99.03  Ο Άγγελος Α. Δημητρίου, έφιππος μπροστά 
από το αρχοντικό του Λάζαρου Τσαμαδού. 
Το 1863 αγοράστηκε από τον Ανδρέα 
Δημητρίου, που προικοδότησε την κόρη του 
Μαρία, σύζυγο Γ. Μανάρα (Φωτό, τέλη του 
19ου αι., Αρχείο Μαίρης Απέργη € Μανάρα)

99.04  Η βίλα Τράιμπερ Νώε, κατάλευκη από το 
χιόνι. Στην είσοδο διακρίνεται η Ουμβέρτα 
Νώε, το γένος Καφεζέζη (Φωτό στο γύρισμα 
του 19ου προς 20ό αι., Αρχείο Αριστείδη 
Γιαννόπουλου)

99.05  Μονόγραμμα «Ο», το οποίο κοσμούσε τα 
παλιά αρχοντικά των αξιωματούχων της 
οθωνικής περιόδου στα Νέα Λιόσια 
(Αρχείο Ήρας Μανάρα)

99.06  Το αρχοντικό της οικογένειας Διονυσίου 
Κακούρη στην οδό Ανδρομάχης 
(Φωτό του 1985, Αρχείο συγγραφέα)

99.07  Η βίλα Κομνηνού, Ναυσικάς και Ιφιγενείας 
γωνία, από τα πιο επώνυμα πάλαι ποτέ 
αρχοντικά της πόλης

99.01 99.02 99.03

99.04 99.05
99.06

99.07
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ούτε ήθελαν να ακούν για τέτοιες «δεύτερες» χει-
ρωνακτικές εργασίες.

«Τέτοιες δουλειές είναι για ρουστίκους και παρακα-
τιανούς. Όχι για εμάς!» 

Υπερόπτες κι εγωιστές, δεν ήθελαν στα πόδια 
τους «αγροίκους», όπως αποκαλούσαν τους χω-
ρικούς. Έπρεπε να δημιουργηθεί ένα χωριό, κά-
που κοντά, για την εγκατάσταση των εργατών του 
κτήματος. 

Το χωριό σχεδιάστηκε τόσο όμορφα, που όλοι, 
πλούσιοι και φτωχοί, ήθελαν να έχουν ένα κομμάτι 
γης σε αυτό: οι παλατιανοί για να φτιάξουν τα αρ-
χοντικά τους, οι άλλοι απλά για να μείνουν κοντά 
στο κτήμα όπου εργάζονταν. 

Από τα αρχοντικά που σηκώθηκαν, πιο επιβλητι-
κά ήταν του Ερρίκου Τράιμπερ, προσωπικού για-
τρού του Όθωνα, του προέδρου της Βουλής Ρήγα 
Παλαμήδη, αμφότερα με παραδεισένιους κήπους, 
αναρριχητικά φυτά, γιασεμιά, γαζίες, τριανταφυλ-
λιές σε αφάνταστη ποικιλία χρωμάτων που σκόρπι-
ζαν ευωδιές και δημιουργούσαν ειδυλλιακή εικόνα 
στο χώρο, τα αρχοντικά των Υδραίων αγωνιστών 
του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα και αργότερα 
υπασπιστών του Όθωνα, Λάζαρου Τσαμαδού 
και Αναστάσιου Σαχίνη, του ευεργέτη Αναστα-
σίου Μανάκη, του Ένιχ, αξιωματούχου της αυ-
λής. Τέτοια αρχοντικά συνέχισαν να χτίζονται και 
τις επόμενες δεκαετίες, με πιο χαρακτηριστική την 
περίπτωση της βίλας του Αλέξανδρου Κομνηνού 
με την κολουροειδή κωνική σκεπή της, χτισμένο με 
μεικτή αρχιτεκτονική. 

Η εξωτερική διακόσμηση των κτισμάτων αυ-
τών συνδύαζε νεοκλασικά στοιχεία με αντίστοιχα 
κεντροευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Τις κεντρικές 
εισόδους πολλών αρχοντικών κοσμούσε το εραλ-

δικό μονόγραμμα «Ο» του Όθωνα. Ένα ακόμη 
επιβλητικό κτίσμα ήταν το δίπατο αρχοντικό του 
Ζούκη με το μεγάλο υδρόμυλο.

Δεκαετίες μετά, δίπλα στις επαύλεις των «ξέ-
νων» σηκώθηκαν τα αρχοντικά των ντόπιων μεγα-
λονοικοκυραίων: του Διονύση Κακούρη με τους 
φοίνικες, των Λιόσηδων, Γιώργου και Θανάση, 
στην είσοδο της πόλης, του Δημήτρη Τσουκλί-
δη, του Θεόδωρου Χατζόπουλου, του Κώστα 
Μπουραΐμη κ.ά., καθώς η λιοσιώτικη κοινωνία δη-
μιουργούσε τα δικά της ισχυρά «τζάκια». 

Έξω από τον οικιστικό πυρήνα του χωριού 
υπήρχαν ακόμη δύο επιβλητικά κτίσματα δυτικό-
τροπης αρχιτεκτονικής. Το πρώτο, στο κτήμα της 

Μαρίας Σκουρλέτη, το γένος Κακούρη, στη σημε-
ρινή οδό Μπίμπιζα (ΙΚΑ). 

Το δεύτερο αρχοντικό βρισκόταν δυτικά της 
λεωφ. Χασιάς, στο ύψος της οδού γαλαξιδί-
ου. Ανήκε στους Άγγελο Μανούσο και Κώστα 
Σταυρίδη, που είχαν δημιουργήσει στο χώρο μια 
πρότυπη γεωργοκτηνοτροφική σχολή για νέους 
αγρότες. Το κτίσμα αυτό σώζεται ακόμη, παρά τα 
προβλήματα και τις καταστροφές που έχει κατά 
καιρούς υποστεί. 

Στις νεόκτιστες βίλες των αξιωματούχων με 
τους ολάνθιστους κήπους, το τιτίβισμα των που-
λιών ανακατευόταν με το κελάρυσμα του νερού 
στα περιβόλια. Τα σπίτια αυτά δεν κατοικούνταν 

100.01  Οικόσημο της ζακυνθινής οικογένειας Ντε Μπροντζά, απώτατης ιταλικής καταγωγής, στο σαλόνι της βίλας 
του Νικολάου Νώε. Πρόκειται για το διακριτικό σήμα του οίκου της Ουμβέρτας Καφεζέζη, συζύγου 
του Νικολάου Νώε, που συχνά επικαλείτο την αριστοκρατική της καταγωγή. Υπήρχαν και τέτοια 
«τζάκια» στα Νέα Λιόσια πριν από τον πόλεμο (Αρχείο Αριστείδη Γιαννόπουλου)

100.02  Το νεοκλασικό του Θανάση Κ. Λιόση επί της οδού Ιλίου και Κλυταιμνήστρας, στην είσοδο της πόλης, 
που πλέον αποτελεί ανάμνηση (Αρχείο Λαογραφικού Μουσείου)

100.03  Η βίλα Μανούσου έζησε πολύ καλύτερες μέρες
100.04  Το αρχοντικό του Θεόδωρου Χατζόπουλου και της Ελένης Τσουκλείδη στην πλατεία Τσουκλείδη, 

στα μέσα της δεκαετίας του ’80 (Αρχείο συγγραφέα) 

100.01 100.02

100.03 100.04
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μόνιμα· άνοιγαν μόνο Κυριακές και γιορτές, για 
παρατρεχάμενους. 

Όμως, οι πλούσιες οικογένειες του χωριού με-
τριούνταν στα δάχτυλα. Υπήρχε και η άλλη όψη 
της τοπικής κοινωνίας. 

«Αριστοκράτες και χωριάτες, παλατιανοί και ζευγολά-
τες, πλούσιοι και φτωχοί συναντιούνταν στους δρόμους 
του μικρού χωριού. Εικόνες αντιφατικές διαδέχονταν η 
μία την άλλη. Έφιπποι Βαυαροί αξιωματικοί διασταυρώ-
νονταν με τους εργάτες του κτήματος, που επέστρεφαν 
από τις αγροτικές ασχολίες τους με τα εργαλεία επ’ 
ώμου. Άμαξες με τις κυρίες της αυλής προσπερνούσαν 
βιαστικά τις ζαλικωμένες αγρότισσες. Η μισή αριστοκρα-
τία της Αθήνας ανέβαινε για έναν κυριακάτικο περίπατο 
εκεί όπου θα έκανε τη βόλτα της η Αμαλία, για να θαυμά-
σει το κτήμα με τα πεντακόσια είδη φυτών και δέντρων. 
Η άλλη μισή έσκαγε από τη ζήλια της»

Όμως υπάρχει και η άλλη όψη της πραγμα-
τικότητας: πολυμελείς αγροτικές οικογένειες μέ-
νουν σε σπίτια ταπεινά, φτιαγμένα με πλίθρες από 
χώμα και άχυρο. Δίπλα στις μακρόστενες κάμα-
ρες χτίζουν αποθήκες για τα γεννήματα και τις ζω-
οτροφές. Στις αυλές υπάρχουν κοτέτσια και στέ-
γαστρα διαφόρων τύπων για τα οικόσιτα ζώα. Σε 
πολλές περιπτώσεις οι συνθήκες στέγασης είναι 
προβληματικές. Ωστόσο η συγκατοίκηση παρέχει 
ασφάλεια και δυναμώνει τον οικογενειακό δεσμό. 

Κάθε σπίτι έχει το δικό του πηγάδι κι έναν μικρό 
εύφορο λαχανόκηπο για τις διατροφικές ανάγκες 
της οικογένειας. 

Έτσι δημιουργήθηκαν τα Κάτω Λιόσια, στο 
λοφίσκο απέναντι από το βασιλικό αγρόκτημα. 
Ένας μικρός, οργανωμένος και σωστά ρυμοτο-

μημένος οικισμός για παλατινούς, μεγαλοαστούς, 
αλλά και χωρικούς συνάμα (ο καλός ο τόπος 
τούς χωράει όλους!), με αθηναϊκούς όμως προ-
σανατολισμούς, πολύ διαφορετικός και σίγουρα 
πιο όμορφος από τα άλλα χωριά της ευρύτερης 
αθηναϊκής περιφέρειας.

101.01  Η περίτεχνη αυλόπορτα της οικίας Ευάγγελου Τζαβέλλα 
στην οδό Πατρόκλου 52, με παραστάδες χτισμένους 
με συμπαγή τούβλα του εργοστασίου ΑΤΛΑΣ (Αρχείο 
Λαογραφικού Μουσείου)

101.02  Λεπτομέρεια της έντεχνα διακοσμημένης πρόσοψης 
του αριστερού τμήματος της βίλας Μανούσου 
(Αρχείο Άγγελου Κωνσταντινίδη) 

101.03  Μαρία Σκουρλέτη, το γένος Γεωργίου Κακούρη, ιδιοκτήτρια 
ενός επώνυμου αρχοντικού επί της σημερινής Μπίμπιζα, 
από τα πολλά που δεν διασώθηκαν

101.03

101.01

101.02
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Αμαξάδες, καραγωγείς, συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση

Η 
απόσταση του Δήμου Ιλίου από το 
κέντρο της πρωτεύουσας (πλατεία 
Ομονοίας) είναι 5,9 χιλιόμετρα. Πρό-
κειται για έναν από τους πιο κοντινούς 

δήμους της αθηναϊκής περιφέρειας. Μεγάλο τμή-
μα της διαδρομής αυτής, η οδός Λιοσίων (οδός 
Πύργου κάποτε), είναι πάνω στο ίχνος της αρχαί-
ας οδού Φυλής. Πρόκειται για έναν πανάρχαιο 
δρόμο που συνέδεε την Αθήνα με το κάστρο της 
Φυλής, τη Βοιωτία, τη Θήβα και πιο πέρα με τη 
βόρεια Ελλάδα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η ιστορία των δρόμων 
είναι πολύ μεγαλύτερη από την ιστορία των πόλε-
ων τις οποίες συνδέουν. Αυτός είναι ο λόγος που 
θα επιμείνουμε ιδιαίτερα στο κείμενο το οποίο 
ακολουθεί. 

Βγαίνοντας από το τείχος του Χασεκή
Ο ταξιδιώτης που έφτανε στον Πειραιά στα 

1832 χρειαζόταν να βρει κάποιον ημιονηγό για 
να μεταφέρει εαυτόν και τις αποσκευές του στην 
Αθήνα. Ίσως να εξυπηρετείτο και με πιο παραδο-
σιακό μέσο, όπως ήταν η καμήλα. Κάρα, δίτροχα 
και τετράτροχα δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί. 

για οδικό δίκτυο δεν μπορούσε να μιλήσει σο-
βαρά κανείς. Έξω από το παλιό τείχος του Χα-
σεκή, που περιτοίχιζε τη μικρή, ερειπωμένη Αθή-
να, δεν υπήρχαν αμαξιτοί δρόμοι (καρόδρομοι), 
παρά μόνο μουλαρόδρομοι, στενά μονοπάτια και 
γιδόστρατες. Ακόμα και στα πιο βατά σημεία του 
κάμπου των Αθηνών, βαριά φορτία μεταφέρονταν 
μόνο με καμήλες, από αυτές που είχαν αφήσει οι 
Τούρκοι μετά την αποχώρησή τους, γιατί, όσο κι 

αν φαίνεται παράξενο και... ανατολίτικο, υπήρχαν 
ακόμη τέτοιες στην Αθήνα για τις πιο μακρινές 
διαδρομές. Μέσα στην πόλη έβλεπες μόνο σο-
κάκια, ρούγες και δύσβατα καλντερίμια γεμάτα 
ερείπια. Αυτή ήταν η κατάσταση στις συγκοινωνίες 
και τις μεταφορές στην Αθήνα των πρώτων μετα-
πελευθερωτικών χρόνων, λίγο πριν αυτή ανακηρυ-
χτεί σε πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους. 
Υπάρχουν γκραβούρες που δίνουν ανάγλυφη την 
εικόνα της εποχής. 

Στην Αθήνα αυτή των ερειπίων, μεγάλη εντύ-
πωση έκανε η εμφάνιση των πρώτων τροχοφό-
ρων. Ήταν δύο δίτροχα κάρα που τα έφερε από 
τη Μάλτα το 1832 και τα ξεφόρτωσε στον Πειραιά 
o Pulteney Malcolm. Τα χρησιμοποίησε για τη με-
ταφορά των οικοδομικών υλικών και το χτίσιμο 
της έπαυλής του στα Πατήσια. Με αυτά μετέφερε 
πέτρα από τον Καρέα του Υμηττού και την Πειρα-
ϊκή Χερσόνησο, περιοχές που αργότερα και για 
αρκετές δεκαετίες έμελλε να γίνουν νταμάρια. Τα 
κάρα τα έσερναν μεγαλόσωμα μουλάρια της ρά-
τσας του Ανόβερου, που και αυτά ξεφορτώθηκαν 
για τον ίδιο σκοπό στο Πόρτο Δράκο (έτσι ονο-
μαζόταν το λιμάνι του Πειραιά τους τελευταίους 
αιώνες της Τουρκοκρατίας και τα πρώτα χρόνια 
μετά την Απελευθέρωση).

Μέχρι την εποχή εκείνη τα μόνα μεταφορικά 
μέσα που υπήρχαν στην Αθήνα ήταν άλογα, ημί-
ονοι, γαϊδουράκια, και καμήλες. Δεν γνωρίζουμε 
αν ήλθαν φορτία με καμήλες μέχρι το χωριό των 
Κάτω Λιοσίων εκείνα τα χρόνια. Είναι πολύ πιθα-
νόν να χρησιμοποιήθηκαν ως μεταφορικά μέσα 
μέχρι το παρακείμενο κτήμα της Αμαλίας, κατά 

την πρώτη φάση της δημιουργίας του, όταν χρει-
άστηκε να μεταφερθούν και να μεταφυτευτούν 
σε αυτό φοίνικες και άλλα μεγάλα καλλωπιστικά 
δέντρα. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και κάρα. Οι 
Αθηναίοι έτρεχαν να δουν το «εκπληκτικό και 
θαυμάσιο μεταφορικό μέσο της εποχής». Το 
κάρο θεωρείτο θαύμα της μηχανικής. Οι παλαιό-
τεροι Αθηναίοι εξηγούσαν τότε στους νεότερους 
ότι πιο παλιά, στα χρόνια του Χασεκή, υπήρ-
χαν και παραπλήσιου είδους μεταφορικά μέσα: 
oι ανατολίτικοι αραμπάδες που τους έσερναν 
βόδια. Φυσικά, τα κάρα ήταν κατά πολύ ανώτε-
ρη ευρωπαϊκή εφεύρεση. Την ίδια εποχή πρέπει 
να εμφανίσθηκαν και πάλι οι αραμπάδες. Σε μια 
γκραβούρα του Πειραιά του 1830 φιγουράρει 
ένας αραμπάς με δύο βόδια. Με το πέρασμα του 
χρόνου και την έλευση νέων κατοίκων, πολλοί κα-
τσικόδρομοι μεταμορφώθηκαν σε αμαξιτούς από 
το συχνό πέρασμα των κάρων. 

Η Βασιλική Γέφυρα πάνω από τον Κηφισό
Aπό τα πρώτα μελήματα της αντιβασιλείας, 

πριν από την ενηλικίωση του Όθωνα, ήταν η δημι-
ουργία ενός οδικού δικτύου γύρω από την Αθήνα 
που θα συνέδεε τη μικρή πρωτεύουσα των λίγων 
χιλιάδων ψυχών με τα χωριά της κοντινής αγρο-
τικής περιφέρειάς της και με τις άλλες πόλεις της 
επικράτειας, προκειμένου αφενός να τροφοδο-
τείται η αγορά της πόλης που μεγάλωνε ραγδαία 
και αφετέρου να επικοινωνούν οι υπηρεσίες του 
νεοσύστατου κράτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η επικοινωνία εκείνα τα πρώτα χρόνια γινόταν 
αποκλειστικά μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας, 

102.01  Λεπτομέρεια από το χάρτη αρ. 7 του Ferdinand Stademann (Μόναχο 1841) με τίτλο 
«Panorama Von Athen» (Αρχείο συγγραφέα)

102.02  Το τείχος του βοεβόδα Χατζή Αλή Χασεκή με τις επτά πύλες. Στο βόρειο τμήμα του 
ήταν η Μενιδόπορτα ή «πόρτα των Αγίων Αποστόλων», απ’ την οποία ξεκινούσαν οι 
δρόμοι που ένωναν την Αθήνα με τη βόρεια ενδοχώρα της: το Καματερό, τα (Παλιά) 
Λιόσια, τη Χασιά, το Μενίδι και τις Κουκουβάουνες 

102.01

102.02
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αφού ο τηλέγραφος θα ερχόταν στη χώρα δύο 
δεκαετίες αργότερα. 

Από τα πρώτα έργα στο κοντινό οδικό δίκτυο 
ήταν η γέφυρα πάνω από τον Κηφισό. Σύμφωνα 
με όσα αναφέρει ο Σόλων Κυδωνιάτης στο βιβλίο 
του «Αθήνα, παρελθόν και μέλλον», η πετρόχτι-
στη γέφυρα φτιάχτηκε το 1835 και το νέο τοπωνύ-
μιο της περιοχής από Λευή έγινε Βασιλική γέφυρα 
(Τρεις γέφυρες σήμερα, μετά την κατασκευή των 
μεταλλικών γεφυρών που εξυπηρέτησαν τις δύο 
σιδηροδρομικές γραμμές). 

Χάρη στο ενδιαφέρον της νεαρής άνασσας, 
«την κακήν εντύπωσιν, την οποίαν έδιδεν η πόλις κατά 
τα πρώτα μετά την Απελευθέρωσιν έτη, πολύ εμετρία-
ζον η φροντίδι της βασιλίσσης Αμαλίας δενδροφύτευσις 
των κυριωτέρων οδών και πλατειών...» (Ιω. Τραυλού, 
«Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών», σελ. 250). 
Έτσι, οι μεγάλοι δρόμοι που έβγαζαν στα χωριά 
του Λεκανοπεδίου δενδροφυτεύτηκαν με μου-
ριές, κάποιες από τις οποίες σώζονται μέχρι τις 
μέρες μας.

Τα διόδια
«Το 1842, που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα βεβαίως 

αλλά μόνο άλογα, γαϊδουράκια και άμαξες, μπήκαν τα 
πρώτα διόδια στην οδό Πειραιώς» (Κ. Καιροφύλας, 
«Η Αθήνα στα χρόνια του Όθωνα», σελ. 185). Η 
οδός που συνέδεε την πρωτεύουσα με το επίνειό 
της είχε τη μεγαλύτερη κίνηση εκείνα τα χρόνια. 
Το μέτρο αφορούσε στα έμφορτα μέσα (τετρά-
τροχα κάρα, δίτροχες άμαξες) και κάθε φορτω-
μένο ζώο. Την επόμενη περίοδο επεκτάθηκε και 
στους άλλους δρόμους που οδηγούσαν στις αγο-
ρές του κέντρου της Αθήνας. 

γύρω στα 1860 δημιουργήθηκε ένας δασικός 
σταθμός για τη φορολόγηση των διακινούμενων 
αγροτικών προϊόντων επί της οδού Λιοσίων Χα-
σιάς, στο ύψος του μικρού ναϊδρίου των Αγίων 
Αναργύρων. Τα επόμενα χρόνια κατασκευάστηκε 
σταθμός διοδίων στη Βασιλική γέφυρα πάνω από 
τον Κηφισό. Οι καραγωγείς, για να αποφεύγουν 
το φόρο, ακολουθούσαν παρακαμπτήριες δια-
δρομές. για το λόγο αυτόν διόδια μετακινούνταν 
κατά περίπτωση στην Παλιοκλήσιζα (Άγιος Φα-
νούριος), στον Εσταυρωμένο, στους Αγίους Τα-
ξιάρχες κ.α. 

Το οδικό δίκτυο του 1841 (χάρτης Sommer)
Στο λεπτομερή χάρτη του Sommer (1841) 

αποτυπώνεται το οδικό δίκτυο που συνέδεε την 
Αθήνα με το κοντινό εξέχωρό της. Πρόκειται για 
τους εξής δρόμους: 
•  Αυτόν που συνέδεε το Δραγουμάνο με την Αθήνα 

των 20.000 ψυχών. Αξίζει εν προκειμένω να ανα-
φερθεί ότι το 1841 τα νέα Λιόσια δεν υφίστανται 
ως οικισμός. Στον εν λόγω χάρτη αποτυπώνονται 
διάφορες θέσεις με λίγα σπίτια, αποθήκες ζωο-
τροφών ίσως, στο Δραγουμάνο, στη Δερβισαγού, 
στους Κακουριάνους, όχι όμως στα Κάτω Λιόσια. 
Ο δρόμος άρχιζε από την περιοχή της σημερι-
νής πλατείας Βάθη, ακολουθώντας τη διαδρομή 
της οδού Λιοσίων, μέχρι το ύψος της πλατείας 
Αττικής σήμερα. Από το σημείο αυτό ο βασικός 
δρόμος στρεφόταν αριστερά στο ίχνος της οδού 
Σεπολίων, μέχρι το ναΐδριο του Αγίου Μελετίου. 
Από εκεί χωριζόταν σε δύο παρακλάδια: το αρι-
στερό, ακολουθώντας τη σημερινή οδό Δυρρα-
χίου, έφθανε μέχρι τον Κηφισό στα Σεπόλια, που 
μαζί με τα Πατήσια αποτελούσαν τις ακραίες συ-
νοικίες της κοντινής Β-ΒΔ αθηναϊκής περιφέρειας, 
με πλούσια περιβόλια, δενδρώνες και φυτείες. Το 
δεξί παρακλάδι του δρόμου, ακολουθώντας τη 
σημερινή οδό Αυλώνος, έφθανε στο Μύλο του 
Μελετόπουλου (Μύλοι, Λευή) για να διέλθει πάνω 
από τον Κηφισό στο σημείο της Βασιλικής γέφυ-
ρας. Στη συνέχεια ο δρόμος ακολουθούσε το 
ίχνος της σημερινής οδού Φυλής (Χασιάς) προς 
το Δραγουμάνο, το Καματερό, τα Άνω Λιόσια, τη 
Χασιά και από εκεί κατευθυνόταν προς τα Δερβε-
νοχώρια και τη Θήβα. 

•  Την οδό Αχαρνών και προέκτασή της (σημερι-
νές Δεκελείας, Φιλαδελφείας) που συνέδεαν την 
Αθήνα με τις Κουκουβάουνες, τις Αχαρνές και 
την Πάρνηθα. 

103.01  «Για να φτιάξουμε τα σπίτια μας τραβάγαμε άμμο από το βαθύρεμα. Έτσι χτίσαμε τα πρώτα σπίτια  
στα Νέα Λιόσια, στην Πετρούπολη, στην Ανθούπολη». Στη φωτό, ο Θεόδωρος Αγαπητός  
επί τω έργω (Αρχείο Βασιλικής και Ασημίνας Αγαπητού)

103.02  Το κάρο διασχίζει έναν από τους κεντρικούς χωματόδρομους. Πρόκειται πιθανότατα  
για την οδό Πάριδος στο άνω τμήμα της, προς τη μεριά του Άλσους (Αρχείο Ρένας Γεωργάκη)

103.03  Η σούστα εξυπηρετούσε πολλαπλές ανάγκες: διακίνηση επιβατών, μεταφορές εμπορευμάτων,  
υποστήριξη κοινωνικών εκδηλώσεων κ.ά.103.01

103.02

103.03
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•  Την Κηφισίας, που διέσχιζε τους Αμπελοκήπους 
και στο ύψος της σημερινής Φιλοθέης διαχωρι-
ζόταν σε δύο παραδρόμους: έναν που οδηγού-
σε στο Μαρούσι, στην Κηφισιά και από εκεί στο 
Μαραθώνα, στον Ωρωπό και στη Χαλκίδα, και 
έναν δεύτερο, ανατολικότερα, που έβγαζε στα 
Μεσόγεια και στην ανατολική ακτή. 

•  Την Τραχώνων, που συνέδεε την πρωτεύουσα 

με την περιοχή της Λαυρεωτικής. 
•  Την Πειραιώς, που συνέδεε την πόλη με το επί-

νειό της. 
•  Την Ιερά Οδό, που συνέδεε την Αθήνα με την 

Ελευσίνα, το Θριάσιο και την Πελοπόννησο.
Υπήρχαν κι άλλοι δρόμοι που ο χαρτογράφος 
αποτυπώνει ως δευτερεύοντες. 

Ένας τέτοιος ξεκινούσε από τις Τρεις γέφυρες 
(περιοχή Λευή), κατευθυνόταν προς Δυσμάς, διέ-
σχιζε το Περιστέρι (σημερινό Μπουρνάζι, Λόφος 
Αξ/κών, Άσπρα Χώματα) για να καταλήξει στο Χα-
ϊδάρι. Ένας άλλος ξεκινούσε από το Χαϊδάρι και, 
διερχόμενος από τους ανατολικούς πρόποδες του 
Ποικίλου, οδηγούσε στην οδό Φυλής μέσω Κακου-
ριάνων και Καματερού. Ένα παρακλάδι του δρόμου 
αυτού από το ξωκλήσι του Αγίου γεωργίου (Κη-
πούπολη σήμερα) διέσχιζε τη βόρεια περιοχή του 
σημερινού Ιλίου (αναφερόταν ως Δραγουμάνο) για 
να καταλήξει μέσω Δερβισαγούς, Καλογρέζας και 
Ηρακλείου στο Μαρούσι. 

Η δημιουργία του βασιλικού αγροκτήματος της 
Επταλόφου επέδρασε ευεργετικά και από 

συγκοινωνιακής πλευράς στον ευρύτερο χώρο 

της βορειοδυτικής Αθήνας. Δεν θα μπορούσε να 
συμβεί αλλιώς, αφού ο χώρος του κτήματος ικα-
νοποιούσε παράλληλα τις επιθυμίες του βασιλικού 
ζεύγους, των αξιωματούχων και των παρατρεχά-
μενων της αυλής για περιπάτους αναψυχής και τις 
κοινωνικές σχέσεις τους. 

Η ένταξη της λ. Φυλής στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο το 1858

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1858 ο Όθων, «ελέω 
Θεού βασιλεύς της Ελλάδος» όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρεται, εξέδωσε Β.Δ. το οποίο υπέ-
γραφε αντ’ αυτού η βασίλισσα Αμαλία με τίτλο 
«Περί χαρακτηρισμού διαφόρων οδών Αττικής 
ως επαρχιακών». Σύμφωνα με το διάταγμα, «η 
οδός η συνδέουσα τας Αθήνας με το χωρίον Χα-
σιά του Δήμου Φυλής διά των χωρίων Καματερό 
και Λιοσίων», δηλαδή η σημερινή οδός Λιοσίων 
Φυλής, χαρακτηρίζεται βασική επαρχιακή οδός 
προκειμένου να τύχει ιδιαίτερης φροντίδας από 
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε χάρτες που 
εκδόθηκαν το αμέσως επόμενο χρονικό διά-
στημα αποτυπώνεται η ευθυγράμμιση των οδών 
Φυλής και Μενιδίου που οριοθετούν το κτήμα 

104.01  Η άδεια ηνιοχείας του Βασίλη Σκρέκη λίγο 
πριν από τον πόλεμο (Αρχείο Γεωργίας 
Σκρέκη)

104.02  Η άδεια ικανότητος ηνιόχου του Χρήστου 
Καματερού. Εκδόθηκε στις 20 Απριλίου 
1920. Μη σας ξεγελά το επώνυμο! Ο 
Χρήστος Καματερός ήταν κάτοικος των 
Νέων Λιοσίων (οδός Θερσίτου 54) από 
το 1922 (Αρχείο Χρήστου Γκάτση-
Καματερού) 

104.03  Προσωρινή άδεια ηνιοχείας του Θανάση 
Λιόση, εκδοθείσα τον Ιανουάριο του 
1927, όταν ακόμη τα 15θέσια λεωφορεία 
σταματούσαν στις Τρεις Γέφυρες (Αρχείο 
Χρήστου Αθ. Λιόση)

104.01 104.02

104.03
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της Επταλόφου. Χαρακτηριστική είναι επίσης η 
επιλογή της ονομασίας του δρόμου που συνέδεε 
την πρωτεύουσα με τον Πύργο και το κτήμα της 
Αμαλίας. Πρόκειται για τη σημερινή οδό Λιοσί-
ων, η οποία στους χάρτες της εποχής αναφέρε-
ται ως οδός Πύργου. Τα τοπωνύμια «Κτήμα» και 
«Πύργος Βασιλίσσης» σηματοδοτούν ευρύτερα 
την περιοχή των Κάτω Λιοσίων, που ο νεοσύ-
στατος οικισμός δεν μπορεί να υπερβεί, πολύ δε 
περισσότερο να εκτοπίσει τα πρώτα χρόνια της 
ίδρυσής του. 

Το οδικό δίκτυο το 1879 (χάρτης Κaupert)
Δύο δεκαετίες αργότερα εκδόθηκε από το 

γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ο περίφημος 
χάρτης του J.A. Kaupert, στον οποίο εκτίθενται 
λεπτομερώς το βασικό οδικό δίκτυο της περιο-
χής και οι δευτερεύοντες δρόμοι που συνδέουν 
τα χωριά και τους οικισμούς μεταξύ τους και με 
τα άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου. Εμφανίζονται 
για πρώτη φορά η οδός Πριάμου και η επέκτασή 
της (η σημερινή Αγίου Φανουρίου), ως εναλλα-
κτική και συντομότερη διαδρομή που οδηγεί στα 
Σεπόλια, στην Αττική και στο κέντρο της μικρής 
τότε πρωτεύουσας. Οι συγκοινωνίες αυτές διε-

ξήγοντο με γαϊδουράκια, κάρα, απλές και βιζαβί 
ιπποκίνητες άμαξες. 

Ιπποκίνητα λεωφορεία
Στο βιβλίο «Αι Αστικαί Συγκοινωνίαι» του νί-

κου Κ. Πολιτάκου (έκδοση 1938, σελ. 15) ανα-
φέρεται: «Παράλληλα προς τους ιπποκίνητους 
τροχιόδρομους ετέθησαν εις κυκλοφορίαν από 
το 1898 προς εξυπηρέτησιν των αστικών συγκοι-
νωνιών ιπποκίνητα λεωφορεία. Ταύτα εσύροντο 
υπό 2-3 ίππων, αναλόγως της οδικής καταστάσε-
ως, ήσαν δε 12, 15 και 20 θέσεων. Εξυπηρέτουν 
τας γραμμάς Πατησίων και Κολοκυνθούς με κόμι-
στρον 0,50 κατ’ επιβάτην. 

»Κατά το έτος 1910 ετέθη εις κυκλοφορίαν, 
υπό τινος κυρ Ανέστη σημαντικός αριθμός με-
γάλων λεωφορείων 20-22 θέσεων τα οποία εσύ-
ροντο υπό τριών ίππων προς εξυπηρέτησιν των 
γραμμών Λιοσίων και Κολοκυνθούς». 

Δεν είναι γνωστό πού κατέληγε η γραμμή των 

ιπποσιδηροδρόμων της οδού Λιοσίων. Το πιθα-
νότερο είναι ότι κάλυπτε τη διαδρομή από την 
Ομόνοια μέχρι τις Τρεις γέφυρες, που εκείνη 
την εποχή ήταν αγαπημένος προορισμός πολ-
λών Αθηναίων, καθώς στο σημείο αυτό υπήρχαν 
ανθοκήπια, δενδροκομεία και κέντρα αναψυχής 
(μπιραρίες, ζαχαροπλαστεία, κοσμικές ταβέρνες) 
που δημιουργούσαν ειδυλλιακό σκηνικό. Τα ιππο-
κίνητα λεωφορεία σταματούσαν λίγο πριν από τον 
Κηφισό, (3.500 μ. από την Ομόνοια) εξυπηρετώ-
ντας κυρίως τους θαμώνες των κέντρων αναψυ-
χής. Όσοι επιθυμούσαν να συνεχίσουν για νέα 
Λιόσια, Καματερό κ.λπ. χρησιμοποιούσαν κάρα 
και άμαξες που στάθμευαν για τον ίδιο λόγο στις 

105.01  Μπαίνοντας στο μικρό (ακόμη) χωριό από 
την οδό Ιλίου, στο ύψος της σημερινής 
στάσης Πιπεριά. Στο βάθος, τα πεύκα του 
Άλσους, το Δημοτικό Σχολείο και το μικρό 
ναΐδριο (Φωτό του 1914, Αρχείο Αριστείδη 
Γιαννόπουλου) 

105.02  15θέσιο λεωφορείο, από αυτά που 
επισκέφτηκαν την πόλη τη δεύτερη 
δεκαετία του περασμένου αιώνα

105.03  «Αι Αστικαί Συγκοινωνίαι» του Νίκου 
Κ. Πολιτάκου: έκδοση του 1938 στην 
οποία καταγράφονται με λεπτομέρεια η 
γραμμή και τα δρομολόγια των ιδιωτικών 
λεωφοριακών γραμμών που εξυπηρετούσαν 
τα Νέα Λιόσια (Αρχείο συγγραφέα)

105.01

105.02 105.03
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Τρεις γέφυρες. Ο ιπποσιδηρόδρομος του κυρ 
Ανέστη καταγράφεται ως η πρώτη οργανωμένη 
συγκοινωνία της οδού Λιοσίων που εξυπηρετού-
σε, έστω και... εξ αποστάσεως, τους κατοίκους του 
χωριού στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. 

1925: Οι πρώτες ασφαλτοστρώσεις  
στην περιοχή 

Το 1925 ασφαλτοστρώθηκε η λεωφόρος Μενι-
δίου. Ήταν ο πρώτος ασφαλτοστρωμένος δρόμος 
που συνέδεσε την Αθήνα με τη βόρεια περιφέρειά 
της. Το έργο είχε τη σκοπιμότητά του, αφού το Με-
νίδι ανήκε στην εκλογική περιφέρεια του μετέπειτα 
δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, που θέλησε να 
εξυπηρετήσει τους πολιτικούς του φίλους. Πάντως 
ο νέος δρόμος λειτούργησε ευεργετικά και για τη 
συγκοινωνία των νέων Λιοσίων, τα οποία απείχαν 
μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα από αυτόν. Η 
σύνδεση της λεωφ. Μενιδίου με τα νέα Λιόσια δι-
εξαγόταν αρχικά μέσω της σημερινής οδού Μιχ. 
Μπίμπιζα. Από το 1927 διανοίχτηκε ο δρόμος (η 
σημερινή Κύπρου-Ιλίου) που συνέδεε την πλατεία 
της νεοσύστατης κοινότητας των Αγίων Αναργύ-
ρων με το κέντρο των νέων Λιοσίων. Έτσι έγινε 
πιο εύκολη και σύντομη η διαδρομή Αθηνών-νέων 
Λιοσίων, για ιπποκίνητα και αυτοκίνητα μέσα. 

Στο ανωτέρω βιβλίο του νίκου Πολιτάκου 
(σελ. 52-53) αναφέρονται λεπτομερή στοιχεία 
για τη συγκοινωνία των νέων Λιοσίων το 1938. 
Η γραμμή που την εξυπηρετούσε υπαγόταν στην 
6η Αστική Κοινή Διεύθυνση-γραμμή γέφυρας, που 
είχε ως αφετηρία την οδό Σωκράτους (μεταξύ Σα-
τωβριάνδου και Αγ. Κωνσταντίνου) και κάλυπτε τη 
διαδρομή: Σωκράτους, Χαλκοκονδύλη, Λιοσίων. 
Κατά την επιστροφή: Λιοσίων, Μενάνδρου, Αγίου 
Κωνσταντίνου, Σωκράτους. Το τέρμα της γραμμής 

ήταν στις Τρεις γέφυρες. Η προέκταση της γραμ-
μής μέχρι τα νέα Λιόσια και την Πετρούπολη είχε 
ιδιαίτερη αφετηρία στη συμβολή των οδών Σατω-
βριάνδου και Σωκράτους. Το εισιτήριο εξαρτάτο 
από τη χιλιομετρική απόσταση: για ολόκληρη τη 
διαδρομή μέχρι τα νέα Λιόσια (απόσταση 5.900 
μ.) η τιμή του ήταν 5 δρχ., Τρεις γέφυρες-νέα 
Λιόσια (απόσταση 2.500 μ.) 3 δρχ, μεταμεσονύ-
κτια επιβάρυνση 1 δρχ. 

Οι συγκοινωνίες την περίοδο της Κατοχής απο-
διοργανώθηκαν. Πολλά δημόσια και ιδιωτικά μέσα 
επιτάχθηκαν. Άλλα ακινητοποιήθηκαν λόγω έλλειψης 
καυσίμων και ανταλλακτικών. Ο κόσμος μέσα στην 
πείνα και στις τόσες δοκιμασίες του υπέστη κι άλλη 
μία, το κοπιαστικό καθημερινό ποδοκόπι μέχρι τη 
δουλειά του (αν και εφόσον υπήρχε ακόμη). Ήταν 
τυχερός κανείς αν μπορούσε να σταματήσει κάποιο 
λεωφορείο γκαζοζέν ή να σαλτάρει σε διερχόμενο 
φορτηγό στοιβαγμένος πάνω στην καρότσα του. 

1954: Ανηφορίζοντας με το λεωφορείο! 
Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε πριν 

από 64 χρόνια (31-10-1954) στην εφημερίδα «Το 
Φως των Προαστίων». Περιγράφει τα Λιόσια κατά 
την έναρξη της εσωτερικής μετανάστευσης, όταν 
το «μικρό και αγαπημένο χωριό της βασιλίσσης 
Αμαλίας» άρχισε να μετασχηματίζεται σε ένα 
«όμορφο προάστιο της Αθήνας» κατά τον αρ-
θρογράφο. Λίγα χρόνια αργότερα, στο τέλος της 
ίδιας δεκαετίας, τα νέα Λιόσια θα ξεπερνούσαν 
τους 30.000 κατοίκους. 

Ο συντάκτης του άρθρου έχει την πρωτότυπη 
ιδέα να πάρει το λεωφορείο και να ξεκινήσει την 
περιγραφή του από την αφετηρία των λεωφορείων 
στην πλατεία Βάθη, να διασχίσει «γοργά και αδιά-
κοπα τη μακρινή οδό Λιοσίων» για να γνωρίσει τα 

νέα Λιόσια. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και οι εσω-
τερικοί μετανάστες, που επισκέπτονταν την περιο-
χή με το λεωφορείο κι αυτοί, καθώς δεν διέθεταν 
δικό τους μεταφορικό μέσο. Υπήρχε βεβαίως και 
η περίπτωση να έλθουν με το αυτοκίνητο αυτού 
που μεσίτευε τα οικόπεδα στην περιοχή. Όμως, 
τότε ήταν πολύ πιθανό νσ επηρεάζονταν από τη 
γνώμη του, κάτι που ασφαλώς δεν ήθελαν. Σκοπός 
τους ήταν να βρουν την πλέον συμφέρουσα λύση: 
ένα μικρό οικόπεδο, κάπου στα νέα Λιόσια, σε 
καλή μεριά, για να κάνουν νέο ξεκίνημα στη ζωή 
τους. Το σχετικό δημοσίευμα:

ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
«Λίγο πιο κάτω από την πλατεία Ομονοίας, και συ-

γκεκριμένα στην πλατεία Βάθη, σταθμεύουν τα αυτο-
κίνητα που οδηγούν στο άλλοτε μικρό και αγαπημένο 
χωριό της βασιλίσσης Αμαλίας και σήμερα όμορφο 
προάστιο της Αθήνας. 

»Από εκεί και ημείς πήραμε το αυτοκίνητο, μετά 
από αναμονή λίγων λεπτών, για να πάμε στα Ν. Λιόσια 
για τα οποία τόσα και τόσα έχουμε ακούσει. Σε λίγο το 
αυτοκίνητο μέσα στο οποίο επιβαίναμε διέσχιζε γορ-
γά και αδιάκοπα τη μακρινή οδό Λιοσίων που θα μας 
έφερνε εκεί που και εμείς επιθυμούσαμε, αφήνοντας 
πίσω την πλατεία Αττικής και μετά από λίγο τις τρεις 
Βασιλικές Γέφυρες, τα Μυκονιάτικα, τους Αγίους Αναρ-
γύρους. Μετά τους Αγίους, όταν πλέον λίγο διάστημα 
υπελείπετο να διατρέξη το αυτοκίνητο για να φθάση 
στο τέρμα, αίφνης φουρτούνα μάς κατέλαβε, ξηρο-
φουρτούνα θα την έλεγα, και τούτο οφείλεται όχι εις το 
ότι έπνεε ούριος άνεμος για το ταξίδι, όπως συμβαίνει 
στη θάλασσα μια και γίνεται λόγος για φουρτούνα, αλλά 
λόγω της ανωμαλίας και της ακαταστασίας του δρόμου 
από Αγίους μέχρι Λιόσια.

»Ο οδηγός προκειμένου να μας κατατοπίσει ηλάτ-
τωσε την ταχύτητά του και έτσι, αργά και τεταγμένα, 
εβαίναμε για τα Λιόσια, όταν ξαφνικά άρχισε το αυτο-
κίνητον να ανηφορίζει. Αφού περάσαμε τη μικρή γεφυ-
ρούλα Λιόση, μετά από λίγα δευτερόλεπτα είχαμε δια-
νύσει σχεδόν όλη την ανηφορία, της οποίας το μήκος 
ομολογουμένως είναι πολύ μικρόν, μόλις 150 περίπου 
μέτρων. Στην πραγματικότητα δεν είναι ανήφορος, είναι 
σκαλί θα έλεγα το οποίο ανεβαίνει κανείς για να εισέλ-
θη σε λίγο στα Λιόσια τα οποία είναι κτισμένα σε τόπο 
ομαλό και σχεδόν επίπεδο. Έτσι, μετά το ανέβασμα 
του σκαλιού, ευρίσκεται κανείς εκστατικός μπρος στην 

106.01  Ο Παύλος Κ. Λιόσης στο πολυτελές Ι.Χ. 
του. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, το 
αυτοκίνητο κρύφτηκε σε υπόγειο χώρο 
και σκεπάστηκε με υλικά παραλλαγής 
για να μην εντοπιστεί και επιταχθεί από 
τις κατοχικές Αρχές (Αρχείο Χρυσάνθης 
Καραμπατζάκη-Κακούρη)

106.01
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όμορφη σκηνογραφία που παρουσιάζουν στα μάτια 
σου τα Λιόσια και που τόσο εξωραΐζουν η ιστορία και 
η παράδοση. Σε τούτο το σημείο ο δρόμος χωρίζεται 
εις δύο και ο πρώτος με την ονομασία οδός Ιπποδαμεί-
ας (σ.σ.: σημερινή Ιδομενέως) φέρει στα Λιόσια, ο δε 
τής Πρωτεσιλάου οδηγεί στην Πετρούπολη. Στο σημείο 
τούτο ακριβώς υπάρχει και το περίφημον άγαλμα των 
Τριών Χαρίτων, εξαίρετον έργον τέχνης κατασκευα-
σμένο από χαλκό. 

»Το αυτοκίνητο συνεχίζει να εκμηδενίζει το υπόλοι-
πον της μικράς αποστάσεως και έτσι, διά της λεωφόρου 
Ιλίου, πλησιάζουμε στην πλατεία Λιοσίων όπου είναι και 
το τέρμα. Λίγο πριν φθάσουμε στην πλατεία και δεξιά 
της υψούται μεγαλοπρεπώς ο περικαλλής ναός, ο Ευαγ-
γελισμός της Θεοτόκου, έργον και προϊόν των αόκνων 
προσπαθειών του σεβάσμιου ιερέως Ιωάννου Ζερβάκη 
και των λοιπών επιτρόπων, προκρίτων και ευεργετών των 
Λιοσίων, όπως επληροφορήθηκα μετά την άφιξίν μου. 
Και αφού τέλος πάντων φθάσαμε στο τέρμα αρχίσαμε 
με την συντροφιά να περιδιαβαίνουμε το όμορφο τούτο 
προάστιο. Πίσω από την εκκλησία είναι το δημοτικόν 
σχολείον του προαστίου με το ωραίο και πευκοΐσκιωτο 
προαύλιόν του. Εις αρκετήν απόστασιν και ανατολικώ-
τερα του σχολείου απλώνεται καταπράσινη μια αρκετά 
μεγάλη έκτασις 2.500 στρεμμάτων περίπου, κατάφυτη 
από πεύκα και κυπαρίσσια λυγερόκορμα που υψώνουν 
τις λυγερές κορφές των ψηλά, ψηλά ως τα ουράνια»

Α πό τις αρχές της δεκαετίας του ’50 και τις 
επόμενες δύο δεκαετίες δημιουργήθηκαν 

αυτόνομες λεωφορειακές γραμμές στον Άγιο Φα-
νούριο, στη ζωοδόχο Πηγή και την Παλατιανή, 
και προεκτάθηκαν οι υπάρχουσες γραμμές προς 
τους Πολυτέκνους, το Ρίμινι και τον Άγιο νικόλαο. 
Η συγκοινωνία βελτιώθηκε κάπως, παρ’ όλα αυτά 
τα παράνομα ταξί, τα «πειρατικά» όπως έμειναν 
στη συλλογική μνήμη, συνέχισαν να αναπληρώ-
νουν αυτό που το κράτος με τα δημόσια μέσα του 
δεν μπορούσε να καλύψει. 

Η αναδιοργάνωση των αστικών συγκοινωνιών 
με νέες γραμμές και η χορήγηση αδειών ταξί σε 
εκατοντάδες αυτοκινητιστές συνέβαλαν τα μέγιστα 
στη βελτίωση των συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. 

Οι συγκοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες -  
Η σημερινή κατάσταση 

Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων 
με δημόσια μέσα (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό) ανα-
βαθμίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Είκοσι (20) 
γραμμές συνδέουν το Ίλιον με το κέντρο της 
πρωτεύουσας και άλλους προορισμούς της αθη-
ναϊκής περιφέρειας (Πειραιάς, Αγία Παρασκευή 
κ.ά.). Σήμερα δεν υπάρχει γειτονιά του δήμου 
που να μην εξυπηρετείται από μία, δύο, ακόμη και 
τρεις συγκοινωνιακές γραμμές. 

Οι είκοσι γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα 
την πόλη του Ιλίου είναι: 24 (γραμμή τρόλεϊ), Πε-
τρούπολη-Ίλιον-Στ. Άγιος Αντώνιος. 25 (γραμμή 
τρόλεϊ), Καματερό-Ίλιον-Στ. Άγιος Αντώνιος. 420, 
Πειραιάς-Άγιοι Ανάργυροι (μέσω Κηφισού)-Ίλιον. 
421, Ίλιον-Άγιοι Ανάργυροι-Αγία Παρασκευή. 
700, Αγία Τριάδα-Πετρούπολη-Ίλιον (25ης Μαρ-
τίου, λ. Παπανδρέου)-Στ. Άγιος Αντώνιος. 701, Κα-
ματερό-Ίλιον-Σταθμός Ανθούπολης. 703, Πειραι-
άς (μέσω Θηβών)-Ίλιον-Άγιοι Ανάργυροι-Άγιος 
Ελευθέριος Αχαρνών. 704, Καματερό-Ίλιον-Άγιοι 
Ανάργυροι. 706, Στ. Άγιος Αντώνιος-Ίλιον (μέσω 
λ. Ανδρέα Παπανδρέου). 719, Στ. Λαρίσης-Ίλιον 
(Παλατιανή)-Κηπούπολη-Αγία Τριάδα Πετρούπο-
λης. 730, Περιστέρι (Λόφος Αξ/κών)-Στ. Άγιος 
Αντώνιος-Ίλιον (Zωοδόχoς Πηγή). 732, Άγιος 
Φανούριος-Ακαδημία-Ίλιον (ζωοδόχος Πηγή). 
735, ζεφύρι-Ίλιον (Εργ. Πολυκατοικίες)-Στ. Κάτω 
Πατησίων. 747, Πετρούπολη-Ίλιον (Πανόραμα)-
Στ. Αττικής. 892, Αγία Βαρβάρα-Χαϊδάρι-Ίλιον-
Άγιοι Ανάργυροι. Α10, Στ. Λαρίσης-Ίλιον (μέσω 
λ. Δημοκρατίας)-Αχαρναί. Α11, Πλ. Βάθη-Ίλιον-
Πετρούπολη (μέσω Πανοράματος). Β11, Πλ. Βά-
θη-Ίλιον-Πετρούπολη. Β12, Μάρνη-Ίλιον (μέσω 
λ. Φυλής)-Άνω Λιόσια. Γ12, Πολυτεχνείο-Ίλιον 
(μέσω Αγ. νικολάου)-Καματερό. 

Οι προσπάθειες για την προέκταση της γραμ-
μής του αττικού μετρό μέχρι το Ίλιον, με τέσσε-
ρις στάσεις στην περιοχή του σημερινού δήμου 
(Παλατιανή, κέντρο Ιλίου, Πάρκο Τρίτση, Άγιος 
νικόλαος), είναι το επόμενο βήμα. για το σκοπό 
αυτόν έγιναν το τελευταίο διάστημα δοκιμαστικές 
γεωτρήσεις καταλληλότητας του εδάφους. Πι-
στεύεται ότι τα επόμενα χρόνια η εκτέλεση του 
σημαντικού αυτού έργου, που αφορά σε ολόκλη-
ρη τη βορειοδυτική περιφέρεια της πρωτεύουσας, 
θα έχει δρομολογηθεί.

107.02  Η «Σουζάνα», το φορτηγό-γουρούνα 
του Χρήστου Αθ. Λιόση, ένα από τα 
«χασάνικα» που αγοράστηκαν από τον 
ΟΔΙΣΥ που έδρευε στο Χασάνι (Ελληνικό) 
μετά τον πόλεμο και αύξησαν το στόλο 
των μηχανοκίνητων μέσων στα Νέα Λιόσια 
(Αρχείο Χρήστου Αθ. Λιόση)

107.01  Λεωφορείο της γραμμής 8  
(Άγιος Φανούριος-Αθήνα).  
Η συντομότερη διαδρομή από το κέντρο 
στα Νέα Λιόσια από τα μέσα της δεκαετίας 
του ’50 (Αρχείο ΟΑΣΑ) 

107.01

107.02
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Σ
το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με 
τις διοικητικές αλλαγές που έγιναν μετά 
τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, 
από τις οποίες προέκυψαν οι πρώτοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικότερα 
στο χώρο της βόρειας και της δυτικής Αθήνας από 
το 1835 μέχρι το 1925, που ιδρύθηκε η κοινότητα 
των νέων Λιοσίων.

Ο Καποδίστριας ήταν αυτός που αποπειράθηκε 
πρώτος να δημιουργήσει το χάρτη της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης της νεότερης Ελλάδος. Δεν πρόλαβε. 
για την ακρίβεια, δεν τον άφησαν τα συμφέροντα 
των μεγαλοκοτσαμπάσηδων που ονειρεύονταν να 
δημιουργήσουν ένα νεοφεουδαλικό σύστημα τρο-
χοπεδώντας κάθε απόπειρα εκδημοκρατισμού και 
εκσυγχρονισμού. Έτσι το πρόβλημα μετατέθηκε. Η 
πρώτη πραγματική προσπάθεια για την καθιέρωση 
συστήματος (τοπικής) αυτοδιοίκησης στη νεότερη 
Ελλάδα έγινε δύο χρόνια αργότερα, κατά τη διάρ-
κεια της αντιβασιλείας του Όθωνα. Την υλοποίηση 
του Βασιλικού Διατάγματος «Περί συστάσεως των 
Δήμων», που ήταν σύμφωνο με τα γαλλικά πρότυ-
πα αυτοδιοίκησης, ανέλαβε, o Karl von Abel. Με 
νόμο που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1833 και 

ήταν ο πρώτος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώ-
του βαθμού, η μικρή ελληνική επικράτεια διαιρέθη-
κε σε δήμους, που αποτελούνταν κατά περίπτωση 
από αρκετά χωριά ή και οικισμούς και διακρίνονταν 
ανάλογα με τον πληθυσμό τους σε τρεις τάξεις:

– Ά  τάξη, με πληθυσμό άνω των 10.000 κα-
τοίκων,

– Β́  τάξη, με πληθυσμό από 2.000 μέχρι 10.000 
κατοίκους και 

– γ΄ τάξη, κάτω των 2.000 κατοίκων.
Είχε προηγηθεί το Βασιλικό Διάταγμα της 

3ης/15ης Απριλίου 1833, με το οποίο ιδρύθηκαν 
οι νομοί του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, 
μεταξύ των οποίων και ο νομός Αττικοβοιωτίας 
με πέντε επαρχίες: την Αιγίνης, τη Μεγαρίδος, την 

Αττικής, τη Θηβών και τη Λεβαδείας. 
Με νεότερα διατάγματα στην επαρχία Αττικής 

σχηματίστηκαν αρχικά οκτώ και μεταγενέστερα 10 
δήμοι, ήτοι: Αθηνών, Πειραιώς, Αχαρνών, Αμαρου-
σίου, Μαραθώνος, Περαίας, Μυρρινούντος, Αρα-
φήνος, Λαυρίου/Λαυρεωτικής (1835) και Χασιάς 
(1836). Ακολούθησαν άλλα διατάγματα με τα οποία 
καθιερώθηκαν τα όρια, τα ονόματα, τα σήματα, η 
τάξη, η έδρα, οι αρμοδιότητες και ό,τι άλλο σχετικό 
με τη σύσταση και τη λειτουργία κάθε δήμου.

Στο B.Δ. της 1ης/13ης Οκτωβρίου 1835 με το 
οποίο σχηματίστηκαν οι δήμοι της επαρχίας Aττι-
κής, τα σημερινά Άνω Λιόσια αναφέρονται ως Λιό-
νι και αποτελούσαν οικισμό του Δήμου Aχαρνών. 
Έναν χρόνο αργότερα, στο B.Δ. της 6/4/1836 τα 
Άνω Λιόσια (αναφέρονται ως Λιόσση) αποσπώ-
νται από το Δήμο Aχαρνών για να σχηματίσουν 
μαζί με τους οικισμούς Xασσιά, Kαλύβια και Kαμα-
τερό του Δήμου Xαστιάς (Xασιάς). 

Η ίδρυση της κοινότητας Νέων Λιοσίων

Διοικητικές αλλαγές στην περιοχή από το 1835 
μέχρι την ίδρυση της κοινότητας το 1925

108.01  Αεροφωτογραφία των Νέων Λιοσίων το 
1929, επικεντρωμένη στο μικρό οικιστικό 
πυρήνα που περιβαλλόταν από περιβόλια, 
αμπελώνες και απέραντες χορτολιβαδικές 
εκτάσεις (Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας) 

108.02  Μια όψη του χωριού, 10 χρόνια πριν από 
την ίδρυση της κοινότητας. Η φωτό είναι 
από την ανατολικομεσημβρινή πλευρά του 
(Φλέβες, Αρχείο Αριστείδη Γιαννόπουλου) 108.01

108.02
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Στο τέλος της ίδιας χρονιάς δημοσιεύεται ο 
πρώτος επίσημος πίνακας των διοικήσεων και 
υποδιοικήσεων του κράτους κατά δήμους και οι-
κισμούς και αναγράφεται για πρώτη φορά η επί-
σημη ονομασία όλων των κατοικημένων χώρων 
(οικισμών) κατά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. 
Στον πίνακα αυτόν που δημοσιεύτηκε στην Eφημε-
ρίδα της Kυβερνήσεως (ΦEK 80/28-12-1836), στην 
περιοχή της βόρειας και δυτικής Αθήνας αναφέ-
ρονται οι Δήμοι των Αχαρνών και της Χαστιάς με 
τους υπαγόμενους σε αυτούς οικισμούς. 

Ο Δήμος Αχαρνών περιλαμβάνει τους οικι-

σμούς: Μενίδι, Βαρυμπόπι, Λιόπεσι, Μαούνια, Τα-
τόι, Μονομάτι, Κουκουβάουνες.

Ο Δήμος Χαστιάς περιλαμβάνει τους οικι-
σμούς: Χαστιά, Καλύβια Χαστιάς, Καματερόν και 
Λιόσι (Άνω Λιόσια).

Ως Λιόσι αναφέρονται τα Άνω Λιόσια και στο 
B.Δ. της 30ής Αυγούστου/11ης Σεπτεμβρίου 1840 
περί συγχωνεύσεως δήμων της διοικήσεως Aττικής, 
με το οποίο καταργήθηκε ο Δήμος Aχαρνών και 
οι οικισμοί που τον αποτελούσαν εντάχθηκαν στο 
Δήμο Φυλής με έδρα τη Xασιά. 

Tα Άνω Λιόσια αναφέρονται ως Λιόσια στο 
B.Δ. της 22/6/1858, με το οποίο αποσπώνται από 
το Δήμο Φυλής και αποτελούν οικισμό του ανασυ-
σταθέντος Δήμου Aχαρνών.

Σ την πρώτη μεταβολή για τα διοικητικά όρια της 
πρωτεύουσας, στις 5 Δεκεμβρίου του 1845 

(νόμος ΚΕ΄, 5 Δεκεμβρίου 1845), και ενώ μέχρι 
τότε η περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου αναφε-
ρόταν στους χάρτες με το τοπωνύμιο «Δραγουμά-

νο», μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναί-
ων, εμφανίζεται για πρώτη φορά η ονομασία νέα 
Λιόσια. Η Αμαλία έχει επισκεφτεί δυο-τρεις φορές 
την περιοχή και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία του βασιλικού αγροκτήματός της. 

Το ενδιαφέρον για απόκτηση γης στην περιοχή 
του Δραγουμάνου εκδηλώνεται κυρίως από χωρι-
κούς από τα Παλιά ή Άνω Λιόσια, που κατεβαίνουν 
για να δημιουργήσουν κτήματα στα πιο εύφορα 
μέρη, κοντά στον Κηφισό και στα ρέματα. Η περι-
οχή παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος της ακαλλι-
έργητη λόγω ελλείψεως εργατικών χεριών. Σε λίγα 
χρόνια η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική. 
Το τοπωνύμιο «νέα Λιόσια» υποδηλώνει ίσως την 
ύπαρξη του πρώτου «χαλαρού» οικιστικού πυρήνα 
που σχηματίζεται από τις καλύβες των χωρικών. Η 
αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία ενός χω-
ριού-εργοταξίου με τη συμβολή της βασίλισσας και 
των Βαυαρών μηχανικών έχει αρχίσει. 

Η οικοδόμηση του Πύργου της Βασιλίσσης, με 
τον οποίο σχετίζεται η δημιουργία του χωριού των 

109.01  Απόσπασμα από τον χάρτη «ATHEN 
UND UMGEBUNG» του 1890 που 
απεικονίζει το Β/ΒΔ τμήμα του αθηναϊκού 
Λεκανοπεδίου. Το χωριό αναφέρεται ακόμη 
ως Κάτω Λιόσια (Αρχείο συγγραφέα)

109.02  Ο Κηφισός λίγο μετά τη γέφυρα Ροσινιόλ, 
στο όριο Σεπολίων-Κολοκυνθούς (Αρχείο 
συγγραφέα)

109.03  Οι Αχαρνές (το Μενίδι) το 1907: έργο 
του Μενιδιάτη ζωγράφου Χρήστου Τσεβά, 
βασισμένο σε φωτογραφία της εποχής του 
Δ. Αιγινίτη από το βιβλίο «Το κλίμα της 
Ελλάδος» 

109.02

109.03

109.01
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νέων Λιοσίων, ολοκληρώθηκε το 1854, όπως προ-
κύπτει από δημοσιεύματα των εφημερίδων «Πρω-
ινός Κήρυξ» και «Αιών» της εποχής, γεγονός που 
σημαίνει ότι το κτήμα λειτουργούσε κανονικά και η 
εγκατάσταση ενός σημαντικού αριθμού αγροτικών 
οικογενειών είχε ήδη πραγματοποιηθεί. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1850 ο οικισμός, 
παρότι κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι «φλέρ-
ταρε» με την ονομασία «Ίλιον Tρωάς», στο σχέδιο 
του 1858 αναφέρεται ρητά ως «νέα Λιόσια». Φαί-
νεται ότι, ακόμη κι αν υπήρχαν κάποιες σκέψεις για 
την ονομασία «Ίλιον», μετά την έξωση του Όθωνα 
αυτές έμειναν στα αζήτητα και ο οικισμός πήρε το 
όνομα Kάτω Λιόσια, κυρίως γιατί στον πυρήνα της 
τοπικής κοινωνίας είχε ισχυρή θέση η μεγάλη οικο-
γένεια των Λιόσηδων.

Tο τοπωνύμιο «Kάτω Λιόσια» είχε ως αποτέλε-
σμα να λάβουν, χάριν διακρίσεως, τα (Παλιά) Λιό-
σια την ονομασία Άνω Λιόσια. Tα τοπωνύμια Άνω 
και Kάτω Λιόσια αναφέρονται και στους χάρτες 
του γερμανικού Aρχαιολογικού Iνστιτούτου (1878) 
και του περιηγητή Mπέντεγκερτ (1890). H διοίκη-
ση όμως χρησιμοποιεί τις ονομασίες Nέα Λιόσια 
και Λιόσια Παλαιά στις απογραφές των ετών 1879, 
1889, 1896 και 1907. Έτσι, στο B.Δ. της 11/8/1912 
επικρατούν οι ονομασίες Nέα και Άνω Λιόσια. Tα 
Nέα Λιόσια εντάσσονται στο Δήμο Aθηναίων και 
τα Άνω Λιόσια αναγνωρίζονται ως κοινότητα. Στην 
απόφαση όμως του νεοσύστατου κοινοτικού συμ-
βουλίου για τον τύπο της σφραγίδας, το «Άνω» 
μπαίνει σε παρένθεση, κι έτσι στη σφραγίδα η νεο-
σύστατη κοινότητα αναφέρεται ως Kοινότης Παλαι-
ών «Άνω» Λιοσίων.

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι τα Λιόσια 
έλαβαν την ονομασία «Άνω» μετά τη δημιουργία 
των Kάτω Λιοσίων. Tην οριστική λύση έδωσε το 

B.Δ. της 11/8/1912, που παγίωσε τις ονομασίες 
Nέα και Άνω Λιόσια. 

Με τον ιστορικό νόμο ΔΝζ΄ (4057) της 10ης 
Φεβρουαρίου 1912 «Περί συστάσεως Δήμων και 
Κοινοτήτων», που καθιέρωσε το σύστημα της δη-
μοτικής και κοινοτικής διοίκησης και αποτέλεσε 
τον πρόγονο του συστήματος που ίσχυσε μέχρι 
το 1997, διαμορφώνονται οι δήμοι και σχηματίζο-
νται για πρώτη φορά οι κοινότητες, που σχεδόν για 

έναν αιώνα, μέχρι τη δημιουργία των καποδιστρια-
κών δήμων, αποτέλεσαν τη μεγάλη πλειονότητα των 
ΟΤΑ της χώρας. 

Στην επαρχία Αττικής ιδρύονται 3 δήμοι (Αθη-
ναίων, Πειραιώς, Λαυρεωτικής) και 21 κοινότητες. 
Στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων περι-
λαμβάνονται ο αγροτικός οικισμός των νέων 
Λιοσίων (απογραφή 1907: 801 κάτοικοι) και άλλοι 
εννέα οικισμοί (Αμαρούσιον, Ηράκλειον, Καρράς, 

110.01  Το Διάταγμα της 27ης Φεβρουαρίου 1925 με το οποίο τα Νέα Λιόσια αναγνωρίζονται ως κοινότητα, 
αποσπώμενα από το Δήμο Αθηναίων, ως και η σχετική οριοθέτηση που περιγράφεται στα πρακτικά του 
Κοινοτικού Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1930 (Εθνικό Τυπογραφείο, Πρακτικά Κ.Σ. Νέων Λιοσίων)

110.02  Χάρτης της ευρύτερης περιοχής των Νέων Λιοσίων του 1935 με επανέκδοση και επικαιροποίηση του 
1944 (Αρχείο συγγραφέα) 

110.01

110.02
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Κηφισιά, Μπραχάμι, Παλαιό Φάληρο, Τράχωνες, 
Χαλάνδριον, Κουκουβάουνες). 

Κοινότητα Νέων Λιοσίων
Μέχρι το 1925 ο Δήμος Αθηναίων περιελάμ-

βανε στα διοικητικά όριά του και τα προάστια από 
την Κηφισιά μέχρι το Παλαιό Φάληρο. «Λόγω της 
απότομης αύξησης του πληθυσμού και της επέκτασης 
της οικοδόμησης σε μεγάλη έκταση μετά τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή, ο Δήμος Αθηναίων βρέθηκε σε 
αδυναμία από απόψεως πόρων και οργανώσεως να 
αντεπεξέλθη στην εξυπηρέτηση τοσούτω αυξημένων 
αναγκών...» (Κώστας Η. Μπίρης, «ΑΙ ΑΘΗνΑΙ 
1830-1966», σελ. 287). 

Στις 16 Φεβρουαρίου του 1925 με το Προεδρι-
κό Διάταγμα «Περί αναγνωρίσεως ως κοινοτήτων 
συνοικισμών τινών νομού Αττικής και Βοιωτίας» 
(ΦΕΚ 48Α, 27/2/1925), η περιοχή των νέων Λιο-
σίων αποσπάται από το Δήμο Αθηναίων και γίνεται 
ανεξάρτητη κοινότητα με την επωνυμία «κοινότης 
νέων Λιοσίων». 

Ταυτόχρονα με τα νέα Λιόσια συ-
στάθηκαν οι Δήμοι και οι κοινότητες 
Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αμαρουσίου, 
Δάφνης, Ηρακλείου, Καλλιθέας, 
Κηφισιάς, Μοσχάτου, Παλαιού 
Φαλήρου και Χαλανδρίου. Τα 
επόμενα χρόνια συστάθη-
καν οι κοινότητες γλυφάδας 
(1926), Αγίων Αναργύρων, 
γαλατσίου και Καλαμακίου 
(1927), Εκάλης και Ηλιούπο-
λης (1928), ζωγράφου, Αγί-
ας Παρασκευής και Ψυχικού 
(1929), Ελληνικού (1930). 

Πρώτος πρόεδρος της κοινότητας 

ανέλαβε ο Στάμος Λιόσης, τον 
οποίο θα διαδεχθεί περί τα τέλη 

του 1927 ο Αθανάσιος 
Κ. Λιόσης. 

K α τ ά  τ η ν 
ίδρυσή της 

η κοινότητα πε-
ριελάμβανε στα 

διοικητικά της όρια 
τις περιοχές Δραγου-

μάνο, Μιχελή, Άγιος 
Βασίλειος, Άγιος γεώρ-
γιος, Άσπρα Χώματα, 

Ρουπάκι, Μπουρνάζι, 
Κουνέα, Παλιοκλήσιζα, 
Άγιοι Ανάργυροι, Φλέ-

βα, Ανάκασα, Δερβισαγού, 
Σκουντούπι (Κόκκινος Μύ-
λος), γεροβουνό. Με βάση 
την ανωτέρω περιγραφή των 

νέων Λιοσίων του 1925 και 
με δεδομένο ότι και η Πε-

τρούπολη αποτελούσε τμήμα 
της αγροτικής περιφέρειας της 

κοινότητας, προκύπτει ότι η έκτα-
ση των νέων Λιοσίων κατά την ίδρυ-

σή τους υπερέβαινε τα 25 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, ήταν δηλαδή περίπου τρι-

πλάσια της σημερινής. Αυτό όμως συνέβη 
με όλους τους παλαιούς δήμους της ευρύ-

τερης περιοχής της πρωτεύουσας, από τους 
οποίους αργότερα αποσπάσθηκαν περιοχές και 
προέκυψαν νέοι ΟΤΑ

Δυόμισι χρόνια αργότερα, με Π.Δ. που υπε-
γράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παύ-

λο Κουντουριώτη στις 23/9/1927, αναγνωρίζεται 
εις ιδίαν κοινότητα ο συνοικισμός των Αγίων 
Αναργύρων (ΦΕΚ 207, τεύχος Ά , 29 Σεπτεμβρί-
ου 1927) αποσπώμενος από την κοινότητα νέων 
Λιοσίων. 

Δύο δεκαετίες αργότερα, με Β.Δ. που υπεγράφη 
από τον αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμα-
σκηνό στις 24/7/1946 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
230, τεύχος Ά , 31 Ιουλίου 1946, η Πετρούπολη 
αναγνωρίζεται ως κοινότητα.

Με διευθετήσεις που έγιναν κατά καιρούς στα 
όρια του Δήμου Ιλίου με τους γειτονικούς δήμους, 
οι περιοχές Ανθούπολη, Μπουρνάζι, Άσπρα Χώ-
ματα, Άγιος Βασίλειος κ.λπ. περιήλθαν στο Περι-
στέρι, γεροβουνό και Άγιος νικόλαος στο Καματε-
ρό και τμήματα του Μιχελή και του Πανοράματος 
στην Πετρούπολη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στα 
όρια του σημερινού Δήμου Ιλίου περιλαμβάνεται 
έκταση περίπου 8,4 τ.χλμ.

111.01  Οι αφοί Δημήτριος και Αθανάσιος 
Τσουκλείδης με τον Νικόλαο Νώε, 
μεγαλοκτηματίες και οι τρεις της περιοχής. 
Δεξιά, ο Απόστολος Σαμπατουλάκος, από 
τους πρώτους μεσίτες της εποχής στα Νέα 
Λιόσια. Η φωτογραφία είναι του 1934, 
κατά την οικοπεδοποίηση της Πετρούπολης 
(Αρχείο Αριστείδη Γιαννόπουλου)

111.02  Οι Άγιοι Ανάργυροι τη δεκαετία του 1930, 
λίγα χρόνια μετά την απόσπασή τους 
από την κοινότητα Νέων Λιοσίων (Αρχείο 
Μαρίας Μαυρίδου) 

111.03  Χάρτης της Πετρούπολης λίγο μετά την 
απόσπασή της από τα Νέα Λιόσια, το 
1946 (Αρχείο συγγραφέα)

111.01

111.03

111.02
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Μικρά έργα μεγάλης σημασίας

Έ
χουμε αναφερθεί και αλλού στο χώρο 
των Κάτω Λιοσίων περί τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Μιλήσαμε για το χωριό που άρ-
χισε να δημιουργείται στα βορειοδυτικά 

του αθηναϊκού Λεκανοπεδίου για να εξελιχθεί σήμερα 
στην πολυάνθρωπη πολιτεία του Δήμου Ιλίου. 

Τι υπήρχε στην περιοχή πριν από τα μέσα του 
19ου αιώνα; Τα καλυβόσπιτα ίσως κάποιων οικογε-
νειών που είχαν εγκατασταθεί στο χώρο, ο οποίος 
μέχρι τότε ήταν γνωστός ως Δραγουμάνo. Δεν έγινε 
ποτέ γνωστό εάν το Δραγουμάνο είχε τα (υποτυ-
πώδη έστω) χαρακτηριστικά ενός μικρού οικισμού 
ή υπήρχαν μόνο κάποιες σιταποθήκες στο χώρο 
του – τουλάχιστον έτσι αναφέρεται στη μάχη (συ-
μπλοκή;) που έγινε το 1826, κατά τη διάρκεια της 
Επανάστασης. Σε αυτόν το χώρο ήλθαν και εγκατα-
στάθηκαν τη δεκαετία του 1840 κάποιες αρβανίτικες 
οικογένειες, με πρώτες αυτές των Λιόσηδων και των 
Τσουκλειδαίων. Δεν ήταν περισσότερα από 10, 12, 
το πολύ 15 τα σπίτια που αποτέλεσαν τον αρχικό πυ-
ρήνα του χωριού. Λίγη σημασία έχει ο αριθμός τους, 
αφού η πρώτη απογραφή έγινε πολύ αργότερα, ενώ 
στο σχέδιο των Βαυαρών του 1858 φαίνονται κά-
που 20 κτίσματα, όχι όλα κατ’ ανάγκη κατοικίες, γιατί 
μέσα στο μικρό αγροτικό χωριό οι στάνες, οι στά-
βλοι, οι αποθήκες ήταν το ίδιο απαραίτητα όπως και 
το σπίτι. Το να μιλήσει κανείς για υποδομές εκείνα τα 
χρόνια είναι μάλλον απλοϊκό και αφελές. Έτσι λοιπόν 
η εποποιία του χωριού των Κάτω Λιοσίων ξεκίνη-
σε από το μηδέν: με το λαδολύχναρο, το ασκί, τις 
γιδόστρατες, τις πρόχειρα διαμορφωμένες «διαβά-

σεις» πάνω από τα ρέματα, εκεί όπου περνούσαν 
οι άνθρωποι με τα ζώα τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η 
Αθήνα εκείνα τα χρόνια δεν διέθετε ακόμη φωταέ-
ριο, το νερό ερχόταν στη δεξαμενή από το αρχαίο 
Αδριάνειο Υδραγωγείο, ενώ τα ελάχιστα κάρα που 
υπήρχαν έκαναν τη διαδρομή Αθήνα-Φάληρο για να 
μεταφέρουν τα εμπορεύματα που ξεφόρτωναν τα 
πλοία τα οποία προσέγγιζαν τον όρμο. 

Όμως φαίνεται ότι το χωριό είχε αστέρι! Με-
ρικά χρόνια πριν, γύρω στο 1835, πάνω από 

τον Κηφισό ποταμό χτίστηκε το μικρό γεφυράκι 
που εξυπηρετούσε τους κατοίκους του Μενιδίου, 
της Χασιάς, των (Άνω) Λιοσίων και του Καματε-
ρού. Ειδικά για το Μενίδι, που ήταν το μεγαλύτερο 

πληθυσμιακά χωριό της αθηναϊκής περιφέρειας, η 
κατασκευή της μικρής Βασιλικής γέφυρας ήταν πε-
ρίπου επιβεβλημένη. 

Η επιλογή του Δραγουμάνου και της Δερβισα-
γούς για τη δημιουργία του βασιλικού αγροκτήματος 
έκανε την περιοχή ευρύτερα γνωστή. Το κτήμα της 
Επταλόφου φαίνεται ότι έχει εξαρχής μια σχέση «ομ-
φάλια» με το μικρό χωριό. Οι περισσότεροι άρρενες 
κάτοικοί του δούλευαν στις εργασίες του βασιλικού 
αγροκτήματος. Δύο δρόμοι συνέδεαν το χωριό με 
το κτήμα της Αμαλίας, ο ένας μάλιστα έβγαζε κατευ-
θείαν στον Πύργο της νεαρής άνασσας. 

Το μικρό χωριό απέκτησε σχέδιο, ένα από τα 
πρώτα στην Ελλάδα, που το συνέταξαν Βαυαροί 
μηχανικοί το 1858. Το σχέδιο «έβλεπε» τη νεαρή 

112.01  Ο Κώστας Γεωργάκης με το προσωπικό 
της λεωφορειακής γραμμής Αθήνα-Τρεις 
Γέφυρες-Νέα Λιόσια, στην κεντρική 
πλατεία, κάποιο απομεσήμερο, λίγο πριν 
από την αλλαγή της βάρδιας, τέλη της 
δεκαετίας του ’30. Πίσω, το μπακάλικο του 
Χιώτη (Αρχείο Ρένας Γεωργάκη) 

112.02   Ο Κώστας Πέππας στο χώρο της 
σημερινής παιδικής χαράς. Μια κατάλευκη 
κολόνα και μια βρύση, από πεντελικό και 
αυτή, κι ανάμεσά τους ευκάλυπτοι, πεύκα 
και ακακίες. Μικρά καλλωπιστικά έργα 
μεγάλης σημασίας για την εποχή εκείνη 
(Αρχείο Ρένας Γεωργάκη)

112.01

112.02
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πρωτεύουσα και συγκοινωνιακά συνδεόταν με το 
τεράστιο αγρόκτημα (οδός Αμαλίας) και την Αθή-
να (οδός Όθωνος). Οι παραπάνω κεντρικοί δρόμοι 
ήταν δενδροφυτεμένοι με καλλωπιστικούς θάμνους 
(πικροδάφνες), μουριές και πιπεριές. Μέσα στο 
ίδιο το χωριό υπήρχε χώρος («διευρυμένο» τμήμα 
της οδού Μανάκη, μεταξύ Πάριδος και Αίαντος), 
όπου οι κυβερνητικοί παράγοντες, αυλικοί και άλλοι 
αξιωματούχοι έδεναν τα άλογα και τις άμαξές τους 
όταν το επισκέπτονταν.

Στο χάρτη του Κaupert (1879) φαίνονται οι 
δρόμοι που συνέδεαν τον μικρό οικισμό των Κάτω 
Λιοσίων με την Αθήνα και τα γειτονικά του περί-
χωρα, κι ακόμα η απόλυτα ευθυγραμμισμένη οδός 
Αναπαύσεως (σημερινή οδός Θηβών) που οδη-
γούσε στο κοιμητήριο. 

Το επόμενο διάστημα δεν φαίνεται να εκτελέ-
στηκαν κάποια σημαντικά έργα στον οικισμό, που 
συνέχισε να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς. 
Έτσι, το 1908 συγκροτείται Σύνδεσμος Κτηματικός 
και Προοδευτικός στα νέα Λιόσια «με σκοπό την 
πρόοδο του χωρίου διά της εκτελέσεως διαφόρων εξω-
ραϊστικών έργων, την απόκτησιν συγκοινωνίας τακτικής 
μετά των Αθηνών και εν γένει την προστασίαν των συμ-
φερόντων των κατοίκων του χωρίου και την ανάπτυξιν 
της γεωργίας και κτηνοτροφίας».

Το 1912 τα νέα Λιόσια (ανήκουν ακόμη στη 
διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων) απο-

κτούν πάρεδρο, γεγονός που τους επιτρέπει να 
έχουν περιορισμένες αρμοδιότητες. Λίγο αργότε-
ρα αποκτούν το πρώτο μαγνητικό τηλέφωνο με τε-
τραψήφιο αριθμό κλήσης (αστυνομικός σταθμάρ-
χης Θ. Μπογδανέας, ενωμοτάρχης, τηλ.: 12-24). 

Η ίδρυση της κοινότητας το 1925 ανοίγει προ-
οπτικές για την εκτέλεση στοιχειωδών έργων 

και τη δημιουργία υποδομών, όμως πόροι δεν 
υπάρχουν. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός μόλις 
που επαρκεί για την κάλυψη των αποδοχών των 
υπαλλήλων, του εκάστοτε γιατρού που έρχεται ορι-
σμένες ημέρες της εβδομάδας στην κοινότητα, της 
μαίας και του καρομεταφορέα απορριμμάτων. Έτσι 
επιβάλλονται υποχρεωτική προσωπική εργασία των 
κατοίκων και δέσμευση των μονόπλων ζώων τους 
(άλογα, ημίονοι, γαϊδουράκια), των κάρων και οχη-
μάτων τους για έργα της κοινότητας. 

Η κοινότητα στεγάστηκε αρχικά σε μισθωμένο 
οίκημα (κατοικία του Χρήστου Μαρκόπουλου) και 
από το 1932 σε οίκημα ιδιοκτησίας του Ι.ν. της Ευ-
αγγελίστριας. Το δωμάτιο του Κοινοτικού γραφείου 
χρησιμοποιείτο και από τους γιατρούς, που επισκέ-
πτονταν τακτικά τα νέα Λιόσια για εξετάσεις ασθε-
νών, εμβολιασμούς κ.ά., με χρήση παραβάν φυσικά, 
για να μην παρακωλύεται το έργο της γραμματείας 
της κοινότητας. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1926 εγκρίθηκαν η τρο-

ποποίηση και επέκταση του παλιού οθωνικού σχεδίου 
του 1858. Θα χρειαστεί να γίνει μία ακόμη επέκταση, 
το 1931, καθώς ο πληθυσμός του χωριού συνέχισε 
να αυξάνεται και νέα αυθαίρετα κτίσματα εμφανίστη-
καν στη δυτική και τη νότια περιφέρειά του. 

Το Δημοτικό Σχολείο, που είχε κατασκευαστεί 
προ 70 ετών από τον Αναστάσιο Μανάκη, παρέ-
μενε ασυντήρητο και είχε καταστεί ετοιμόρροπο, 
ενώ ο αριθμός των μαθητών του είχε τριπλασι-
αστεί. για τη συνέχιση της λειτουργίας του ενοι-
κιάστηκε μία ευρύχωρη, πλην όμως πλινθόκτιστη, 
παρακείμενη κατοικία. Οι εργασίες ανέγερσης του 
νέου, διώροφου σχολικού κτιρίου άρχισαν με αρ-
κετή καθυστέρηση και η αποπεράτωσή του ολο-
κληρώθηκε μετά τον πόλεμο, ενώ λόγω της αύ-
ξησης του μαθητικού δυναμικού κατά τη διάρκεια 
των σχετικών εργασιών χρησιμοποιήθηκαν ακόμη 
δύο μισθωμένα γειτονικά κτίρια. 

Η συγκοινωνιακή σύνδεση της κοινότητας με 
την Αθήνα γινόταν με επταθέσια ιδιωτικά λεωφο-
ρεία της παλιάς γραμμής Αθήνα-Τρεις γέφυρες 
που εξυπηρετούσε με έκτακτα δρομολόγια και τα 
νέα Λιόσια. ζητήθηκαν λεωφορεία 8 θέσεων, πύ-
κνωση των δρομολογίων και διαχείριση της λεωφο-
ρειακής γραμμής από την κοινότητα, αιτήματα που 
όμως δεν έγιναν δεκτά. 

Συνεχής ήταν η προσπάθεια για τη διατήρηση 
των κεντρικών δρόμων σε καλή κατάσταση, ώστε να 

113.01  Μια κοντινή βόλτα στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου, «έτσι, για να δούμε πώς πάνε τα έργα» (Αρχείο Λαογραφικού Μουσείου) 

113.01
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114.01   Το πηγάδι, πηγή ζωής για κάθε 
σπίτι. Αν κάποια νοικοκυριά δεν 
διέθεταν, ο γείτονας πρόθυμα θα 
τα εξυπηρετούσε (Αρχείο Ιωάννας 
Παππού-Μάρκου)

114.02  Τότε που λέγαμε το νερό 
«νεράκι» κι απλώναμε σειρά τους 
γκαζοτενεκέδες, ζητώντας από τον 
κλειδούχο της ΟΥΛΕΝ να ανοίξει 
τον κρουνό για να ξεδιψάσουμε! 
(Αρχείο συγγραφέα)

114.03  Το συνεργείο της Ηλεκτρικής 
Εταιρείας Νέων Λιοσίων των αφών 
Χατζόπουλου επί τω έργω (Αρχείο 

οικογένειας Σπίγγου)

114.01

114.03

114.02

διευκολύνονται τα ιπποκίνητα και 
μηχανοκίνητα συγκοινωνιακά και 
μεταφορικά μέσα. γύρω από 
την πλατεία κατασκευάστηκαν 
κρασπεδόρειθρα. Η χαλικό-
στρωση και η κάλυψη των λακ-

κουβών, αυλακώσεων που δημι-
ουργούνταν από την υπερχείλιση 

των ρεμάτων και ύστερα από κάθε 
δυνατή βροχή, ήταν επίσης μία από τις 

βασικές προτεραιότητες της κοινότητας 
και αντιμετωπιζόταν εκ των ενόντων, με την 

υποχρεωτική εργασία των κατοίκων.
Η ύδρευση των σπιτιών της κοινότητας γινόταν 

από ιδιωτικά φρεάτια. Όσοι δεν είχαν εξυπηρετού-
ντο από τη βρύση και από τα δύο κοινοτικά πηγάδια 
της κεντρικής πλατείας. Οι υδροφόρες θα εμφανι-
στούν μετά τον πόλεμο. 

Ο ηλεκτροφωτισμός απασχόλησε τους κατοίκους 
από την τρίτη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, 
πριν από την ίδρυση της κοινότητας. Πρώτος ανέλα-
βε το έργο ο παλιός φανοκόρος και κτηματομεσίτης 
γεώργιος Στεφανάκης. Με την πετρελαιοκίνητη ηλε-
κτρογεννήτριά του μπορούσε να παρέχει ηλεκτρικό 
χαμηλής τάσης μόνο σε μερικές δεκάδες σπίτια. Δεν 
μπόρεσε να ανταποκριθεί παρά σε ελάχιστα από τα 
αιτήματα για παροχή φωτισμού. Τον διαδέχθηκε ο 
Δ. Σουρής, που δημιούργησε ένα εναέριο δίκτυο σε 
κεντρικούς δρόμους, στην πλατεία και σε περίπου 
20 κατοικίες. Επαφές έγιναν με την ηλεκτρική εται-
ρεία POWER, αλλά δεν απέδωσαν. 

Το 1933 ιδρύθηκε η Ηλεκτρική Εταιρεία των 
αφών Χατζόπουλου από τα νέα Λιόσια. Στις 
28/1/1934 έγιναν τα εγκαίνια του ηλεκτροφωτι-
σμού της κοινότητας «με πάσαν επισημότητα». Τα 
επόμενα χρόνια η εταιρεία επεξέτεινε το δίκτυό 
της στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της κοι-
νότητας, στην Πετρούπολη και στο Καματερό. Η 
εταιρεία ηλεκτροδοτούσε τα νέα Λιόσια μέχρι το 
1956, που ανέλαβε το δίκτυο η ΔΕΗ. 

Ταχυδρομικά η κοινότητα εξυπηρετείτο από 
το γραφείο της νέας Φιλαδέλφειας, που κάλυπτε 
την ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αθήνας (νέα 
Λιόσια, Αγίους Αναργύρους, Καματερό), το Μενί-
δι και τη Χασιά. 

Πρόβλημα υπήρξε και με το Κοινοτικό νεκρο-
ταφείο. Ο περιορισμένος χώρος του δεν επαρκού-
σε για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων που 
συνεχώς αυξάνονταν. Χρειάστηκε να γίνει μελέτη 
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από τον μόνιμο τεχνικό σύμβουλο της κοινότητας, 
μηχανικό Δημήτριο γράβαρη, που είχε εκπονήσει 
το Διάγραμμα Επεκτάσεως Ρυμοτομίας του χωριού 
το 1925. Διάφοροι κτηματίες της περιοχής (γκιό-
κας, Οικονόμου, Ματρόζος) προθυμοποιήθηκαν 
να δωρίσουν τμήματα από τα κτήματά τους για την 

επέκταση του νεκροταφείου, ο μαντρότοιχος του 
οποίου είχε καταρρεύσει και η οδός που οδηγούσε 
σε αυτό (η πρώην οδός Αναπαύσεως, τμήμα της 
σημερινής λεωφόρου Θηβών) χρειαζόταν επανα-
χάραξη και διαμόρφωση. Το έργο ξεκίνησε στα 
τέλη του 1933, κι αυτό επί προεδρίας του δραστή-
ριου κοινοτάρχη νικολάου νώε. 

Η άρδευση των περιβολιών γινόταν από καδο-
φόρα μαγγανοπήγαδα. Αναφέρεται σχετικά ότι επί 
συνολικής εκτάσεως 450 στρεμμάτων λαχανόκη-
πων στην αγροτική περιφέρεια των Κάτω Λιοσίων 
υπήρχαν 24 φρεάτια, από τα οποία 19 πετρελαι-
οκίνητα και 5 ιπποκίνητα. Τα μεγαλύτερα κτήματα, 
κατά μήκος του ρέματος της Φλέβας, του Βαθυ-
ρέματος, στην περιοχή των Πολυτέκνων κ.α., είχαν 
καδοφόρα μαγγανοπήγαδα με υδατοδεξαμενές 
(στέρνες). Η προσπάθεια για την καλύτερη δια-
χείριση των διαθέσιμων υδάτων ήταν συνεχής και 
επίμονη με νέες γεωτρήσεις, εκβαθύνσεις πηγαδιών 
και τοποθέτηση πετρελαιοκίνητων αντλιών σε αυτά. 

Η αποκομιδή των απορριμμάτων γινόταν δύο 
φορές την εβδομάδα. Το έργο αναλάμβαναν Λι-
οσιώτες καρομεταφορείς, ύστερα από σχετικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό. Το κάρο έφερε τα διακρι-
τικά «ΚνΛ». Χώροι απορριμμάτων υπήρχαν σε 
απόμακρα σημεία στην περιφέρεια της κοινότητας 
(σημερινές περιοχές Ραδιοφωνίας, Παλατιανής, 

Άσπρα Χώματα, γεροβουνό κ.ά.), όπου παράλληλα 
λειτουργούσαν χοιροτροφικές μονάδες. Οι χώροι 
που λειτουργούσαν ως σκουπιδότοποι μισθώνο-
νταν με ευθύνη του Δημοσίου.

Τα έργα αυτά δεν θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν αναμόρφωσης ή μακράς πνοής, 

όπως συνήθως αποκαλούμε σήμερα τα σημαντικά 
έργα και τις υποδομές που αλλάζουν την όψη των 
πόλεων. Μπορούμε όμως να τα κατατάξουμε σε 
μια κατηγορία μικρών, αλλά απαραίτητων βελτιώ-
σεων, που έκαναν πιο υποφερτή ή λιγότερο προ-
βληματική τη ζωή των κατοίκων εκείνα τα χρόνια. 
Τα έργα αυτά αφορούσαν σε έναν περιορισμένο 
χώρο σε σχέση με τα σημερινά διοικητικά όρια 
του δήμου. 

Έλειπαν οι πόροι, τα μέσα, η τεχνογνωσία, η εξει-
δίκευση. Περίσσευαν ίσως η ανθρωπιά, το φιλότιμο 
και η καλή θέληση, που από μόνα τους όμως δεν 
έφταναν για να μεταμορφώσουν, να εκσυγχρονί-
σουν, να αναπτύξουν μια μικρή πόλη. 

Ύστερα ήλθε και ο πόλεμος, η αιώνια κατάρα 
που πάει πίσω την Ιστορία, που ανατρέπει προσ-
δοκίες και ακυρώνει προοπτικές. Δεκαπέντε χρόνια 
μετά την ίδρυση της κοινότητας (τι είναι 15 χρόνια;) 
οι σειρήνες ήχησαν. H πατρίδα καλούσε τα νιάτα 
της να υπερασπιστούν την τιμή της...

115.01   Περί τα τέλη της δεκαετίας του ’50, η ΔΕΗ εξαγόρασε όλες τις μικρές ιδιωτικές εταιρείες παροχής 
ηλεκτρισμού και «έκανε το σπίτι αληθινό παράδεισο», σύμφωνα με το σλόγκαν της διαφημιστικής 
καταχώρισης 

115.02   Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60, οι ασφαλτοστρώσεις επιταχύνθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν, 
ανοίγοντας δρόμους στην κυκλοφορία των Ι.Χ. και την επέκταση των λεωφορειακών γραμμών σε όλη 
την έκταση του δήμου (Αρχείο Συλλόγου «Καραϊσκάκης»)

115.03  «Καθάριζε το χωριό μας και τον λέγανε Θανάση, σκούπα, φτυάρι και φαράσι...»

115.01

115.02 115.03
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Δύσκολα χρόνια...

Ό 
πόλεμος δεν ήρθε ξαφνικά. Τα γε-
γονότα που προηγήθηκαν έριχναν 
τη βαριά σκιά τους πάνω από τη 
χώρα. Ο τορπιλισμός της «Έλλης» 

έκανε το κλίμα ακόμη πιο βαρύ. Όμως λίγοι πε-
ρίμεναν την τόσο γρήγορη εξέλιξη των πραγμά-
των. Οι αγροτικές κοινωνίες, ακόμη κι αυτές γύρω 
από την πρωτεύουσα, που ζούσαν στους δικούς 
τους αργούς ρυθμούς, υπέστησαν αληθινό σοκ. 
O Σπύρος Πέππας, παιδί τότε (6 χρονών τον 
βρήκε ο πόλεμος), περιγράφοντας αργότερα τις 
παιδικές εντυπώσεις του, έγραφε σε μια σχολική 
έκθεση για «τις σειρήνες της Στρατιωτικής Εφορείας 
στους Αγίους Αναργύρους που σαν τσακάλια ούρλιαζαν 
στ’ αυτιά μας». 

Τα πρώτα νέα έφθασαν στα νέα Λιόσια με τις 
έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων. Συνωστισμός 
στο πρακτορείο Τύπου του Κώστα γεωργάκη, κο-

σμοσυρροή και στα λίγα ραδιόφωνα που υπήρχαν 
στα κεντρικά καφενεία. Ταραχή και ανασφάλεια. Ο 
κόσμος ανάστατος. «Τώρα τι κάνουμε;» Το αρ-
χικό μούδιασμα διαδέχτηκαν το πείσμα, το γινάτι, 
η οργή και το μίσος για τους πολλούς, τους σι-
δερόφρακτους, που πήγαν να τα βάλουν με τους 
λίγους, τους φτωχούς, που όμως κάθε άλλο παρά 
αδύναμοι αποδείχθηκαν. Ένα κύμα πατριωτικού εν-
θουσιασμού επικράτησε απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ όλη 
τη χώρα. Ήταν κάτι σαν ένεση ψυχολογική, που 
έδιωξε τις δεύτερες ενδόμυχες σκέψεις και τους 
ανομολόγητους φόβους. 

Ανθρωπομάνι και στο Κοινοτικό γραφείο για 
τα δελτία επίταξης. «Άντε και με τη νίκη» έλεγαν οι 
παππούδες μας που είχαν πολεμήσει στο Μακε-
δονικό Αγώνα και οι πατεράδες μας, πολλοί από 
τους οποίους είχαν λάβει μέρος στη Μικρασιατική 
Εκστρατεία.

Δεκάδες ήταν αυτοί που έφυγαν τις αμέ-
σως επόμενες μέρες για το μέτωπο. Υπήρχε 
ήδη μια ομάδα γυναικών που με την κήρυξη 
του Ελληνοϊταλικού Πολέμου στρατεύτηκε 
στα μετόπισθεν, στο έργο της «φανέλας του 
στρατιώτη», πλέκοντας φανέλες, κάλτσες, 

σκούφους, γάντια για τους στρατιώτες που πο-
λεμούσαν στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου. 
Στο πρόσωπο του αδελφού, του συζύγου, του 
αρραβωνιαστικού, των στρατιωτών που πολε-
μούσαν στο μέτωπο, αυτοί που έμειναν πίσω 
έβλεπαν τη μεγάλη τους οικογένεια. Η μάχη στα 
μετόπισθεν ήταν το ίδιο σημαντική, αφού όλος ο 
λαός συμμετείχε στον τιτάνιο, μα και άνισο αγώ-
να απέναντι στον πανίσχυρο και πάνοπλο εισβο-
λέα. Πρωτοστάτης σε αυτή την προσπάθεια στα 
νέα Λιόσια, ο Αθανάσιος γαλάτης, πρόεδρος 
της εκκλησιαστικής επιτροπής που οργάνωνε τα 
συσσίτια και τις αποστολές ρουχισμού μέσω του 
Ερυθρού Σταυρού, της ΕΟΧΑ και των άλλων πα-
τριωτικών οργανώσεων. Δεκάδες γυναίκες βοή-
θησαν το έργο της Εκκλησίας εκείνα τα δύσκολα 
χρόνια. Η μνήμη σταματά σε κάποιες από αυτές: 
τη Μαργαρίτα Τσουκλείδη, σύζυγο του ν. Λιόση, 
τη Φωτούλα Τσουκλείδη, την Ευγενία Καρούμπα, 
την Ελευθερία ζήκου, σύζυγο του Δ. Λιόση, τη 
Θεοδώρα Παππού, σύζυγο του Αλέκου Τζαβέλ-
λα, την Ελένη Μανάρα, σύζυγο του Ι. Λιόση, τη 
Δημητρούλα Μπερτζελέτου, τη Μαρίκα Ευσταθί-
ου, τη Χρυσάνθη Παπαϊωάννου κ.ά. 

σως επόμενες μέρες για το μέτωπο. Υπήρχε 
ήδη μια ομάδα γυναικών που με την κήρυξη 
του Ελληνοϊταλικού Πολέμου στρατεύτηκε 
στα μετόπισθεν, στο έργο της «φανέλας του 
στρατιώτη», πλέκοντας φανέλες, κάλτσες, 

116.01  Άγνωστες φωτογραφίες από το ανεπανάληπτο έπος του Ελληνικού Στρατού στο ελληνοαλβανικό μέτωπο 
(Αρχείο συγγραφέα)

116.02  Η είδηση της κήρυξης του πολέμου τέσσερις ώρες μετά. Αλλεπάλληλα είναι τα δημοσιεύματα με ειδήσεις 
από το μέτωπο, ανακοινώσεις του ΓΕΣ, διαγγέλματα, δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για επιστράτευση 
(Αρχείο Ήρας Μανάρα) 

116.03  Ο πόλεμος είναι σκληρός όχι μόνο γι’ αυτούς που δεν γύρισαν ποτέ, αλλά και γι’ αυτούς που επέστρεψαν 
βαριά τραυματισμένοι και γι’ αυτούς ακόμη που έμειναν πίσω περπατώντας πάνω στα ερείπια της ζωής τους 
(Αρχείο συγγραφέα)

116.01

116.02

116.03
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Ο αγώνας στο ελληνοαλβανικό μέτωπο γρά-
φτηκε με σελίδες απαράμιλλου ηρωισμού, όμως 
κάποια στιγμή οι αντοχές έφτασαν στα όριά τους. 
Η ελληνική ψυχή, η λεβεντιά και η αυτοθυσία δεν 
έφταναν από μόνες τους να σηκώσουν το βάρος 
του πολέμου, όταν σχεδόν όλη η Ευρώπη είχε 
κατακτηθεί. Στις 6 Απριλίου του 1941 το μέτωπο 
κατέρρευσε. Είκοσι μέρες χρειάστηκαν οι ναζί για 
να κατέβουν στην Αθήνα... 

Στις 27 Απριλίου του 1941 ήταν Κυριακή του 
Θωμά και το ραδιόφωνο μετέδιδε τη Θεία Λει-
τουργία από το Μητροπολιτικό ναό της Αθήνας. 
Αιφνιδίως το πρόγραμμα διακόπηκε και ο αρχιεκ-
φωνητής Κώστας Σταυρόπουλος με τη βροντερή 
και χαρακτηριστική φωνή του διάβασε ένα κείμενο 
που ράγιζε καρδιές, ενώ ταυτόχρονα έδινε στον 
υπόδουλο λαό το μήνυμα της αντίστασης. Ήταν η 
τελευταία ελεύθερη εκπομπή του ΕΙΡ. 

«Εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι! Έλληνες! Οι Γερ-
μανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθη-
νών... Έλληνες! Ο σταθμός αυτός σε λίγο δεν θα είναι 
ελληνικός, θα είναι γερμανικός. Μην ακούσετε σε λίγο 
τον σταθμόν αυτόν, που θα σας εκπέμπει πιθανόν το 
τέλος του πολέμου. Ο πόλεμος συνεχίζεται εις την 
Κρήτην! Ο βασιλεύς και η κυβέρνησις τηλεγραφούν 
εκ Κρήτης. Ο πόλεμος συνεχίζεται... Έλληνες! Θάρ-
ρος! Δεν ενικήθημεν. Η ελευθερία γρήγορα και πάλιν 
θα έλθει... Ζήτω το έθνος. Ζήτω ο βασιλεύς. Ζήτω ο 
Ελληνικός Στρατός!»

 
Ήταν ένα μήνυμα που άγγιξε τις καρδιές όλων. 

Ήταν κάτι σαν βραδυφλεγές φιτίλι, που λίγους μή-
νες αργότερα εξελίχθηκε στην οργανωμένη, μαζι-
κή αντίσταση του λαού μας! 

Επιτάξεις κτιρίων, στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων και λοιπών μονάδων

Η είσοδος των γερμανών στο χωριό των νέων 
Λιοσίων προκάλεσε φόβο, αναστάτωση, ένα 

γενικό μούδιασμα. Οι ναζί κατακτητές κατέλαβαν 
τα πιο επίκαιρα σημεία του, έδιωξαν τους ιδιοκτήτες 
τους και τις τοπικές Αρχές και συμπεριφέρθηκαν 
με ακραίο αυταρχισμό και βαρβαρότητα. Η πρώτη 
αντίδραση των κατοίκων ήταν να αποστασιοποι-
ηθούν απέναντί τους. Έκλεισαν αυλόπορτες και 
παράθυρα. Η κυκλοφορία στα κεντρικά σημεία ή 
όπου μπορούσε να συναντήσει κανείς γερμανό 
περιορίστηκε. Πολλοί αναζήτησαν έναν χώρο επι-
κοινωνίας και ελπίδας στην εκκλησία του χωριού. Ο 
παπα-Δημήτρης Σακελλαρίου έγινε ο πνευματικός 
πατέρας και εμψυχωτής των κατοίκων.

Το πρώτο μέλημα των κατοχικών δυνάμεων 
ήταν η επίταξη της στρατιωτικής αποθήκης (το 
σημερινό 301) στους Αγίους Αναργύρους και 
των μονάδων της παρακηφίσιας βιομηχανικής ζώ-
νης («Χρυσαλλίδα», Μανετόπουλο, Παπάζογλου, 
κ.ά.), που παρήγαγαν υλικά, ρούχα, κλινοσκεπά-
σματα, εξοπλισμό, απαραίτητα για τις ανάγκες του 
στρατού κατοχής. Άμεση ήταν η κατάληψη των 
εγκαταστάσεων της Ραδιοφωνίας και του Πύργου 
της Βασιλίσσης, όπου δημιουργήθηκε κέντρο ρα-
διοεπικοινωνιών. 

Στο επιταγμένο εργοστάσιο των αφών Λανα-
ρά στο Περιστέρι συνέχισαν να εργάζονται 3.500 
άτομα, στο Καρβουνάδικο στον Άγιο Βασίλειο (Αν-
θούπολη αργότερα) περίπου 900. Άλλοι εργάζο-
νταν σε έργα, όπως η διαμόρφωση της κοίτης της 
Καναπιτσερής προς τον Κηφισό και η κατασκευή 
της γραμμής που συνέδεε το Καρβουνάδικο με τις 
γραμμές ΣΠΑΠ-ΣΕΚ στους Αγίους. 

Στα νέα Λιόσια επιτάχθηκαν τα κτήματα των Β. 
Λιόση, Κόκκαλη, Α. Τσίγκου, Π. & Ε. Παλιγκίνη κατά 
μήκος του ρέματος γιώργιζα (σημερινή οδός Ελαι-
ών), στο ύψος των οδών Θήρας, Μεγ. Αλεξάνδρου, 
Θεσπρωτικού, μέχρι πάνω, την οδό Ιωαννίνων, για 
τη δημιουργία μικρού στρατιωτικού καταυλισμού (3 
τολ), μαγειρείου εκστρατείας και την εγκατάσταση 
προβολέα για τον έλεγχο ολόκληρης της περιο-
χής από το Ποικίλο (Κηπούπολη-Πετρούπολη-
Καματερό) μέχρι κάτω, στο κτήμα του Σερπιέρη. 

Μέσα στον οικισμό επιτάχθηκαν τα κτίρια του 
1ου Δημοτικού Σχολείου (Πριάμου και Μανάκη), 
του Λαγάνα (Μανάκη και Πάριδος), του Κουκά (το 
τετράγωνο νέστορος, Μανάκη, Πάριδος και Φιλο-
κτήτου). Ο Σταθμός Χωροφυλακής, στη συμβολή 
της Πάριδος και Φιλοκτήτου 84, τέθηκε άμεσα υπό 
τον έλεγχο των δυνάμεων κατοχής. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Κατοχής η κοινότητα υποχρεώθηκε 
να εποπτεύει (με ομάδες σε περιπολίες) τις σιδη-
ροδρομικές γραμμές ΣΠΑΠ-ΣΕΚ σε όλο το μήκος 
τους, για την αποτροπή σαμποτάζ.

ρ αδιόφωνο εκείνα τα χρόνια λίγοι είχαν. Οι δέ-
κτες δεν ξεπερνούσαν τους 7-8 σε νέα Λιόσια 

και Πετρούπολη. Η επίσημη έναρξη των προγραμ-
μάτων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας είχε 
γίνει μόλις δύο χρόνια πριν. 

«Το να έχει κανείς ραδιόφωνο εκείνα τα χρόνια ήταν 
πολύ επικίνδυνο. Οι δυνάμεις Κατοχής τα είχαν σφραγί-
σει για να μην πιάνουμε τους σταθμούς του εξωτερικού, 
το Κάιρο, το Λονδίνο κ.ά. 

»Παρά τις απαγορεύσεις, κάποιοι τα κράτησαν, 
όπως ο Κώστας ο Πέππας στο καφενείο του στην 
πλατεία και ο Δημήτρης Τσουκλείδης στο εξοχικό του 
κέντρο στην Πετρούπολη. Τα ραδιόφωνα λειτουργού-
σαν και με μπαταρία, γεγονός που μας επέτρεπε να τα 
μετακινούμε για να μην εντοπίζονται από τα ραδιογω-
νιόμετρα. Από τους σταθμούς του εξωτερικού ακούγα-
με τις ανακοινώσεις του Συμμαχικού Στρατηγείου της 
Μέσης Ανατολής και κάποιες σκόρπιες ειδήσεις από 
ανταποκριτές για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρή-
σεων που τόνωναν το ηθικό μας, καθώς ο εδώ Τύπος 

117.01  Στρατιώτης Ανδρέας Γ. Μανάρας, κλάση 
1921. Σαραντάρης το 1941, αλλά πήγε 
ακόμη μια φορά στο μέτωπο να πολεμήσει 
για την πατρίδα. Κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής αγωνίστηκε μέσα από τις γραμμές 
του ΕΑΜ. Αυτός ήταν ένας λόγος που, 
παρά την κοινωνική αποδοχή και την 
πραότητα του χαρακτήρα του, εξορίστηκε 
στη Μακρόνησο, στην Ικαρία και 
φυλακίστηκε στο κολαστήριο της Κέρκυρας 
(Αρχείο Ήρας Μανάρα)117.01
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ήταν ελεγχόμενος και λογοκριμένος. Οι ακροάσεις του 
ραδιοφώνου γίνονταν νύχτα, μετά τις 12.00, και μέχρι 
τις πρωινές ώρες, με πολλές προφυλάξεις και απόλυτη 
μυστικότητα. Το ραδιόφωνο ήταν ο μόνος δίαυλός μας 
με την ελευθερία». 

«Το σπίτι σου για έναν τενεκέ λάδι...»
Ο πόλεμος, η πείνα, οι στερήσεις, η εξαθλίωση 

βγάζουν στην επιφάνεια τα πιο ακραία και πρωτόγο-
να ένστικτα. Κάνουν τους ανθρώπους να συμπεριφέ-
ρονται σαν άγρια ζώα. Κατά την περίοδο της Κατο-
χής η έλλειψη των πάντων ανέδειξε την ανθρώπινη 
επιθετικότητα σε προϋπόθεση και όρο επιβίωσης. 
Έτσι συνέβη και με το καθημερινό «πάρε-δώσε», 
στο μαύρο παζάρι, όπου για έναν τενεκέ λάδι και ένα 
σακί όσπρια χάνονταν περιουσίες. Τι να τα κάνεις τα 
σπίτια, όταν πεθαίνεις της πείνας; Βρέθηκαν επιτή-
δειοι εκείνα τα χρόνια που άδραξαν την ευκαιρία και 
πλούτισαν ξεσπιτώνοντας οικογένειες ολόκληρες. 
Άλλοι βρήκαν την ευκαιρία και έντυσαν με πολιτικό 
χρώμα παλιές διαφορές τους και συμφέροντα για τα 

περιουσιακά, κληρονομιές, κτηματικές διεκδικήσεις 
και ξεκαθάρισαν λογαριασμούς, αντιδικώντας, συκο-
φαντώντας και στιγματίζοντας τον άλλον ως ακραίο 
πολιτικό αντίπαλο, όταν ο τελευταίος ήταν αδύνατος 
ή διωκόμενος πολιτικά. Υπήρξαν και περιπτώσεις 
όπου ερωτικές ιστορίες κατέληξαν σε τραγωδίες και 
φονικά για να βγει από τη μέση ο αντίζηλος. 

Η πείνα θέλει... 
Όμως ακόμη κι εκείνα τα χρόνια δεν έλειψαν 

στιγμές που ο κοσμάκης έψαχνε τρόπο για να ξε-
δώσει. Μικροσυνάξεις γίνονταν σε μπακαλοταβέρ-
νες, όπως αυτή του Τάσου Σινάνη, στο ίδιο σημείο 
οκτώ δεκαετίες. Το μαγαζί είχε φωνογράφο και 
έπαιζε δίσκους 78 στροφών με λαϊκό και δημοτικό 
ρεπερτόριο. Η «διασκέδαση» γινόταν με άδεια πιά-
τα, «με το κεφάλι της ρέγγας και ό,τι ψίχουλο μπο-
ρούσε να βρεθεί, καμιά ελιά, λίγα χόρτα νερόβρα-
στα και κανέναν μεζέ από το μικρό σπουργίτι που 
έπιασε η ξώβεργα». Άλλο στέκι ήταν η μπακαλοτα-
βέρνα του Ευάγγελου Παππού επί της Αίαντος και 

118.01  «Θα σου το αφήσω μόνο ένα 
δισεκατομμύριο. Αλλά να ξέρεις... είναι από 
αλανιάρα κότα!» (Αρχείο συγγραφέα)

118.02  «Τι να πάρω με εκατό δισεκατομμύρια; Μια 
φραντζόλα ψωμί. Θα περισσέψουν και για 
τσιγάρα;» (Αρχείο Ήρας Μανάρα)

118.03  Φεύγοντας για Μέση Ανατολή ο 
Κωνσταντίνος Γρ. Γκιόκας πήρε μαζί του τη 
φωτογραφία με τα παιδιά του, τον Ορέστη, 
τον Γρηγόρη και την Ελένη, για να τα έχει 
συντροφιά τις δύσκολες ώρες του πολέμου 
(Αρχείο Ελένης Σοφιανοπούλου-Γκιόκα)

118.01

118.02

118.02
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Φιλοκτήτου: oργανωμένο μαγαζί και σε δύσκολες 
εποχές, με το αφεντικό πάντα πρόθυμο να πάρει 
μέρος σε έντονες συζητήσεις και να συμφιλιώσει 
αγεφύρωτες απόψεις... 

Πάνω από 150 άτομα είναι ο απολογισμός 
των θυμάτων στα νέα Λιόσια κατά την περίο-
δο της Κατοχής. Όλοι από πείνα, δυσεντερία, 
τυμπανισμούς, κακουχίες και αρρώστιες που 
συνδέονται με την κακή ή την παντελή έλλειψη 
τροφής. Η πείνα χτύπησε, όπως ήταν φυσικό, 
τις πιο φτωχές οικογένειες, υπήρχαν όμως και 
περιπτώσεις που επώνυμες οικογένειες έχασαν 

δικούς τους ανθρώπους. 
Η ζωή έφτασε σε έσχατο σημείο εξαθλίωσης. 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι νεκροί περισυλλέγονταν 
από τους δρόμους, ρίχνονταν μέσα στο καρότσι 
και μεταφέρονταν μέχρι το νεκροταφείο χωρίς 
φέρετρο, για να ριχτούν στον πρόχειρα ανοιγμέ-
νο λάκκο, τυλιγμένοι μέσα σε ένα σεντόνι ή με τα 
ρούχα που φορούσαν. Οι θάνατοι δεν δηλώνονταν 
όλοι, γιατί τα συγγενικά τους πρόσωπα κρατούσαν 
τα κουπόνια των νεκρών για να πάρουν τις μερίδες 
του συσσιτίου για τους επιζώντες. Έτσι, ορισμένες 
ταφές έγιναν κρυφά, έξω από το χώρο του νεκρο-

ταφείου. Υπήρξαν περιπτώσεις που μωρά παιδιά 
τοποθετήθηκαν σε κιβώτια του Ερυθρού Σταυρού 
από πεπιεσμένο χαρτόνι και θάφτηκαν από τους 
δικούς τους στις αυλές των σπιτιών τους... 

Έτος γεννήσεις Θάνατοι

 Προκατοχική περίοδος

1937 61 29

1938 67 35

1939 51 35

1940 57 33

ΣΥνΟΛΟ 1936/1940 236 132

Οι γεννήσεις υπερβαίνουν κατά 80% τους θανάτους

 Περίοδος Κατοχής

1941 58 80

1942 49 140

1943 39 39

1944 42 18

ΣΥνΟΛΟ 1941/1944 188 277

Οι θάνατοι υπερβαίνουν κατά 50% τις γεννήσεις

 Μετακατοχική περίοδος

1945 61 41

1946 56 27

1947 31 25

1948 38 26

ΣΥνΟΛΟ 1945/1948 186 119

56% περισσότερες οι γεννήσεις από τους θανάτους

Η Αντίσταση
«Όταν η πατρίδα σκλαβώνεται, είναι χρέος σου να 

την υπερασπιστείς, να αντισταθείς στον επιβουλέα, να 
διώξεις τον κατακτητή. Αυτό κάναμε κι εμείς εδώ, στα 

119.01  Η πείνα φέρνει εξαθλίωση και οδηγεί τους 
ανθρώπους σε ακραίες καταστάσεις και 
συμπεριφορές. Το σκίτσο του Φωκίωνα 
Δημητριάδη αποτυπώνει το δράμα που 
ζούσαν χιλιάδες οικογένειες εκείνα τα 
χρόνια, αναζητώντας τροφή στα σκουπίδια 
(Αρχείο συγγραφέα)

119.02  Η ταυτότητα του Κώστα Μπουραΐμη, 
γεωργού από τα Νέα Λιόσια. Εκδόθηκε 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής από την 
Υποδιεύθυνση Χωροφυλακής Αχαρνών. 
Ο κάτοχός της έπρεπε να την έχει 
υποχρεωτικά πάνω του όλες τις ώρες, 
διαφορετικά συλλαμβανόταν πάραυτα και 
οδηγείτο στις Αρχές για τα περαιτέρω... 
(Αρχείο Κώστα Ι. Παπαδάκη) 

119.01

119.02
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Νέα Λιόσια, τα δύσκολα εκείνα χρόνια της Κατοχής, 
όταν η πατρίδα ζήτησε να υπερασπιστούμε την τιμή και 
να παλέψουμε για τη λευτεριά της» 

Εκατοντάδες κάτοικοι αντιστάθηκαν, με τον 
τρόπο που μπορούσε καθένας, παρέχοντας 
ασφαλές καταφύγιο και τροφή στους κυνηγημέ-
νους και πληροφορίες που διευκόλυναν τη φυγή 
τους, κάποτε σώζοντας και τη ζωή τους, άλλοτε 
δίνοντας βοήθεια στον γείτονα και τον συνάνθρω-
πο που υπέφερε. Εξήντα τέσσερις από αυτούς πέ-
ρασαν στην ενεργό αντίσταση, οι περισσότεροι 
μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ. Η μνήμη τους 
παραμένει ζωντανή για την αγάπη τους στην πα-
τρίδα, στον συνάνθρωπο, στον αγώνα: 

Βασίλης Κονιδάρης (πρώην αξ/κος του Στρα-
τού), Αναστάσιος Π. Βέρδης, Καίτη Βιτυβίλια-
Aναστασιάδου, Δημήτριος γ. Αγαπητός («Κα-
πετάν Καλάμης» ή «Καραφωτιάς»), Μιχαήλ Ιω. 
Μπίμπιζας, Μιλτιάδης γ. Βαμβακάς, Βασίλης Αν. 
ντάρδας, Ανδρέας γ. Μανάρας, Κώστας Α. γεωρ-

γάκης, Μιλτιάδης Επαμ. Πέππας, Κώστας γ. Τσου-
κλείδης, Αμαλία Φ. Αποστολοπούλου, Σπύρος γ. 
Βαμβακάς, Σπύρος γ. ζήκος, Κώστας ν. Καμπό-
λης, γιώργος Καμπόλης, (οργανωτικός), Κώστας Σ. 
Λιαγκόπουλος, Ιωάννης Δ. Λιάκος, Μαρίκα Κ. Λιό-
ση, γεώργιος Μαρκόπουλος, γεώργιος Π. Μπίμπι-
ζας, Αναστάσιος Ε. Πέππας, Λεωνίδας Ε. Πέππας, 
Δημήτριος γ. Ρούσσος, Σπύρος Σινάνης, Αθανά-
σιος Δ. Τσουκλείδης, Δημήτριος Α. Τσουκλείδης, 
Ευστράτιος Αθ. Τσουκλείδης (Mπασίας), Θεόδω-
ρος Δ. Τσουκλείδης, Κώστας γ. Φίλης, γεώργιος Κ. 
Αγαπητός, γεώργιος Μελ. Αντωνίου, Παναγιώτης 
Μελ. Αντωνίου, Μαργαρίτα Φ. Αποστολοπούλου, 
νίκος Κ. Ασλάνης, γιώργος Σ. Βαλμάς, Παναγιώ-
της Βέρδης, Κώστας Στ. γκιόκας, Θανάσης γοργό-
λης, Αθανάσιος Κ. Δήμας, Δημήτριος Κ. Δήμας, 
Αναστάσιος Ευσταθίου, Αναστάσιος γ. ζήκος, Ευ-
στάθιος γ. ζήκος, Κώστας γ. ζήκος, Κωνσταντίνος 
Σπ. Καπετάνιος, Σπύρος Α. Καπετάνιος, νικολός 
Λάζος, γεώργιος Δ. Λιάκος, Μανώλης Δ. Λιάκος, 
Ευάγγελος Στ. Λιάκουρας, νικόλαος Στ. Λιάκου-

ρας, γιώργος Κ. Λιόσης, Κατίνα Κ. Λιόση, νικόλα-
ος Μιχ. Μανωλτζάς, γεώργιος Θ. Μπερτζελέτος, 
Σωτήρης Θ. Μπερτζελέτος, Μαρία Ιω. Μπίμπιζα, 
Λευτέρης Α. Μπίμπιζας, Δημήτριος Π. Μπίμπιζας, 
γεώργιος Ε. Μπίμπιζας, Αικατερίνη Α. ντάρδα, 
Παναγιώτης Α. ντάρδας, Ευάγγελος Τσίγκος, γε-
ώργιος Δ. Τσουκλείδης, νικόλαος Δ. Τσουκλεί-
δης, Σπύρος Τσουκλείδης, Kώστας Χρηστάκος. 

ΕΠΟνίτες: Αργύρης Λιόσης, Βαγγέλης Λιά-
κουρας, νίκος Λιάκος.

«Αετόπουλα»: Κώστας Ε. Πέππας, Σπύρος Ε. 
Πέππας, Δημήτριος Ιω. Μπίμπιζας κ.ά.

Η ανταπόκριση στο πατριωτικό κάλεσμα του 
ΕΑΜ υπήρξε καθολική και διαπέρασε την τοπική 
κοινωνία, εύπορους και φτωχούς, συντηρητικούς, 
φιλελεύθερους, αριστερούς και κομμουνιστές από 
άκρη σε άκρη. 

Στο ΕΑΜ εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία, φοιτη-
τής ων της Ανωτάτης Εμπορικής, και ο γεώργιος 
Δ. Κακούρης, γόνος μεγαλοκτηματιών της εποχής, 
παραμερίζοντας ιδεολογικές διαφορές, βάζοντας 

120.01  Ο ήρωας του ’21 και ο ήρωας της Εθνικής Αντίστασης. Χαρακτικό της Λουκίας Μαγγιώρου από το 
λεύκωμα «Για τη χιλιάκριβη τη Λευτεριά».

120.02  Διαδήλωση που οργανώθηκε από το ΕΑΜ στις 5 Μαρτίου του 1943 στην Αθήνα, ενάντια στην 
επιστράτευση που προετοίμαζαν οι ναζί κατακτητές προκειμένου να σταλούν Έλληνες εργάτες στις 
πολεμικές βιομηχανίες της Γερμανίας (Αρχείο συγγραφέα)

120.03  Η Καίτη Βιτυβίλια, το γέν. Αναστασιάδη, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1910. Ζούσε στη Νέα 
Φιλαδέλφεια και εργαζόταν σε κοινωφελή επιχείρηση. Μετά το γάμο της με τον δημοσιογράφο και 
μεταφραστή Γιώργο Βιτυβίλια εγκαταστάθηκε στα Νέα Λιόσια (βίλα Κομνηνού, οδός Ναυσικάς και 
Ιφιγενείας), πριν από τη δικτατορία Μεταξά. Την περίοδο της Κατοχής και οι δύο ανέπτυξαν αντιστασιακή 
δράση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ. Μέλος της ΚΟΒ του ΚΚΕ στην Εταιρεία Υδάτων (ΟΥΛΕΝ) 
επίσης, όπου εργαζόταν ως υπάλληλος, συνελήφθη το 1943 σε μπλόκο που έγινε στα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας, όταν πήγε να πάρει το κομματικό της αρχείο. Φυλακίστηκε στο Χαϊδάρι, βασανίστηκε και 
εκτελέστηκε στις 10 Μαΐου του 1944 μαζί με 91 αγωνιστές και αγωνίστριες στη μάντρα του Σκοπευτηρίου 
της Καισαριανής (Αρχείο Νίκου Τριανταφύλλου)

120.01 120.02

120.03
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121.01  Κατά την αποχώρησή τους οι Γερμανοί ανατίναξαν τη σιδηροδρομική γραμμή στις Τρεις Γέφυρες (Φωτογραφικά αρχεία Μουσείου Μπενάκη)
121.02  Ο Σπύρος Βαμβακάς (κάτω αριστερά, με το γιλέκο και την γκλίτσα), μέλος του ΕΑΜ, εξόριστος στην Ικαρία μαζί με συγκρατουμένους του (Αρχείο οικογένειας Βαμβακά) 
121.03  Το δελτίο ταυτότητας του πολιτικού κρατουμένου Νικολάου Μανδύλη, κατοίκου των Νέων Λιοσίων (οδός Ρεθύμνης), εκδοθέν το Νοέμβριο του 1967 στη Λέρο.  

Ο Μανδύλης ύστερα από 18ετή εξορία (1947-1962) συνελήφθη και πάλι τον Απρίλιο του 1967 και εξορίστηκε, αρχικά στη Γυάρο και αργότερα  
στο Λακκί της Λέρου, μέχρι τον Αύγουστο του 1972. Η μισαλλοδοξία εναντίον των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης κράτησε δεκαετίες ολόκληρες,  
μέχρι τη Μεταπολίτευση (Αρχείο Νίκου Τριανταφύλλου)

121.01

121.02 121.03
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πάνω από καθετί το πατριωτικό συμφέρον. Η οικο-
γένειά του ήταν ο βασικός αρωγός και τροφοδότης 
των εκκλησιαστικών συσσιτίων και κάθε ανθρώπου 
που υπέφερε τη δύσκολη εκείνη περίοδο.

Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1944, λίγες μέρες πριν 
από την αποχώρηση των γερμανών, ο κόσμος 
είχε ξεθαρρέψει. Οι επιθέσεις κατά των κατακτη-
τών πολλαπλασιάστηκαν. Σε μία από αυτές, ομάδα 
Λιοσιωτών αντιστασιακών έστησε μια αυτοσχέδια 
εξέδρα στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας 
και εκφωνούσε συνθήματα χρησιμοποιώντας σαν 
μεγάφωνο το χωνί από το γραμμόφωνο του Σινά-
νη. Ο Μιχάλης Μπίμπιζας, 20 χρονών τότε, καλού-
σε τους Λιοσιώτες να απομονώσουν τους γερμα-
νούς και τους συνεργάτες τους και να αντισταθούν 
ένοπλα. Στην περιοχή κατέφθασε ένα στρατιωτικό 
τζιπ με γερμανούς που άρχισαν να πυροβολούν. 
Οι ντόπιοι συμπτύχθηκαν, μερικοί υποχώρησαν 
προς την Πετρούπολη. Ο Μιχάλης περικυκλώθηκε 
και συνελήφθη οδηγούμενος στο σταθμό της Ρα-
διοφωνίας. Ήταν φρικτά τα βασανιστήρια που υπέ-
στη ο νεαρός ήρωας. Τρεις μέρες μετά, το πτώμα 
του βρέθηκε στο ζάππειο. 

Η Απελευθέρωση 
Οι γερμανοί τα μαζεύουν, φεύγουν... Οι κα-

μπάνες ηχούν χαρμόσυνα! Ένας αέρας λευτεριάς 
πνέει πάνω από την Αθήνα. Είναι 12 Οκτωβρίου 
του 1944. Η χαρά που νιώθουν όσοι έζησαν τις 
1.265 μαύρες μέρες και θεοσκότεινες νύχτες της 
Κατοχής είναι ανείπωτη. 

«Όταν ακούστηκε το χαρμόσυνο μήνυμα βγήκαμε 
όλοι στους δρόμους, πανηγυρίζαμε τη λευτεριά μας, κου-
νώντας τις γαλανόλευκες σημαίες μας, τραγουδώντας, φι-
λώντας ο ένας τον άλλον». 

Ενθουσιασμός, χαρά, αγαλλίαση, αλλά κι ένα πι-
κρό αίσθημα απώλειας γι' αυτούς που «έφυγαν» 
άδικα, πρόωρα, μέσα στη θηριωδία του πολέμου. 
Ταυτόχρονα γεννιούνταν ελπίδες για το καινούργιο 
ξεκίνημα, που όλοι περίμεναν· πολλοί το έζησαν, 
άλλοι όμως είδαν τις ελπίδες τους να διαψεύδονται 
μέσα στη δίνη του Εμφυλίου που ακολούθησε. 

Η ελπίδα ξαναγεννιέται!
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του Εμφυ-

λίου, 70.000 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους. Μπορεί 
κανείς να συγκρίνει τον αριθμό με τους νεκρούς 
των Βαλκανικών Πολέμων (12.000), της Μικρασια-
τικής Εκστρατείας (25.000) και της ιταλογερμανικής 
επίθεσης (15.000).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, η αύξηση του πληθυσμού 
στα νέα Λιόσια τη δραματική δεκαετία 1940-1950 
(1.480 κάτοικοι ή 37,2%) είναι χαμηλότερη από 
όλες τις άλλες περιοχές της δυτικής Αθήνας, και 
ιδιαίτερα από αυτές που βρίσκονται κοντά στη βι-
ομηχανική ζώνη του Κηφισού (Άγιοι Ανάργυροι, 
Περιστέρι, Αιγάλεω), που προσέφερε απασχόληση 
και είχε καλύτερη πρόσβαση στα συγκοινωνιακά 
μέσα. Οι περιοχές αυτές υποδέχθηκαν σε καιρούς 
δύσκολους το πρώτο κύμα των εσωτερικών μετα-
ναστών, στα τέλη της δεκαετίας του ’40. Πολλοί από 
τους νεοφερμένους είχαν εγκαταλείψει αναγκαστι-
κά τις πατρογονικές τους εστίες, γιατί «δεν είχαν 
θέση πια εκεί», στις κλειστές κοινωνίες των χωριών 
τους, ύστερα από όσα είχαν συμβεί μερικούς μή-
νες ή λίγα χρόνια πριν. Αναζητώντας την ανωνυμία 
και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα, προτίμησαν τη 

φυγή, να ζήσουν μερικά χρόνια σαν «ερημίτες» τη 
νέα περιπέτεια της ζωής τους από την αρχή, κάπου 
που να μην τους ξέρει κανείς. Η εσωτερική μετα-
νάστευση στην περιοχή του σημερινού Ιλίου δεν 
είχε πάρει ακόμη τους ανεξέλεγκτους ρυθμούς της 
επόμενης δεκαετίας.

Η κατάσταση αυτή ανατρέπεται από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’50. Καθώς οι εικόνες του Εμφυ-
λίου ξεμακραίνουν, η νέα δεκαετία μπαίνει γεμάτη 
υποσχέσεις, ελπίδες και προσδοκίες. Σε όλους 
υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία, μια διάθεση «να 
ξεφύγουμε από τη μιζέρια του χωριού, να ξεχάσουμε 
μίση και πάθη, να αδράξουμε την ευκαιρία, να κάνουμε 
μια καινούργια αρχή στη μεγάλη και γεμάτη ευκαιρί-
ες πόλη, κι ύστερα, αφού μπούμε στη ρότα μιας νέας 
ζωής, να δούμε και τα άλλα, τα μικρά, τα καθημερινά, 
να γευτούμε ξανά τις χαρές που μας στέρησε ο πό-
λεμος, να ερωτευτούμε, να παντρευτούμε, να κάνουμε 
δικό μας σπίτι, να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας». 

Η εικόνα της πολλά υποσχόμενης πρωτεύου-
σας λειτουργεί καταλυτικά στη συνείδηση εκατομ-
μυρίων επαρχιωτών, οι ευκαιρίες που ανοίγονται 
μυθοποιούνται. Στην Αθήνα υπάρχουν «χρήμα 
με ουρά, ευκαιρίες και όμορφα κορίτσια». Πολλοί 
έφυγαν από το χωριό και από αυτούς που έμειναν 
ο ένας προσπαθούσε να πείσει τον άλλον να διώξει 
τις αναστολές και να ακολουθήσει κι αυτός το ρεύ-
μα της εσωτερικής μετανάστευσης.

«Θα φύγουμε από το χωριό, μωρέ Μήτσο, αλλά δεν 
θα ξενιτευτούμε κιόλας, μήτε θα ρίξουμε μαύρη πέτρα 
πίσω μας. Ούτε στον Καναδά θα πάμε ούτε στην Αυ-
στραλία. Να ζεις διακόσια, τριακόσια χιλιόμετρα από το 
χωριό δεν σημαίνει ότι ξεκόβεσαι από τους δικούς σου. 
Εξάλλου, με την πρώτη ευκαιρία πάλι εδώ θα ’μαστε. 
Πάσχα, Χριστούγεννα, στο πανηγύρι της Παναγιάς και 
το καλοκαίρι με την άδεια πάλι εδώ θα ’ρχόμαστε, κοντά 
σε φίλους και συγγενείς. Τα δύσκολα χρόνια πέρασαν!»

122.01  Ο Βασίλης Ντάρδας (δεξιά), διοικητής 
λόχου του ΕΛΑΣ στην ευρύτερη περιοχή 
των Νέων Λιοσίων, με έναν συγκρατούμενό 
του στη Γυάρο το 1952. Πολιτικός 
κρατούμενος επί τρεις δεκαετίες, 
επιστρέφοντας ασχολήθηκε με τα κοινά, 
διατελώντας πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου και αρκετά χρόνια ενεργό 
στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Αρχείο Νίκου Τριανταφύλλου) 

122.02  Μετακατοχικά κουπόνια για προμήθεια 
άρτου το 1953. Οι δύσκολες μέρες 
δεν τελείωσαν με τη λήξη του εμφύλιου 
σπαραγμού (Αρχείο συγγραφέα)

122.01

122.02
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Οι αγροτικές δραστηριότητες μετά τον πόλεμο - Από το απόγειο στην παρακμή

Ό
ταν αναφερόμαστε στις αγροτικές 
δραστηριότητες των πάλαι ποτέ νέων 
Λιοσίων, συχνά υπεραπλουστεύοντας 
το λόγο μας, θέτουμε τεχνητά ως ση-

μείο διαχωρισμού την πολεμική περίοδο 1940-1944. 
Έτσι λέμε «πριν από τον πόλεμο», δημιουργώντας 
την εικόνα μιας περιοχής στην οποία κυριαρχούσαν 
οι αγροτικές δραστηριότητες και «μετά τον πόλε-
μο», αποτυπώνοντας το σκηνικό μιας πόλης που 
αστικοποιείται ταχύτατα, θέτοντας τις δραστηριότη-
τες του πρωτογενούς τομέα σε δεύτερη μοίρα ή και 
στο περιθώριο. 

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ακριβώς 
έτσι. Η χρυσή περίοδος των λαχανόκηπων ήταν 
η περίοδος της Κατοχής, όταν τα περιβόλια του 
Κηφισού και του Θριασίου κλήθηκαν να σώσουν 
από την πείνα και τον αφανισμό τον πληθυσμό της 
πρωτεύουσας, ενώ η βουστασιακή αγελαδοτροφία 
υπήρξε τουλάχιστον για μια δεκαετία μετά τον πό-
λεμο η ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας.
 
Οι λαχανόκηποι και η συμβολή τους στην τοπική 
οικονομία την περίοδο της Κατοχής

Από τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου 
αιώνα εκατοντάδες στρέμματα της αγροτικής περι-
οχής των νέων Λιοσίων, ιδιαίτερα κατά μήκος του 
ρέματος της Φλέβας-Καναπιτσερής, καλύπτονταν 
από λαχανόκηπους. Οι καλλιέργειες των λαχανοκη-
πευτικών εντατικοποιήθηκαν την περίοδο της Κατο-
χής, όταν η πείνα θέριζε τον πληθυσμό της πρωτεύ-
ουσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Μάιο του 
1941 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944 στην περιοχή 
των νέων Λιοσίων αναφέρονται 150 θάνατοι από 
ασιτία, δυσεντερία και συναφείς παθήσεις. Εκείνη τη 
δραματική περίοδο οι λαχανόκηποι των νέων Λιο-
σίων, των Σεπολίων, της Κολοκυνθούς, της Αγίας 
Άννας, του Βοτανικού, του Μοσχάτου, του Ρέντη, 

αλλά και βορειότερα, των Κουκουβάουνων, του Με-
νιδίου, του Αμαρουσίου κ.α. υπήρξαν σωτήριοι για 
την επιβίωση των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Σε 15.505 στρέμματα ανεβάζει η επίσημη στατι-
στική τους λαχανόκηπους της παρακηφίσιας ζώνης 
στα τέλη της Κατοχής, σε σύνολο 27.860 στρεμμάτων 
ολόκληρου του Λεκανοπεδίου. Ειδικότερα, στα Κάτω 
Λιόσια, επί εκτάσεως 450 στρεμμάτων αρδευμένων 
λαχανόκηπων, υπήρχαν 46 φρεάτια, από τα οποία 
28 λειτουργούσαν με πετρελαιομηχανές, 3 είχαν ηλε-
κτροκίνητα συστήματα και 15 ήταν ιπποκίνητα.

Σε ό,τι αφορά στο μέγεθος των λαχανόκηπων 
της περιοχής, επί συνόλου 43 εκμεταλλεύσεων με 
λαχανοκηπευτικά:

ΕΚΤΑΣΗ 
ΛΑΧΑνΟΚΗΠΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩν

Από 1 - 10 
στρέμματα 29 καλλιεργητές

Από 10 - 20 
στρέμματα 8 καλλιεργητές

Από 20 - 30 
στρέμματα 5 καλλιεργητές

Από 30 - 40 
στρέμματα 1 καλλιεργητής

Την περίοδο της Κατοχής, με την καταστροφή 
του ζωικού κεφαλαίου μειώθηκε η χρήση της κοπρι-
άς για τον εμπλουτισμό του εδάφους των περιβο-
λιών. Αντ’ αυτής χρησιμοποιούνταν απορρίμματα 
από το Δήμο Αθηναίων που αποτίθεντο σε επιλεγ-
μένα σημεία. Ύστερα από κατάλληλη ζύμωση και 
επεξεργασία, τα απορρίμματα (που, απαλλαγμένα 
από πλαστικά και άλλα, μη ανακυκλώσιμα υλικά, 
είχαν τελείως διαφορετική σύνθεση από τα σημε-
ρινά) διοχετεύονταν στους αγρούς. Τέτοια σημεία 
απόθεσης απορριμμάτων υπήρχαν στη συμβολή 
της Ανδρομάχης με τη λ. Φυλής, στη θέση Αγρι-
λίδια της Ραδιοφωνίας, στα όρια με το Καματερό, 

στην Παλατιανή (κτήματα Ματρόζου), στη νέα 
ζωή γεροβουνού κ.α. Στους χώρους αυτούς τα 
επόμενα χρόνια, μέχρι τα μέσα της δεκαετία του 
’60, λειτούργησαν μικρά χοιροστάσια. 

Δεκάδες ήταν οι καλλιεργητές λαχανοκηπευτι-
κών στα νέα Λιόσια. Η μνήμη δεν είναι πάντα σε 
θέση να τους κρατήσει και σίγουρα θα αδικούσαμε 
κάποιους αν επιχειρούσαμε να κάνουμε έναν μακρύ 
κατάλογο με αυτούς. Ωστόσο, κάποιες στέρνες και 
παλιά πηγάδια, μνημεία αγροτικής κληρονομιάς της 
πόλης, τους θυμίζουν: Σιδέρης, Άγγελος, Ιωάννης 
και γρηγόρης γκιόκας, Χρήστος και Κώστας Λιό-
σης, Διονύσης και Αντώνης Κακούρης, Ιωάννης Βα-
σιλείου, Χρήστος και Αναστάσιος Ευσταθίου, Ευάγ-
γελος και Παναγιώτης Παλιγγίνης, Σπύρος Παλιγ-
γίνης, γιάννης και Δημήτρης Οικονόμου, γιώργος 
Πρέσσης, Κώστας Σακοράφος, Μανώλης Τολάκης, 
ανάμεσά τους και αρκετοί νησιώτες. 

Τα λαχανοκηπευτικά προϊόντα διοχετεύονταν 
στις λαχαναγορές της Βαρβακείου και της Ιεράς 

123.02  Το βενζινοκίνητο καδοφόρο μαγγανοπήγαδο της οικογένειας 
Κακούρη. Στη φωτό, ο Γιώργος και η Χρυσάνθη Κακούρη 
(Αρχείο Χρυσάνθης Καραμπατζάκη-Κακούρη)

123.03  Ο Ιωάννης Β. Σκρέκης, δημιουργός μιας από τις πιο 
παραγωγικές βουστασιακές μονάδες στην περιοχή 
Καναπιτσερή στα Νέα Λιόσια (Αρχείο Γεωργίας Σκρέκη)

123.01  Οι Σκρέκηδες, Βασίλης και Νίκος 
(δεύτερος και τρίτος από αριστερά), με 
φίλους και συνεργάτες στο λαχανόκηπό 
τους (Αρχείο Γεωργίας Σκρέκη)

123.01

123.02 123.03
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Οδού, και με πλανόδιους μανάβηδες στις κεντρο-
δυτικές συνοικίες και γειτονιές της Αθήνας. 

Η βουστασιακή αγελαδοτροφία
Το πρώτο βουστάσιο στην περιοχή των νέων 

Λιοσίων αναφέρεται με την ίδρυση του βασιλικού 
αγροκτήματος, περί τα μέσα του 19ου αιώνα (βλ. 
αν.). Τα πρώτα ιδιωτικά βουστάσια εμφανίστηκαν τη 
δεύτερη δεκαετία του περασμένου αιώνα. Ως πρώ-
τος βουστασιάρχης στην περιοχή των νέων Λιο-
σίων αναφέρεται ο Καλυβιώτης νίκος Καλλέρ(γ)ης 
με το παρατσούκλι «Αμερικάνος». Επιστρέφοντας 
από την Αμερική δημιούργησε μια πρότυπη μο-
νάδα με 20 παραγωγικές αγελάδες στην περιοχή 
των Πολυτέκνων. Στην ανάπτυξη της βουστασιακής 
αγελαδοτροφίας συνέβαλε η αύξηση της κατανά-
λωσης του αγελαδινού γάλακτος, που λειτουργού-
σε ως «φάρμακο» για την άμυνα του οργανισμού 
στις ασθένειες που εμφανίστηκαν στην πρωτεύου-
σα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (δάγγειος 
πυρετός, τραχωματικές νόσοι κ.ά.). Εξάλλου η δη-
μιουργία της μεγάλης μονάδας επεξεργασίας γα-
λακτοκομικών προϊόντων ΕΒγΑ το 1934 συνέβαλε 
στην απορρόφηση της παραγωγής του γάλακτος 
και την ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η βουστασιακή 
αγελαδοτροφία λειτούργησε συμπληρωματικά με 
τις μονάδες παραγωγής λαχανοκηπευτικών, προ-
σφέροντας στους κηπουρούς πρόσθετο εισόδημα 
από το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, και 
βεβαίως την απαραίτητη για τις καλλιέργειές τους 
κοπριά. Υπολογίζεται ότι, περί τα τέλη της δεκαετί-
ας του 1930, ο συνολικός αριθμός των αγελάδων 
σε ολόκληρη την Αττική έφτανε τα 17.000 κεφάλια, 
ενώ την περίοδο της Κατοχής ο κλάδος υπέστη 
σημαντική καταστροφή που υπερέβη το 75% του 
προπολεμικού ζωικού κεφαλαίου. 

Τριάντα (30) βουστάσια λειτούργησαν στην πε-
ριοχή των νέων Λιοσίων, τα περισσότερα κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο, που ο κλάδος, όπως προα-
ναφέρθηκε, γνώρισε σημαντική ανάπτυξη. 

Μεγαλύτερες ήταν οι μονάδες των Πανούση 
Παππά (100 αγελάδες και μοσχίδες), Ιωάννη Σκρέ-
κη (90), Κώστα Σκρέκη (60), Διονυσίου γ. Κακούρη 
(50). (Σε όλες τις περιπτώσεις οι αριθμοί αναφέρο-
νται στην περίοδο ακμής της αντίστοιχης μονάδας.)

Ως σημαντικοί βουστασιάρχες επίσης (μονάδες 
με 30-40 κεφάλια) αναφέρονται οι γιώργος Λιόσης, 
γιώργος Πρέσσης, Θανάσης Λιόσης, Θανάσης Κα-

124.01  Η Σοφία Γ. Κακούρη στο βουστάσιο 
της οικογένειας (Αρχείο Χρυσάνθης 
Καραμπατζάκη-Κακούρη) 

124.02   Ελβετικές, φλαμανδικές, ολλανδικές, 
γαλλικές, Νορμανδίας... Όλες οι ράτσες επί 
σκηνής [Αρχείο Κωνσταντίνου Καλλέρ(γ)η]

124.01

124.02
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ραδήμας, Κωνσταντίνος γρ. γκιόκας. 
Αξιόλογες μονάδες (20-25 κεφάλια) είχαν ακό-

μη οι Χρήστος και Κώστας γκίκας, Αργύρης και 
Στάμος Λιόσης, Διονύσης και Θοδωρής Χ. Λιό-
σης, νίκος Καλλέρ(γ)ης, νίκος γκαρής, Ηλίας Λου-
κίσας, Ιωάννης Παπαδάκης και Κώστας Ασημάκης. 

Υπήρχαν και 10-12 μικρότερες μονάδες από 
10-15 αγελάδες. 

Υπολογίζεται ότι το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή 
των νέων Λιοσίων περί τα μέσα με τέλη της δεκαετί-
ας του ’50 αριθμούσε 600 γαλακτοφόρες αγελάδες, 
μοσχίδες κ.ά. βοοειδή, ενώ η ημερήσια παραγωγή 
γάλακτος την ίδια περίοδο έφτανε τις 2.500 οκάδες. 
Τα περισσότερα βουστάσια ήταν εγκατεστημένα στην 
είσοδο της πόλης (Κόμβος), κατά μήκος του ρέματος 
Φλέβα-Καναπιτσερή και γύρω από τον οικισμό. 

Εντατικοποίηση και εκσυγχρονισμός
των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων

Ο πόλεμος διέλυσε τον παραγωγικό ιστό της 
χώρας. Εκατοντάδες μεγάλα εργοστάσια έκλεισαν, 
υποδομές καταστράφηκαν, το ηλεκτρικό και το οδι-
κό δίκτυο υπέστησαν σημαντικές ζημιές, οι τηλεπι-
κοινωνίες αποδιοργανώθηκαν, οικισμοί ολόκληροι 

ερημώθηκαν. Μεγάλες ήταν οι καταστροφές και 
από τον Εμφύλιο Πόλεμο, που κράτησε 

μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’40. 
Κι ενώ οι εμφύλιες συγκρού-

σεις συνεχίζονταν σε ένα 
μεγάλο τμήμα της 

χώρας, οι γε-
ωργοί και 

υποδομές καταστράφηκαν, το ηλεκτρικό και το οδι-
κό δίκτυο υπέστησαν σημαντικές ζημιές, οι τηλεπι-
κοινωνίες αποδιοργανώθηκαν, οικισμοί ολόκληροι 

ερημώθηκαν. Μεγάλες ήταν οι καταστροφές και 
από τον Εμφύλιο Πόλεμο, που κράτησε 

μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’40. 
Κι ενώ οι εμφύλιες συγκρού-

σεις συνεχίζονταν σε ένα 
μεγάλο τμήμα της 

χώρας, οι γε-
ωργοί και 

125.01  Ο Νίκος Σκρέκης με δύο εργάτες στο 
κτήμα του (Αρχείο Γεωργίας Σκρέκη)

125.02  Πίνακας του ζωγράφου Παναγιώτη Κ. 
Λιόση. Βιώματα αποτυπωμένα στον καμβά 
(Από τη συλλογή του ζωγράφου)

125.03  Η σιταποθήκη του Στέφου Κ. Λιόση, 
στη συμβολή Νέστορος και Χρυσηίδος, 
δίπλα στο σημερινό δημαρχείο, λίγο πριν 
κατεδαφιστεί (Αρχείο συγγραφέα) 

125.01

125.02

125.03
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κτηνοτρόφοι της αθηναϊκής περιφέρειας άρχισαν 
πάλι το έργο τους με ευθύνη και συναίσθηση της 
σπουδαιότητάς του, σε έναν πληθυσμό που συνέ-
χισε να υποσιτίζεται για χρόνια, μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του ’50. Το στοίχημα αυτή τη φορά ήταν 
να δώσουν οι αγροί ό,τι περισσότερο και καλύτερο 
μπορούσε να παραγάγει η γη, με όποια μέσα υπήρ-
χαν. Σε αυτό τον αγώνα έπρεπε να αξιοποιηθεί και 
το τελευταίο μέτρο διαθέσιμης γης.

Η επέκταση του οικιστικού ιστού για μερικά 
χρόνια, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’50, δεν 
άλλαξε τη γενική εικόνα της περιοχής. Το τοπίο 
συνέχισε να διατηρεί τα βασικά αγροτικά χαρακτη-
ριστικά του, τα οποία μάλιστα σε ορισμένες περι-
πτώσεις ενισχύθηκαν. Οι παλιοί περιβολάρηδες δεν 
κατέθεσαν εύκολα τα εργαλεία τους. Σε ορισμένες 
μάλιστα περιπτώσεις φρόντισαν να εκσυγχρονί-
σουν και να βελτιώσουν τις υποδομές τους: 
•  επεκτείνοντας τα παλιά βουστάσια, 
•  κατασκευάζοντας νέες σιταποθήκες, 
•  δημιουργώντας ορνιθώνες (αναφέρονται του-

λάχιστον 6:2 στην περιοχή της Ραδιοφωνίας, 2 
στην περιοχή Φιστικιές της Θηβών και 2 στη λ. 
Πετρουπόλεως), 

•  εξηλεκτρίζοντας τα φρέατα των περιβολιών 
τους, 

•  καλλιεργώντας δενδρώνες με φιστικιές, αμυγδα-
λιές κ.ά., 

•  εμπλουτίζοντας το είδος και την ποιότητα των 
καλλιεργειών τους με νέες ποικιλίες.
Ένας σημαντικός εκσυγχρονισμός στον αγροτικό 

τομέα μετά τον πόλεμο ήταν η αντικατάσταση των 
ιπποκίνητων μεταφορικών μέσων με φορτηγά αυτοκί-
νητα, αγορασμένα από τον Οργανισμό Διαχειρίσεως 
Πλεονάζοντος Συμμαχικού Υλικού (ΟΔΙΣΥ, ΟΔΔΥ 
σήμερα), στο πλαίσιο της συμμαχικής βοήθειας για 
τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
Τα αυτοκίνητα, που είχαν μεταφερθεί στο Χασάνι (Ελ-
ληνικό) από τη Μέση Ανατολή-Βόρεια Αφρική (εξ ου 
και η ονομασία τους «χασάνικα»), πωλούντο στους 
ενδιαφερομένους, οι οποίοι στη συνέχεια τα διαμόρ-
φωναν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

Μερικά χρόνια μετά τον πόλεμο, από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’50, μια νέα δραστηριότητα επε-
κτάθηκε και στην αγροτική περιφέρεια των νέων 
Λιοσίων. Προπολεμικά, το είδος μονοπωλούσε ο 
δενδροκόμος-ανθοκαλλιεργητής Απόστολος Πο-
νηράκης, στον Άγιο Φανούριο. 

Ο γιώργος Μπόλας, ο γιώργος Μαυράκης, ο 

Στέλιος Κρητικός με τη σύζυγό του Ελένη, το γένος 
Λιόση, και ο Κώστας Δημ. Λιόσης δημιούργησαν 
στην περιοχή Μιχελή τέσσερις μικρές ανθοκηπευ-
τικές μονάδες. Τέσσερις πολύχρωμες ψηφίδες 
(οι δύο πρώτες με θερμοκήπια) ομόρφυναν το 
αγροτικό τοπίο της περιοχής. Οι ανθοπαραγωγοί 
διέθεταν τα προϊόντα τους στις ανθαγορές του κέ-
ντρου, σε Αγία Ειρήνη (Αιόλου) και Άγιο Λουκά 
(Πατησίων).

Η γη σε μόνιμη αγρανάπαυση -
Η οικοπεδοποίηση του αγροτικού χώρου

Μετά τον πόλεμο, οι λιγότερο παραγωγικές εκτά-
σεις στην περιφέρεια της κοινότητας εγκαταλείφθη-
καν και πέρασαν σε μόνιμη αγρανάπαυση, καθώς η 
ζήτηση για σιτηρά και ζωοτροφές μειωνόταν κάθε 
χρόνο. Εξάλλου, όλο και περισσότεροι ήταν αυτοί 
που έβλεπαν ότι σε βάθος χρόνου ολόκληρη η πε-
ριοχή θα έχανε τον αγροτικό χαρακτήρα της και 
συμφερότερο θα ήταν γι’ αυτούς να την εκποιήσουν 
σταδιακά, αρχίζοντας από τα χέρσα και άγονα κτή-
ματα. Έτσι δημιουργήθηκαν, λίγο πριν-λίγο μετά το 
’50, οι πρώτες γειτονιές-νησίδες μέσα στους εγκατα-
λειμμένους αγρούς. Οι γειτονιές μεγάλωναν «παρε-
νοχλούμενες» συνεχώς από τα διερχόμενα ποίμνια 
και τις οσμές των παρακείμενων βουστασίων. Το 
αμιγώς αγροτικό τοπίο έγινε ημιαγροτικό και αργό-
τερα ημιαστικό, με σαφείς τάσεις περαιτέρω οικιστι-
κής ανάπτυξης. Δεν υπήρχαν πλέον καμιά ανοχή και 
κανείς συμβιβασμός με ό,τι θύμιζε το χτες, παρότι 
εκείνη την εποχή κάποιοι ρομαντικοί χωροτάκτες 
πολεοδόμοι έβλεπαν δυνατότητες συνύπαρξης στά-
νης, χωραφιού και αστικής κατοικίας. 

Εξήντα χιλιάδες νέοι κάτοικοι  
μέσα σε μια 20ετία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο 
πληθυσμός των νέων Λιοσίων τη μεταπολεμική ει-

κοσαετία 1951-1971 υπερδεκαπλασιάστηκε (1951: 
5.460 κάτ., 1961: 31.810 κάτ., 1971: 56.217 κάτ.). 

Πλέον των επισήμως απογραφέντων, χιλιά-
δες άλλοι νέοι κάτοικοι βρήκαν φιλόξενο χώρο 
για τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην περιοχή 
του σημερινού Δήμου Ιλίου. Οι αριθμοί δεν δεί-
χνουν το πραγματικό μέγεθος της εσωτερικής 
μετανάστευσης, αφού, εκείνα τα χρόνια, πολλοί 
νέοι κάτοικοι την ημέρα της απογραφής επέ-
στρεφαν και απογράφονταν στα χωριά τους για 
διάφορους λόγους. 

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείτο παλαιό-
τερα η δημοτική Αρχή, ο πληθυσμός της πόλης 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70 άγγιζε τις 65.000. 
Αυτό σημαίνει ότι την εικοσαετία 1950-1970 χτι-
ζόταν κάθε χρόνο μια κωμόπολη 3.000 κατοίκων 
μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιλίου. Σε αυτό 
το διάστημα, την ακμή των γεωργοκτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων, που κράτησε, όπως προαναφέ-
ραμε, ολόκληρη τη δεκαετία του ’50, διαδέχονται, 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, η στασιμό-
τητα, η κάμψη και η παρακμή από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’70. 

Μέσα σε δύο δεκαετίες αποδιαρθρώνεται και 
καταστρέφεται ό,τι είχε δημιουργηθεί έναν αιώνα 
πριν. 

Ένταση στις σχέσεις των κτηνοτρόφων  
με τους νέους οικιστές

Με την οικοπεδοποίηση των αγρών και την 
εγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων νέων οικιστών, 
εκτάσεις αμιγώς αγροτικές μέχρι προ ολίγων ετών 
μετατρέπονται σε πολυάνθρωπες συνοικίες. Στο 
νέο περιβάλλον κάθε είδους αγροτική δραστηρι-
ότητα, είτε πρόκειται για διερχόμενους προβα-
τοτρόφους είτε για βουστασιακές μονάδες, χοι-
ροστάσια, ορνιθώνες κ.λπ., χαρακτηρίζεται απο-
διοπομπαία. Η ύπαρξή τους είναι ανεπιθύμητη, 

126.01  Πρωτομαγιά, λίγο μετά τον πόλεμο. Οι 
μικροί μαθητές εύχονται στον μπαρμπα-
Σωτήρη Σδρένια, βοσκό των Κακούρηδων, 
να ζήσει «πολλούς καλούς, ειρηνικούς 
Μάηδες» (Αρχείο Αντώνη Γ. Κακούρη) 

126.01

Ilion_Book.indb   126 12/5/18   1:09:43 PM



127

καθώς σηματοδοτεί το παρελθόν μιας περιοχής 
που αστικοποιείται με γοργούς ρυθμούς και για το 
λόγο αυτόν θεωρείται παράγοντας οπισθοδρόμη-
σης και αναχρονισμού. 

Ένα άρθρο στον τοπικό Τύπο («ΗΧΩ ν. Λιο-
σίων-Πετρουπόλεως», Σεπτέμβριος 1963) είναι 
ενδεικτικό της προκατάληψης με την οποία αντιμε-
τωπίζονταν κτηνοτρόφοι, βουστασιάρχες και ορνι-
θοτρόφοι από την τοπική κοινή γνώμη:

ΤΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
«Τα χοιροστάσια, τα ποιμνιοστάσια και τα βουστάσια 

που κατάντησαν αθεράπευτη μάστιγα της υγείας των κα-
τοίκων των Νέων Λιοσίων και επιζήμια διά την βλάστησιν 
της περιοχής εμειώθησαν χάρις εις την ενέργειαν του 

διοικητού των Ν. Λιοσίων. Αλλά το φλέγον τούτο θέμα 
πρέπει οριστικά να τακτοποιηθή με την οριστικήν απο-
μάκρυνσιν αυτών...»

Λίγους μήνες αργότερα αναγγέλλεται η απομά-
κρυνση από την περιοχή των νέων Λιοσίων των 
7 τελευταίων βουστασίων, των Π. Παππά, Κ. Αση-
μάκη, ν. γκαρή, Χρ. Λιόση (Άγ. Φανούριος), Α. 
Καραδήμα (Βερακέικα), Ι. Παππού (Κέντρο) και γ. 
Κακούρη (Ρίμινι). 
 
Επέμειναν μέχρι τέλους 
- «Οι τελευταίοι των μοναχικών»

Μόνο 164 αγρότες (0,88% στο σύνολο των ερ-
γαζομένων) αναφέρονται στη στατιστική απογρα-
φή του 1971 από τους συνολικά 18.680 οικονομικά 
ενεργούς κατοίκους των νέων Λιοσίων, ενώ η γε-
ωργική γη περιορίζεται στο 1/5 της απογραφής του 
1961 (από 4,8 τ.χιλ. καλλιεργούμενων εκτάσεων το 
1961 φθάνουμε στο 1 τ.χιλ. το 1981). Από πλευ-
ράς απασχόλησης ο αγροτικός τομέας βρίσκεται 
πολύ πίσω από τους κλάδους του δευτερογενούς 
και τριτογενούς τομέα (βιομηχανικούς εργάτες, οι-
κοδόμους, βιοτέχνες, επιτηδευματίες, υπαλλήλους, 
παροχείς υπηρεσιών κ.ά.).

Σ ε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα υπάρχουν οι 
πρωτοπόροι. Είναι αυτοί που τολμούν να κάνουν 

το πρώτο βήμα, αναλαμβάνουν ρίσκα και ανοίγουν 
δρόμους σε αυτούς που θα κάνουν τα επόμενα, για 
να έλθουν στη συνέχεια οι πολλοί που θα διαμορ-

φώσουν την πραγματικότητα της εποχής τους. 
Υπάρχουν όμως και αυτοί που, όταν οι νέες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τούς επιβάλλο-
νται σαρωτικά, δεν εννοούν να παραιτηθούν από 
συνήθειες, βιώματα και εμπειρίες που συνδέονται 
με αξίες, στάσεις και πρότυπα ζωής. Κάποιοι τους 
χαρακτηρίζουν οπισθοδρομικούς. Τους αδικούν. 
Δεν πρόκειται για τέτοιους. Απλά επιμένουν να 
υποστηρίζουν ότι η εποχή τους και οι ίδιοι δεν 
έχουν ημερομηνία λήξης, αδιαφορώντας για τους 
σαρωτικούς ρυθμούς που επιβάλλουν τα νέα δε-
δομένα. Έχουν την πεποίθηση ότι κάθε εποχή 
έχει τη δική της συμβολή στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι. Η ζωή και όσα συμβαίνουν στις μέρες μας 
δικαιώνουν αυτούς που δεν παραιτήθηκαν από τις 
επίπονες παραγωγικές δραστηριότητές τους προς 
χάριν του νεοφανούς, του μοντέρνου και του εύ-
κολου κέρδους. 

να θυμηθούμε κάποιους: ο Θανάσης Τολάκης, 
ο Ηλίας Μανάρας, περιβολάρηδες στη Ραδιοφω-
νία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80, ο Πηλέας 
γκιόκας και ο γιάννης Κακούτης, αγρολήπτες στα 
Κακουραίικα, ο προβατοτρόφος Ηλίας Βενιζέλος, 
που συνέχισε να σαλαγάει τα πρόβατά του περ-
νώντας τα ανάμεσα σε τριώροφα πλέγματα οικο-
πέδων, συνεργεία, βιοτεχνίες και μάντρες οικοδο-
μικών υλικών στην περιοχή της Ραδιοφωνίας. Ο 
νίκος γκαρής, περιβολάρης στα Βερακέικα μέχρι 
τις αρχές της δεκαετίας του ’90, είχε πατήσει τα 87 
όταν το περιβόλι του απαλλοτριώθηκε για να χτιστεί 
το 3ο Λύκειο Ιλίου. 

127.01  Όπου σκουπιδότοπος και χοιροστάσιο. Μια άλλη αντίληψη για την ανακύκλωση, πριν από 60 τόσα χρόνια, 
στο κτήμα του Αργύρη Εξαδάκτυλου (πρώτος από δεξιά στη φωτό, Αρχείο Έφης Παφίτη-Εξαδάκτυλου)

127.02  Το αστικό τοπίο χαρακτηρίζει την πόλη του Ιλίου σε όλη την έκτασή της, υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις. 
Μία από αυτές είναι το καδοφόρο μαγγανοπήγαδο στη στάση Ιδομενέως, στην Πολυτέκνων. Το χθες 
μπορεί να έσβησε, όμως οι μνήμες του παραμένουν (Έργο - φωτό: Ευάγγελος Χρ. Λιόσης)

127.01

127.02
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Γηγενείς και εσωτερικοί μετανάστες

Μ
ε την εγκατάσταση των Μικρασιατών 
προσφύγων στην περιφέρεια της πρω-
τεύουσας (γι’ αυτούς που εγκαταστάθη-
καν στα νέα Λιόσια μιλήσαμε ήδη στην 

ενότητα «Πρόσφυγες στα νέα Λιόσια», σελ. 59), η 
οδός Λιοσίων πύκνωσε σε όλο το μήκος της, από 
την πλατεία Αττικής και τα Θυμαράκια μέχρι τις Τρεις 
γέφυρες. Εκδηλώθηκε ζήτηση για βουστάσια, φαρμα-
καποθήκες, βιοτεχνίες (μαρμαράδικα, πλινθοποιεία, 
σιδεράδικα, μηχανουργεία, κεραμουργεία κ.ά.) και για 
οικόπεδα στο νότιο όριο της κοινότητας. νέοι οικι-
σμοί δημιουργήθηκαν στο Μπουρνάζι, στους Αγίους 
Αναργύρους (Τσούμπα, Μυκονιάτικα), κατά μήκος 
του δρόμου που έβγαζε στον Ποδονίφτη (Ρώσικα). 
Μικρότεροι οικιστικοί πυρήνες διαμορφώθηκαν άναρ-
χα στον Άγιο Φανούριο, στους Αγίους Θεοδώρους, 
στις Φλέβες και στην Ανθούπολη. Το 1930 ο πλη-
θυσμός της κοινότητας των νέων Λιοσίων ξεπέρασε 
τους 2.000 κατοίκους (απογραφή 1928: 1.807 κάτ.). 

Ογδόντα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το μικρό 
χωριό είχε αποκτήσει διαστάσεις κωμόπολης. Όμως 
και η κοινωνία ήταν τώρα πολύ διαφορετική. Το χρή-
μα άλλαξε τα ήθη, τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής 
των κατοίκων. Τα κέρδη στο εμπόριο, στις υπηρεσί-
ες και τις διάφορες μεσιτείες ήταν πιο εύκολα απ’ ό,τι 
στο χωράφι, στο μαντρί και το βουστάσιο. 

Η πέμπτη γενιά των Λιόσηδων, τα τρισέγγονα 
των πρώτων κατοίκων, σε ηλικία επαγγελματικής 
αποκατάστασης πλέον ζητούν από τον πατέρα «το 
μερτικό που τους ανήκει» για να το διαχειριστούν 
όπως αυτά νομίζουν καλύτερα. Οι περισσότεροι 
νέοι στρέφονται ολοένα περισσότερο στα γράμ-
ματα. Έλκονται από τις επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες, αλλά βεβαίως και από τις καταναλωτικές 
απολαύσεις. Δεν έχουν τις παραστάσεις των γονιών 
τους, που μεγάλωσαν με πολλές στερήσεις, πηγαί-
νοντας ξυπόλητοι στο σχολείο. Πολύ περισσότερο, 
δεν μπορούν να καταλάβουν «πώς ο παππούς, στα 
εβδομήντα του, δεν βαρέθηκε ακόμα να γυρνάει από το 
περιβόλι χωμένος μέχρι το γόνατο μέσα στη λάσπη». 

«Άλλαξαν οι καιροί, πατέρα...»
Στο οικογενειακό συμβούλιο ο μεγαλύτερος 

γιος επιμένει: 

«Άλλαξαν οι καιροί, πατέρα. Αν θες τη γνώμη μου, 
βρες έναν νομομηχανικό, κάν’ το οικόπεδα το παλιοχώρα-
φο. Δώσ’ το στον μεσίτη. Εγώ θα σπουδάσω. Δεν πρόκει-
ται να ασχοληθώ με αυτό...»

Ο πατέρας αντιδρά: 

«Γι’ αυτό το "παλιοχώραφο", όπως το λες, εγώ κι η 
μάνα σου φτύσαμε αίμα δουλεύοντας σαν είλωτες από 
το πρωί ως το βράδυ. Κράτα τις συμβουλές για τον εαυ-
τό σου. Πάντως σ’ το λέω: όσο ζω κι έχω τα μάτια μου 
ανοιχτά δεν θα σε αφήσω να το βγάλεις στο σφυρί. Άμα 

κλείσω τα μάτια, κάνε ό,τι θες! Αλλά να ξέρεις: με τα 
μυαλά που κουβαλάς δεν πρόκειται να προκόψεις».

Φυσικά κανείς δεν ζει αιώνια. 

Σ τα μέσα της δεκαετίας του ’30, ένας από τους 
μεγαλοϊδιοκτήτες της περιοχής, ο νικόλαος 

νώε, πρώην πάρεδρος των νέων Λιοσίων και 
κατοπινός πρόεδρος της κοινότητας, «βγάζει στο 
σφυρί» τα κτήματά του, των Τσουκλειδαίων και 16 
ακόμη οικογενειών από τα νέα Λιόσια και το Κα-
ματερό, 1.400 στρέμματα περίπου, όλα στην πε-
ριοχή της σημερινής Πετρούπολης που υπάγεται 
διοικητικά στην κοινότητα των νέων Λιοσίων.

Το 1940, ο πληθυσμός των νέων Λιοσίων αγγί-
ζει τους 5.000 κατοίκους (επίσημη απογραφή: 4.621 

κάτ.). Τα 2/3 (3.265 κάτ.) κατοικούν στο κέντρο, 
γύρω από τον παλιό πυρήνα του οικισμού. Ο υπερ-
διπλασιασμός του πληθυσμού σε σχέση με την προ-
ηγούμενη απογραφή (1928: 1.800 κάτ.) οφείλεται 
στους πρώιμους εσωτερικούς μετανάστες (Κρήτες, 
Κυκλαδίτες, Μικρασιάτες, Θρακιώτες κ.ά.) που εγκα-
θίστανται στην περιφέρεια του κέντρου (Φλέβες, 
Αγία Βαρβάρα, Τσούμπα Τσουκλείδη), στις νέες γει-
τονιές που ξεφυτρώνουν στον Άγιο Φανούριο (369 
κάτ.), στους Αγίους Θεοδώρους (286 κάτ.) και στην 
Πετρούπολη (641 κάτ.), που μέχρι το 1946 υπαγό-
ταν στα νέα Λιόσια, ενώ στο κτήμα του Σερπιέρη (τ. 
Πύργος Βασιλίσσης) απογράφονται 60 εργάτες.

Το στοιχείο της κοινωνικής διαφοροποίησης 
είναι έντονο.

128.01  Τέσσερα μικρά αδελφάκια από την Παλατιανή. Στη μέση, γεμάτος καμάρι, ο Γιάννης Μόσχος, αριστερά 
ο Στέλιος, δεξιά η Μαρία και πάνω η Ευθυμία. Ο καρόδρομος πίσω είναι η σημερινή λεωφόρος 
Παλατιανής και δεξιά ένα από τα παραγκόσπιτα των πρώτων οικιστών. Η φωτό είναι από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’50 (Αρχείο Ιωάννη Σ. Μόσχου)

128.01
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Από τη μια, το ντόπιο μεγαλονοικοκυράτο, κτη-
ματίες, νοικοκυραίοι, πρωτάτοι, με έντονο το ιδιο-
κτησιακό σύνδρομο για το χωριό τους, το «δικό 
τους» χωριό. γκαγκαραίοι, αυτόχθονες, γεννητάτοι 
«πάππου προς πάππου», με τις κυράδες τους λου-
σάτες και κάποια δόση υπεροψίας, δεν χάνουν ευ-
καιρία να υπενθυμίσουν τη σχέση τους με τη γη: 

«Σε τούτο το μέρος ήλθαμε προ αμνημονεύτων χρό-
νων. Γινήκαμε ένα μ’ αυτό. Βγάλανε ρίζες τα πόδια μας!» 

Από την άλλη, οι νεοφερμένοι ξενομερίτες, επήλυ-
δες, ταλαίπωροι, πολλοί από αυτούς κακοζωισμένοι 
στην προηγούμενη ζωή τους, «φτωχομουσαφιραί-
οι», «σώγαμπροι» ή όπως αλλιώς αποκαλούνταν από 
τους γηγενείς αφηγούνται τη δική τους περιπέτεια: 
 

«Βρεθήκαμε στην Αθήνα επί ξύλου κρεμάμενοι. 
“Ε, πατριώτη, από πού κρατάει η σκούφια σου;” ρω-

τούσαμε όποιον άγνωστο βρίσκαμε, μπας και συναντή-
σουμε κάποιον συμπατριώτη μας. Μικροοικοπεδούχοι, 
αυθαιρετούχοι, εργάτες εδώ κι εκεί, στα περιβόλια, στις 
οικοδομές, χαμάληδες, περιστασιακοί, όπου μπορούσα-
με να βγάλουμε μισό μεροκάματο, ίσα για να φάμε και 
να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν νιώθαμε παρακατιανοί, 
αλλά μας έτρωγε η αγωνία για το πότε θα αλλάξουν και 
για μας τα πράγματα...» 

Μετά τον πόλεμο, το ρεύμα της εσωτερικής 
μετανάστευσης αρχίζει να αποκτά διαστάσεις 
κοινωνικού φαινομένου. Η ζήτηση οικοπέδων για 
στεγαστική αποκατάσταση είναι χωρίς τελειωμό. 
Τώρα όλοι πουλάνε μικρά αγροτεμάχια στην περι-
φέρεια της κοινότητας και επενδύουν τα χρήματα 
από τις αγοραπωλησίες σε ακίνητα στο κέντρο και 
σε άλλα επίκαιρα σημεία του χωριού. Αγοράζουν 
λεωφορεία, δημιουργούν εμπορικά καταστήματα 
ή απλά ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία περι-
μένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνουν τη 
σωστή κίνηση. 

Εκείνα τα πρώτα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού της υπαίθρου, ιδιαί-
τερα τα νεαρής ηλικίας άτομα, βρέθηκε μπροστά 
στο δίλημμα:

«Ή μένω στο χωριό και ξεκινάω από το μηδέν για 
να καταλήξω πάλι στο μηδέν ή κατεβαίνω στην Αθήνα, 
δοκιμάζω την τύχη μου και –πού ξέρεις;– κάτι καλό μπο-
ρεί να βγει».

Με την ελπίδα ότι «αν ξεφύγεις από τη μιζέρια του 
χωριού και κοιτάξεις μακρύτερα, μπορείς να κερδίσεις 
πολλά», το κύμα φυγής από την επαρχία στα μεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας και στο εξωτερικό πήρε 
πρωτοφανείς διαστάσεις. Αν δεν ήταν η πρωτεύου-
σα να συγκρατήσει μεγάλο τμήμα των εσωτερικών 
μεταναστών, θα είχε αδειάσει ολόκληρη η χώρα. 

Τις δύο μεταπολεμικές δεκαετίες, κατά την 
περίοδο που η εσωτερική μετανάστευση ήταν 
στο φόρτε της, πολλοί ορεινοί οικισμοί, χωριά 
ολόκληρα από τα πιο άγονα και φτωχά μέρη της 
υπαίθρου, εγκαταλείφθηκαν. Πολλά ερήμωσαν 
εντελώς. Μικρές αγροτικές κοινωνίες ξεριζώθηκαν 
και «μεταφυτεύτηκαν» στην περιφέρεια της πρω-

129.01  Το λεωφορείο φέρνει κόσμο και αποσκευές 
από τα χωριά της Φθιώτιδας στην 
πρωτεύουσα

129.02  Αποχαιρετώντας τους συγχωριανούς που 
μεταναστεύουν κάπου στην Αθήνα ο κοινοτάρχης, 
ο παπάς, ο δάσκαλος και όλο το χωριό μαζί!

129.01

129.02

Ilion_Book.indb   129 12/5/18   1:09:45 PM



ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  |  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ130

τεύουσας. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι λαϊκές συνοι-
κίες της Αθήνας – «επαρχίες της Αθήνας» θα τις 
αποκαλέσει το 1975 ο Λευτέρης Παπαδόπουλος 
στο ομώνυμο βιβλίο του.

Η Αθήνα έγινε το μεγάλο χωνευτήρι των εσω-
τερικών μεταναστών που έφθαναν σε αυτήν κατά 
εκατοντάδες χιλιάδες από κάθε γωνιά της ελληνι-
κής γης. Η εγκατάσταση των πρώτων επαρχιωτών 
είχε αρχίσει από τους τελευταίους μήνες της Κα-
τοχής. Το μεγαλύτερο ρεύμα της κατευθύνθηκε 

προς τη δυτική Αθήνα, όπου η γη ήταν φτηνή. Τη 
δεκαετία 1940-1951 η αύξηση του πληθυσμού 
στα δυτικά περίχωρα της πρωτεύουσας άγγιξε το 
80%. γειτονιές της φτώχειας και της εγκατάλειψης 
συγκροτήθηκαν από σχετικά ομοιογενείς αγροτι-
κούς πληθυσμούς. 

Το μόνο που διαφοροποιούσε τους νεοφερ-
μένους μεταξύ τους ήταν ο τόπος καταγωγής 
τους, όχι όμως και ο τρόπος ζωής τους. Μέχρι 
τότε πολλοί από αυτούς δεν είχαν μετακινηθεί 

από τα όρια του νομού ή της περιφέρειάς τους. γι’ 
αυτούς «πρωτεύουσα» ή «χώρα» ήταν η Τρίπολη, 
τα Τρίκαλα, τα γιάννενα, το Αγρίνιο. Το ραδιόφω-
νο ήταν ακόμη άγνωστο σε πολλά χωριά. Οπτικές 
παραστάσεις που θα τους προετοίμαζαν γι’ αυτό 
που θα αντίκριζαν κατεβαίνοντας στην πρωτεύ-
ουσα δεν υπήρχαν. Η τηλεόραση δεν είχε κάνει 
ακόμη την εμφάνισή της στην Ελλάδα. Έτσι, μόλις 
βρίσκονταν μπροστά στα ψηλά κτίρια της αθηνα-
ϊκής μεγαλούπολης βίωναν ένα ισχυρό σοκ. Το 
αστικό τοπίο φάνταζε εξωπραγματικό γι’ αυτούς. 
Η θέα των ψηλών κτιρίων τούς προκαλούσε ένα 
είδος ναυτίας.

Το ζαχαροπλαστείο «Λαύριο», τα φαρμακεία 
«Μπακάκος», «Μπάγκειον», «Μαρινόπουλος» 
ήταν τα σημεία συνάντησής τους τον πρώτο και-
ρό. Χώροι συνάντησης ήταν επίσης ορισμένα μι-
κρά καφενεία γύρω από την Ομόνοια, στις πλα-
τείες Αγίου Κωνσταντίνου και Καραϊσκάκη, κοντά 
στους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων. 
Τα καφενεία αυτά φιλοξενούσαν τους συμπατρι-
ώτες τους από το χωριό ή την ευρύτερη περιφέ-
ρειά τους. Ήταν οι «εν Αθήναις αδελφότητες», 
όπως τις ονόμαζαν. Οι Καμαραίοι, για παράδειγμα 
(χωριό Καμάρα επαρχίας Μεγαλοπόλεως), συνα-
ντιούνταν στην «Πρεσβεία» (έτσι αποκαλούσαν 
το στέκι τους), στην Αγίου Κωνσταντίνου 6, κοντά 
στην πλατεία Ομονοίας. Σε αυτούς τους χώρους 
οι νεοφερμένοι διατηρούσαν επαφή με φίλους, 
συμπατριώτες, κοντοχωριανούς, μάθαιναν νέα 
από το χωριό, άφηναν ή παρελάμβαναν δέματα 
και παραγγελίες, τηλεφωνούσαν, αναζητούσαν ή 
έδιναν δουλειά σε συμπατριώτες τους και συγγε-
νικά πρόσωπα. 

Η μετανάστευση από την πατρογονική εστία 
στην αθηναϊκή περιφέρεια δεν γινόταν απευ-

θείας. Υπήρχε μια «τεθλασμένη διαδρομή», που οι 
νεοφερμένοι ακολουθούσαν σχεδόν υποχρεωτικά. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις έρχονταν με την 
παρότρυνση και μεσολάβηση συγγενών και συ-
μπατριωτών τους που είχαν εγκατασταθεί νωρίτε-
ρα στην περιοχή. Οι τελευταίοι φρόντιζαν να τους 
βρουν κατάλυμα, όπου μπορούσαν: σε ανήλιαγα 

130.01  Κάθε χρόνο το Λαχείο Συντακτών μοίραζε 
ελπίδες στους επαρχιώτες που συνέρρεαν 
στην πρωτεύουσα (και φυσικά όχι μόνο σε 
αυτούς) για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης 
σε κάποια από τις κεντρικές συνοικίες της 
Αθήνας. «Άν έχεις τύχη, διάβαινε...»

130.02  «Όπου και αν πάτε, μην ξεχάσετε το χωριό 
σας». Αγιασμός γι’ αυτούς που φεύγουν 
για μια καινούργια ζωή στην πρωτεύουσα. 
Αυτοί που μένουν στο μικρό χωριό συνεχώς 
λιγοστεύουν 

130.01

130.02
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υπόγεια, αποθήκες εργοταξίων, παραπήγματα, σε 
«μισό δωμάτιο» που τους παραχωρούσαν κάπου 
κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στη Βάθη, στο Με-
ταξουργείο, στον Άγιο Μελέτη, στην Αττική, στα 
Σεπόλια, στον Κολωνό. 

Περνούσαν αρκετοί μήνες έως ότου ο επαρχι-
ώτης προσαρμοστεί στους ρυθμούς και στον τρό-
πο ζωής της πρωτεύουσας. Θα τον βοηθούσαν 
πάλι συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. Στο διάστη-
μα αυτό διαμόρφωνε το δικό του κύκλο, έχοντας 
πάντα σαν βάση τους οικείους και συμπατριώτες 
του, με τους οποίους συναντιόταν τακτικά σε 
γιορτές, γάμους, βαφτίσια κι αρραβώνες. 

«Το κυριότερο μέσο που διαθέτουν οι οικιστές για τη 
στεγαστική τους αποκατάσταση, όταν φτάνουν στην Αθή-
να, είναι ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο που προέρχεται:
- από εκποίηση αγροτικού κλήρου ή και αποταμίευση 
μέρους αγροτικού εισοδήματος στον τόπο προέλευσης,
- από εξοικονόμηση μέρους της αμοιβής εργασίας τους 
στον τόπο προορισμού, δηλαδή στο αστικό κέντρο ή 
στην ξενιτιά. 

»Σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση κεφαλαίου που 
διοχετεύεται στην αγορά αστικής γης έχει, και αυτή την 
περίοδο, ο θεσμός της προίκας.

»Τα κεφάλαια αυτά των εσωτερικών μεταναστών έγινε 

δυνατόν να επενδυθούν σε γη, στο αστικό κέντρο, χάρη 
σε μια σειρά άτυπων μηχανισμών που συγκροτήθηκαν 
εκείνη την εποχή στους τόπους υποδοχής τους.

»Μεταξύ των νέων οικιστών και των πωλητών αγροτε-
μαχίων αναπτύχθηκε ένα συναινετικό καθεστώς σταδια-
κής καταβολής του τιμήματος του αγροτεμαχίου. Αυτό το 
καθεστώς των δόσεων, που αργότερα, όταν διευρύνθηκε 
η αγορά καταναλωτικών ειδών, γενικεύθηκε, έδωσε τη 
δυνατότητα στους οικιστές να αποτολμήσουν την επένδυ-
ση του μικρού αρχικού τους κεφαλαίου σε γη, πιεζόμενοι 
βέβαια και από την έλλειψη στέγης. Οι όροι των δόσεων 
κανονίζονταν συνήθως προφορικά ανάμεσα στον πωλη-
τή και τον αγοραστή, και η συμφωνία αφορούσε στον 
τρόπο καταβολής της επόμενης κάθε φορά δόσης». 

«Εγκατάσταση στην Αθήνα, 
σε περιοχή αυθαιρέτων» (1985),

Μαρία Μαυρίδου, τ. επίκουρος 
καθηγήτρια ΕΜΠ

Πίνακας 2
Πληθυσμιακές μεταβολές στη Δυτική Αθήνα

1951-1961 (στοιχεία ΕΣΥΕ)

Α/Α ΔΗΜΌΣ 1951 1961
Αύξηση 
1951/61

1 νέα Λιόσια 5.460 31.810 482,6%

2 Πετρούπολη 1.612 8.520 428,5%

3 Καματερό 783 3.304 422,0%

4
Αγία 

Βαρβάρα
3.481 13.726 294,3%

5 Περιστέρι 35.733 79.335 122,0%

6
Άγιοι 

Ανάργυροι
8.416 18.448 119,2%

7 Αιγάλεω 29.464 57.840 96,3%

8 Χαϊδάρι 13.773 24.002 74,3%

Σ Υ Ν Ό Λ Ό 98.722 236.985 140,0%

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και ενώ το 
ρεύμα της εσωτερικής μετανάστευσης βρίσκεται 
στην κορύφωσή του, το μεγαλύτερο ποσοστό γης 
(58,0%) στη βορειοδυτική αθηναϊκή περιφέρεια 
(νέα Λιόσια, Πετρούπολη, Άγιοι Ανάργυροι, Κα-
ματερό) χρησιμοποιείται για δραστηριότητες του 
πρωτογενούς τομέα (28,7% γεωργική γη και 29,1% 
βοσκοτόπια), ενώ η οικοδομημένη έκταση υπολεί-
πεται σημαντικά (38,9%). 

131.01  Κοσμοπλημμύρα επαρχιωτών μεταναστών 
στα Χαυτεία, στο κέντρο της Αθήνας. Τα 
επόμενα χρόνια οι περισσότεροι θα χτίσουν 
τα σπιτικά τους στη δυτική περιφέρειά της

131.02  Ο μπαρμπα-Γιώργης ο νερουλάς ξεδίψασε 
κόσμο και κοσμάκη εκείνα τα χρόνια στην 
Παλατιανή, στο Νησάκι, στα όρια με την 
Πετρούπολη, μέχρι να φτιαχτούν τα δίκτυα 
ύδρευσης της ΕΕΥ (Αρχείο Ιωάννη  
Σ. Μόσχου)

131.01
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Γειτονιές, συνοικίες και τόποι καταγωγής των εσωτερικών μεταναστών 

Δ
εν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που να 
μην εκπροσωπείται στο Ίλιον. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τα οδωνυμικά 
της πόλης, στα οποία αποτυπώνεται 

η επιθυμία των πρώτων οικιστών να συμπεριλη-
φθούν στο χάρτη της οι πατρίδες που άφησαν 
πίσω τους μ’ ένα κομμάτι της ζωής τους. Σύμ-
φωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο μεγαλύτερος 
αριθμός εσωτερικών μεταναστών κατάγεται από 
την Πελοπόννησο (Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία), 
την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα (Αιτωλ/νία), την 
Εύβοια, την Κρήτη, τα Κυκλαδονήσια, τη Μυτιλή-
νη (περιοχή Μιχελή). Στην περιοχή της Παλατια-
νής υπάρχουν μικρές παροικίες από την ανατο-
λική Μακεδονία (Σέρρες, Καβάλα), ενώ δεκάδες 
οικογένειες, χωριά ολόκληρα, μετακόμισαν από 
το νομό Αρκαδίας στο Ίλιον, στις συνοικίες του 
Αγίου Φανουρίου (εξ ου και το προσωνύμιο «μι-
κρή Αρκαδία») και της ζωοδόχου Πηγής. Τέτοια 
χωριά είναι η Λυσσαρέα, το Ψάρι Ηραίας, το 
Παλούμπα, το Δόξα, το Σέρβου, τα Όχθια, η Αε-
τορράχη, το Σαρακίνι, οι Καλλιάνοι, το Καστράκι, 
το Φαναράκι κ.ά. 

Η συγκατοίκηση με συμπατριώτες εμπέδωνε 
πάντα ένα αίσθημα ασφάλειας.

Από το καφενείον «Η Γορτυνία»  
στα Νέα Λιόσια

Θα έχετε ακούσει για τα καφενεία των επαρχι-
ωτών στο κέντρο της Αθήνας, για τα οποία μιλή-
σαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ίσως μάλιστα 
να έτυχε κάποτε να περάσετε από κάποιο από 
αυτά. Σημεία συνάντησης ήταν επίσης οι «εν Αθή-
ναις αδελφότητες» και σύλλογοι των επαρχιωτών. 
Μερικές από αυτές ήταν η Αδελφότητα Αετόπε-
τρας Δωδώνης, η Αδελφότης των Δημητσανιτών 
Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, η Αδελφότητα 
Συγχωριανών Ελληνικού Ιωαννίνων «Η Τσούκα», 
ο Σύνδεσμος γαστουναίων «Η Αρχαία Ηλίς», ο 
Σύνδεσμος Λαγκαδινών Αττικής, ο Σύνδεσμος 
Λιδωρικιωτών «Η γκιώνα» και εκατοντάδες άλλοι 
σύνδεσμοι και αδελφότητες. 

Κάποια στιγμή στο καφενείο των γορτυνίων 
φτάνει η καλή είδηση: δύο συγχωριανοί αγόρασαν 
οικόπεδα στα νέα Λιόσια.

«Δεν πάμε κι εμείς;» είπαμε. «Να δούμε μόνο. Λένε 
ότι οι τιμές τους είναι καλές. Kάνουν και ευκολίες πληρω-
μής. Αν μας αρέσει η περιοχή (Άγιο Φανούριο τη λένε), 
δίνουμε ένα καπάρο και το κλείνουμε το οικοπεδάκι. 
Έχουν αγοράσει κι άλλοι συμπατριώτες μας εκεί κοντά. 
Μου είπαν πως υπάρχει ένα πηγάδι κοινόχρηστο... κι 
ένα ρέμα από το οποίο μπορούμε να τραβήξουμε άμμο 
και χαλίκι για να ρίξουμε τη βάση. Με την πρώτη δόση 
μπορούμε να το περιφράξουμε. Σαν όνειρο φαίνεται. Την 
Κυριακή πάμε να δούμε». 

Ποια Κυριακή; Ποιος μπορούσε να περιμένει 
μέχρι την Κυριακή; Την άλλη μέρα, νωρίς το από-
γευμα, καβάλησαν με τον ξάδερφο τη βέσπα και 
πήγαν με τα χίλια. Η περιοχή τούς άρεσε. Ξαναπή-
γαν την Κυριακή και είδαν επιτόπου τη μισή Λυσσα-
ρέα. Άλλος να περνάει το σύρμα, άλλος να μπήγει 
πασσάλους, άλλος να φυτεύει σκόρδα, άλλος να 
βάφει το παραγκάκι που είχε στήσει λαθραία μία 
εβδομάδα πριν...

Οι διαδρομές των εσωτερικών μεταναστών
Οι διαδρομές που ακολούθησαν οι εσωτερι-

κοί μετανάστες από τους τόπους καταγωγής τους 

μέχρι την περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου 
έχουν καθεμιά το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. 
Σε αυτές υπάρχουν κοινά στοιχεία σχετικά με τις 
επικρατούσες συνθήκες κατά την περίοδο της με-
τανάστευσης, όπως οι καταστροφές του πολέμου 
και του Εμφυλίου, η διάλυση των υποδομών και της 
παραγωγικής βάσης των τοπικών οικονομιών, γε-
γονότα που έκαναν αβίωτη τη ζωή των ανθρώπων 
οι οποίοι κατοικούσαν στην περιφέρεια. Υπάρχουν 
όμως και στοιχεία διαφορετικά, που έχουν να κά-
νουν με την προσωπική διαδρομή καθενός, με τα 
αναπάντεχα εμπόδια, τις απρόβλεπτες δυσκολίες 
και περιπέτειες, που δυσκόλευαν ακόμη περισσότε-

132.01  Από νωρίς στα βάσανα ο μικρός Γιάννης, βοηθά τον πατέρα στο χτίσιμο του σπιτιού τους  
στον Άγιο Φανούριο (Αρχείο Ιωάννη Πατερέλη)

132.02  Είκοσι έξι μικρά οικόπεδα στην περιφέρεια της πόλης, αποτέλεσμα της αυθαίρετης κατάτμησης  
ενός αγρού 5-6 στρεμμάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες εγκατάστασης  
των νέων οικιστών (Αρχείο Μαρίας Μαυρίδου, τ. επίκ. καθηγήτριας ΕΜΠ)
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ρο την πορεία τους και σε ορισμένες περιπτώσεις 
την έκαναν βασανιστική. 

Το χτίσιμο του αυθαιρέτου
Αν η αγοραπωλησία ενός αγροτεμαχίου προ-

ϋπέθετε κάποια τυπικά προαπαιτούμενα (ένα δι-
άγραμμα κατάτμησης κι ένα προσωρινό συμφω-
νητικό), η κατασκευή του αυθαίρετου κτίσματος 
ήταν μια νυχτερινή περιπέτεια που γινόταν έξω 
από κάθε νομιμότητα, με κοινή συναίνεση όλων 
των εμπλεκομένων και από το κράτος, που έκανε 
πως δεν βλέπει!

«Ήλθαμε στα Νέα Λιόσια την άνοιξη του 1961. 
Λίγο πριν από τις εκλογές, όταν τα πράγματα είχαν χα-

λαρώσει, αλλά όχι για όλους. Κάναμε τα προσωρινά συμ-
βόλαια, περιφράξαμε το οικοπεδάκι και παραμονεύαμε 
να πάρουμε το "σήμα" για να χτίσουμε. Θα μας το έδινε 
ο νερουλάς. Αυτός είχε κανονίσει από ποιον θα πάρουμε 
τα υλικά, πότε και με ποιον εργολάβο θα χτίζαμε.

»Η γειτονιά ήταν σε αναμονή. Το ίδιο και οι συγγενείς 
μας, που θα ’ρχονταν από άλλες περιοχές μόλις έπεφτε 
το σκοτάδι για να βοηθήσουν το σήκωμα της καμαρού-
λας. Όλοι συνένοχοι στην "αγία παρανομία". Λέγαμε: 
"Βόηθα με, γείτονα, να σε βοηθήσω. Βάλε ένα χεράκι να 
το σηκώσω το καμαράκι πριν με βρει η φέξη, κι όταν με 
χρειαστείς, που θα με χρειαστείς κι εσύ κάποια στιγμή, 
θα σ’ το ανταποδώσω με το παραπάνω". 

»Ο ένας γινόταν λασπιάς, ο άλλος νεροκουβαλητής, 
χαμάλης, τσιλιαδόρος, κάθε φορά σε διαφορετικό ρόλο. 
Άνθρωποι για όλες τις δουλειές... 

»Τρεις μήνες μετά, που σηκώσαμε το καμαράκι, 
ήρθαν τα συνεργεία της Πολεοδομίας, οι κατεδαφιστές. 
Τους παίρνανε από τις πιάτσες της οδού Αθηνάς και 
τους πληρώνανε κατ’ αποκοπή... Να ’βλεπες τις μοβόρι-
κες φάτσες τους... Ήταν αποφασισμένοι για όλα. 

»Κάνα δυο φορές τους πήραμε με τις πέτρες. Κάνα-
νε πίσω, αλλά την άλλη μέρα ξανάρχονταν με ισχυρές 
δυνάμεις Χωροφυλακής και κλούβες. Γκρέμισαν πολλά 
αυθαίρετα στον Άγιο Νικόλαο, αλλά τα ξαναχτίσαμε».

Τους πρώτους μήνες της εγκατάστασης
Όταν ήλθαν οι πρώτοι επαρχιώτες οικιστές 

στην περιοχή, αμέσως μετά τον πόλεμο, αντίκρι-
σαν ένα τοπίο αμιγώς αγροτικό. Η παντελής έλλει-
ψη υποδομών δεν στάθηκε αντικίνητρο στην εγκα-
τάστασή τους, καθώς αντίκριζαν εικόνες οικείες, 
από τα χωριά τους που μόλις είχαν εγκαταλείψει: 
στέρνες, μαγγανοπήγαδα, περιβόλια, μαντριά, βου-
στάσια, αλώνια, αποθήκες με ζωοτροφές, κάρα και 
γαϊδουράκια να πηγαινοέρχονται φορτωμένα στα-
φύλια και κηπευτικά, εικόνες που λειτουργούσαν 
θετικά γι’ αυτούς. 

Ένας από τους πρώτους οικιστές αλληλογρα-
φώντας με συγγενή του στο χωριό εκφράζεται με 
ενθουσιασμό για την εικόνα της περιοχής. 

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφα είναι εδώ! 
Όλα μου θυμίζουν το χωριό μας. Το γάλα μάς το φέρ-
νει στην πόρτα ο Θανάσης ο γαλατάς. Νερό μάς δίνει 
απ’ το πηγάδι του ο γείτονάς μας ο Γιάννης. Λαχανικά, 
ζαρζαβατικά, όλα ολόφρεσκα από το λαχανόκηπο του 
μπαρμπα-Μανώλη. Ρεύμα δεν έχουμε και προς το παρόν 
εξυπηρετούμαστε με λάμπες πετρελαίου. Οσονούπω θα 
τραβήξουμε δική μας γραμμή από μια μάντρα υλικών, 
λίγο πιο κάτω». 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 το τοπίο 
αλλάζει σταδιακά, όμως μέχρι τα τέλη της δια-
τηρούνταν έντονα οι εικόνες της προηγούμενης 
περιόδου.

κες φάτσες τους... Ήταν αποφασισμένοι για όλα. 

νε πίσω, αλλά την άλλη μέρα ξανάρχονταν με ισχυρές 
δυνάμεις Χωροφυλακής και κλούβες. Γκρέμισαν πολλά 
αυθαίρετα στον Άγιο Νικόλαο, αλλά τα ξαναχτίσαμε».

Τους πρώτους μήνες της εγκατάστασης

στην περιοχή, αμέσως μετά τον πόλεμο, αντίκρι-
σαν ένα τοπίο αμιγώς αγροτικό. Η παντελής έλλει-
ψη υποδομών δεν στάθηκε αντικίνητρο στην εγκα-
τάστασή τους, καθώς αντίκριζαν εικόνες οικείες, 
από τα χωριά τους που μόλις είχαν εγκαταλείψει: 

στην περιοχή, αμέσως μετά τον πόλεμο, αντίκρι-
σαν ένα τοπίο αμιγώς αγροτικό. Η παντελής έλλει-
ψη υποδομών δεν στάθηκε αντικίνητρο στην εγκα-
τάστασή τους, καθώς αντίκριζαν εικόνες οικείες, 
από τα χωριά τους που μόλις είχαν εγκαταλείψει: 

133.01  Ο Βασίλης Μπαρδής, νερουλάς με 
βυτίο και υπαίθριος μικροπωλητής κατά 
περίπτωση, ανάλογα με ό,τι οι ανάγκες των 
κατοίκων της εποχής επέβαλλαν (Αρχείο 
Ευτέρπης Μπαρδή)

133.02  Αυστηρή προειδοποίηση των Αρχών 
μέσω του Τύπου και απειλές για άμεση 
κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων. 
Όταν όμως δεν είχες πού να βάλεις την 
οικογένειά σου... (Αρχείο συγγραφέα) 

133.03  Δεν ήταν λίγοι οι πρώτοι κάτοικοι που 
έχτισαν με τα χέρια τους τα σπίτια τους. Σε 
αυτή την προσπάθεια συμμετείχαν όλα τα 
μέλη της οικογένειας (Αρχείο Δήμου Ιλίου)

133.04  Η περιοχή του Αγίου Νικολάου, αρχές της 
δεκαετίας του ’60. Αυθαίρετες κατασκευές 
σε αυθαίρετα οικοπεδοποιημένα λαχίδια 
και δυο ρέματα, που κι αυτά έγιναν δρόμοι 
(Μαρία Μαυρίδου, «Η συγκυριακή 
ανάπτυξη μιας περιφερειακής συνοικίας: 
Νέα Λιόσια, 1987»)

133.02

133.03

133.04

133.01
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Σπίτι μου, σπιτάκι μου! (Home sweet home!)
«Ρώτησα κάποτε έναν φίλο από τη Ζωοδόχο Πηγή: 

"Ποιο είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου;" Κι αυτός, 
αυθόρμητα, χωρίς να το πολυσκεφτεί, μου απάντησε: "Το 
σπίτι μου"!»

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 άρχισαν να 
ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο, τα σπίτια των 
εσωτερικών μεταναστών. Σπιτάκια μικρά, φτωχικά, 
αλλά ζωντανά, όμορφα και φρεσκοβαμμένα, έδιναν 
σάρκα και οστά στο όνειρο των οικογενειών που 
επέλεξαν την περιοχή για «να βάλουν το κεφά-
λι τους κάτω από ένα κεραμίδι», όπως χαρακτη-
ριστικά έλεγαν. Ήταν οι φωλιές, τα καταφύγια, τα 
ορμητήριά τους για το νέο ξεκίνημα στη γεμάτη 
ελπίδες και υποσχέσεις πρωτεύουσα. Τα καλύτερα 
θα έρχονταν μετά. 

Μερικά από τα σπιτάκια αυτά, αυθεντικά δείγμα-
τα λαϊκής αρχιτεκτονικής, ξεχώριζαν από τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους, 
ενώ παράλληλα αποκάλυπταν το επάγγελμα, την 
τέχνη του ιδιοκτήτη τους.

Το σπίτι του σιδερά, για παράδειγμα, ήταν ένα 
σπίτι «φρούριο», γεμάτο σιδεροκολόνες, κοιλοδο-
κούς, σιδερένια κάγκελα και στέγαστρα, ενώ από 
σίδερο ήταν τα πορτοπαράθυρα, η σκάλα της εισό-
δου, καθετί γύρω και πάνω σε αυτό. 

Στα σπίτια του πλακά και του μαρμαρά η πλα-
κόστρωση και η μαρμαρόστρωση δεν περιορίζο-
νταν στα δάπεδα του μπαλκονιού και στους περι-
βάλλοντες διαδρόμους, αλλά σκαρφάλωναν στους 
τοίχους, στο μαντρότοιχο, στα περβάζια του, γύρω 
από τα πορτοπαράθυρα. 

Το σπίτι του ξυλουργού με τα ξύλινα στέγαστρα, 
τις πέργκολες και τις σκαλωσιές θύμιζε κάτι από το 
ξυλόσπιτο του παραμυθιού, ενώ οι διακοσμητικές 
ξυλοκατασκευές («πατέντες» τις ονόμαζε ο ιδιο-
κτήτης) του έδιναν μια ξεχωριστή όψη.

Το σπίτι του μπογιατζή, πάντα φρεσκοβαμμένο, 
με ποικιλία χρωμάτων, έδειχνε το γούστο του ιδι-
οκτήτη και την ικανότητά του να σκεπάζει με κάθε 
πινελιά τις ατέλειες που υπήρχαν. 

Τα σπιτάκια αυτά, το ένα μετά το άλλο, δημιούρ-
γησαν τις πρώτες φτωχογειτονιές, που καθώς πύ-
κνωναν κι ενώνονταν μεταξύ τους συγκροτούσαν 
συνοικίες ολόκληρες.

Όμως, αν αυτό που τόσο αυθαίρετα και με 
τόση βιάση δημιουργήθηκε έδινε λύσεις σε 

ατομικό επίπεδο για κάθε οικιστή, η οργάνωση του 
περιβάλλοντος χώρου πολύ απείχε από αυτό που 
θα έπρεπε να είναι. Υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις, 
τόσο σε υποδομές και εξοπλισμό όσο και σε δί-
κτυα εξυπηρέτησης. Σε ορισμένες μάλιστα περι-
πτώσεις η διαβίωση στο χώρο γινόταν εξαιρετικά 
προβληματική. 

134.02  «Σηκώσαμε τα ντουβάρια με ψυχόβγαλμα και τώρα ψάχνουμε για συνεργείο να ρίξουμε την πλάκα. 
Μέσα στο τόσο άγχος και στην αγωνία βγάλαμε και μια αναμνηστική» (Νέα Λιόσια, 1948, 
Αρχείο Δημήτρη Αντωνόπουλου)

134.03   «Το καλουπώσαμε, δωμάτιο και χολ μαζί. Αύριο βράδυ ρίχνουμε την πλάκα με μπαλαντέζα. Απόψε η 
Βασιλικούλα θα μείνει μέσα με τα παιδιά για να μην το βρουν άδειο και το ρίξουν» (Αρχείο συγγραφέα) 

134.04  Γειτονιά των ονείρων: «Οδός Τέρμα Θεού» στον Άι-Νικόλα, στην πλαγιά του Ποικίλου. Πιο ψηλά δεν 
γίνεται! (Σκίτσο συγγραφέα) 

134.01   Έχτισε το καμαράκι 
του, γεμάτος 
χαρά άνοιξε τα 
παραθυρόφυλλα και... 
κελαηδάει με το βιολί 
του (Αρχείο Δημήτρη 
Δημητρόπουλου)

134.01

134.02 134.03

134.04
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Στα μέσα του 1961, η τοπική εφημερίδα «ΗΧΩ» 
επεσήμαινε τον κίνδυνο πλημμύρας τους επόμε-
νους χειμερινούς μήνες. Η καταστρεπτική θεομη-
νία της 6ης νοεμβρίου του 1961 επαλήθευσε τους 
φόβους της. Όταν άνοιξαν οι ουρανοί, οι ελλείψεις 
και η ανοργανωσιά του χώρου αποκαλύφθηκαν 
δραματικά, σε όλη τους την έκταση. 

Όμως η ζωή συνεχίστηκε και μετά την κατα-
στροφή. Με όλες τις ελλείψεις, τις εκκρεμότητες 
και την αδυναμία ή και απροθυμία της Πολιτείας 
να βάλει μια τάξη και να οργανώσει στοιχειωδώς 
την καθημερινότητα στις γειτονιές που ξεφύτρω-
ναν σαν μανιτάρια, η ζωή άρχισε να παίρνει πάλι 
τα πάνω της. Το πρώτο αυθαίρετο δωματιάκι συ-
μπληρώθηκε με ένα δεύτερο και με μια προσθήκη 
στο πίσω μέρος του, πρόχειρα σκεπασμένη με 
λαμαρίνες: αποθηκούλα για τα εργαλεία ή και ερ-
γαστήρι του βιοπαλαιστή ιδιοκτήτη. Στα σπίτια που 
χτίζονταν νόμιμα, στην εντός σχεδίου περιοχή, 

αφήνονταν αναμονές – μελλοντικές προσδοκίες 
του ιδιοκτήτη και υπόσχεση στα παιδιά του. 

«Να μ’ έχει ο Θεός γερό, να φροντίσω και για σας» 
τους έλεγε! 

Κάποιοι στο μαντρότοιχο της αυλής τους έχτι-
σαν ένα δωματιάκι 1,5 X 1,5, μ’ ένα μικρό παράθυ-
ρο προς τη μεριά του δρόμου, κάτι σαν ψιλικατζίδι-
κο, με «τηλέφωνον διά το κοινόν». 

Αυλές των θαυμάτων, γειτονιές του ονείρου...
«Θυμάμαι, τα πρώτα χρόνια που ήλθαμε στην περι-

οχή, οι γυναίκες της γειτονιάς μαζευόμασταν στην αυλή 
της κυρα-Φρόσως, της "πηγαδούς". Τη λέγαμε έτσι για-
τί ο άντρας της, ο κυρ Νίκος, Ναξιώτης στην καταγωγή, 
είχε ανοίξει πολλά πηγάδια και βόθρους στην περιοχή. 
Τα βράδια καθόμασταν στο κεφαλόσκαλο του σπιτιού 
με μια λάμπα πετρελαίου και τα παιδιά μας, όλα τότε 
μαθητές του Δημοτικού, αλωνίζανε στην αυλή και στους 
γύρω δρόμους. Τα αγόρια έπαιζαν στο φως του φεγγα-
ριού "μακριά γαϊδούρα", "κλέφτες κι αστυνόμους", και 
τα κορίτσια "περνά, περνά η μέλισσα" και "κουμπάρες". 
Στην αυλή μας γίνονταν θαύματα και η γειτονιά μας 
μεγάλωνε, καθώς καινούργιες οικογένειες έρχονταν για 
εγκατάσταση σε αυτήν». 

Στα αμέσως επόμενα χρόνια φτιάχτηκαν 5-6 
μικρομάγαζα: το στέκι της κυρα-Μαρσώς, χώρος 
για καφέ, οικογενειακές εκδηλώσεις και κοινωνικές 
συναθροίσεις, το μανάβικο του Αρίστου, το μπα-
καλικάκι του Μιστόκλη, το κουρείο του Κώστα, ένα 
μαγαζί με χρώματα, εργαλεία και είδη κιγκαλερίας, 
μια μάντρα υλικών. Υπήρχαν ακόμη στη γειτονιά 
δυο-τρεις μαραγκοί, σιδεράδες, ένας ηλεκτρολό-
γος κι ένας υδραυλικός. 

για μεγάλο διάστημα η γειτονιά ήταν αποκομμέ-
νη από το κέντρο της πόλης. Η συγκοινωνία γινόταν 

με πειρατικά. Καμιά απολύτως υποδομή. Φως με τη 
λάμπα πετρελαίου, μαγείρεμα με το γκάζι, νερό με 
το βυτίο, τηλέφωνο αν ήθελες έπρεπε να πας 200-
300 μέτρα πιο κάτω, στο ψιλικατζίδικο όπου άφηνε 
τα γράμματα ο ταχυδρόμος. 

Ο κόσμος συνέκρινε τις δύσκολες μέρες που 
περνούσε με αυτά που έζησε την προηγούμενη πε-
ρίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου. Μ’ ένα «έχει ο 
Θεός» κι ένα τραγούδι «Να λες, "δεν πειράζει, θα ’ρθει 
άσπρη μέρα και για μας"» άφηνε πίσω τις αναποδιές 
και τα στραβά. 
 

«Όλοι τότε στη γειτονιά μας ονειρευόμασταν. Το ίδιο 
συνέβαινε και στις άλλες, γι’ αυτό και οι γειτονιές της 
εποχής εκείνης πέρασαν στην Ιστορία, στη λογοτεχνία, 
στον κινηματογράφο σαν "γειτονιές του ονείρου"».

135.01  Ο νερουλάς Παναγιώτης Βέρτζος γέμιζε 
τα βαρέλια στις οικοδομές που χτίζονταν 
αυθαίρετα, με κίνδυνο να συλληφθεί και να 
του κατασχεθεί η υδροφόρα (Φωτό, αρχές 
του ’60, Αρχείο Παναγιώτη Βέρτζου) 

135.02  Τα περισσότερα σπίτια των εσωτερικών 
μεταναστών δεν είχαν πηγάδια. Έτσι, το 
ντεπόζιτο, τοποθετημένο στην ταράτσα 
συνήθως, ήταν κάτι παραπάνω από 
απαραίτητο (Αρχείο συγγραφέα) 

135.03  Όλα όσα ήθελε ο κοσμάκης, όλα όσα  
είχε στερηθεί γίνονταν κινηματογραφική 
ταινία κι ο λαός διασκέδαζε με τον πόνο 
του (Αρχείο συγγραφέα)

135.03

135.02

135.01
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Εξωραϊστικοί σύλλογοι: Εργαλεία συλλογικής δράσης για καλύτερες συνθήκες ζωής

Α
πό τα μέσα της δεκαετίας του ’50, χρό-
νο με το χρόνο, χιλιάδες νέοι κάτοικοι 
εγκαθίσταντο στα νέα Λιόσια, νέες 
γειτονιές ξεφύτρωναν, τα σπίτια πύ-

κνωναν. Οι κάτοικοι άρχισαν να συζητούν θέματα 
που τον πρώτο καιρό δεν τα άγγιζαν καν. Έβλεπαν 
ότι στο μέλλον η γειτονιά τους θα μπορούσε να 
γίνει πιο όμορφη, αν δυο-τρεις από τους πολλούς 
ελεύθερους χώρους που υπήρχαν σε αυτήν αξι-
οποιούνταν για μια μικρή πλατεία, για το σχολείο 
που θα πήγαιναν τα παιδιά τους, ακόμη και για το 
παιχνίδι τους. Οι συζητήσεις έδιναν κι έπαιρναν 
στα στέκια τους. 

Οι πιο δραστήριοι πήραν την πρωτοβουλία και 
έφτιαξαν έναν τοπικό εξωραϊστικό σύλλογο, ένα 
«εργαλείο δράσης» –έτσι το έλεγαν οι πιο πολιτικο-
ποιημένοι– για να δουλέψουν πιο αποτελεσματικά, 
να οργανώσουν τους αγώνες τους, να ακούγεται 
καλύτερα η φωνή τους. 

Στη ζωοδόχο Πηγή οι κάτοικοι, προκειμένου να 
κατοχυρώσουν έναν κοινόχρηστο χώρο, έφτιαξαν 
ένα μικρό αυθαίρετο κτίσμα, έβαλαν έναν σταυρό 
στη στέγη του και μέσα σε λίγες ώρες το εκκλησά-
κι ήταν έτοιμο. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώθη-
κε ένας ακόμη μεγαλύτερος χώρος γύρω από το 
ναΐδριο. Ο χώρος έγινε το κέντρο της συνοικίας. 
Λίγο δυτικότερα υπήρχε μια μεγάλη αλάνα, ένας 
χώρος για άθληση, παιχνίδι και διασκέδαση. Από 
εκεί περνούσαν όλοι: γυρολόγοι πεχλιβάνηδες, αρ-
κουδιάρηδες, ταχυδακτυλουργοί, μουζικάντηδες, 
γλυκατζήδες μέχρι και πλανόδιοι οδοντογιατροί. 
Εκεί γίνονταν οι υπαίθριες κινηματογραφικές προ-
βολές από το 7ο γραφείο του γενικού Επιτελείου 
Στρατού. Στο χώρο αυτόν έπαιξε η πρώτη ανεξάρ-
τητη ποδοσφαιρική ομάδα της συνοικίας. 

Ό ι πρώτοι εξωραϊστικοί σύλλογοι στην περιοχή 
των νέων Λιοσίων ιδρύθηκαν περί τα μέσα 

της δεκαετίας του ’50. Λόγω των γεγονότων που 
είχαν προηγηθεί στη χώρα, η δημιουργία συλλόγων 
την περίοδο αυτή συχνά συναντούσε προσκόμμα-
τα και το καταστατικό τους υπόκειτο σε υποχρεω-
τικές προσαρμογές που περιόριζαν το αντικείμενο 
της δράσης τους στους τομείς της φιλανθρωπίας 
και σε μικρά έργα δευτερεύουσας σημασίας, που 
χαρακτηρίζονταν εξωραϊστικά. Έτσι, ενώ η ίδρυσή 
τους αποσκοπούσε στην κάλυψη των στοιχειωδών 
αναγκών μιας περιοχής (ύδρευση, εξηλεκτρισμός, 
οδοποιία, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά, συγκοινω-
νιακή διασύνδεση κ.λπ.), το αντικείμενό τους εμ-
φανιζόταν ως εξωραϊσμός και καλλωπισμός. Είναι 
βεβαίως απορίας άξιον πώς θα μπορούσαν να εξω-
ραϊστούν και να καλλωπιστούν υποδομές που δεν 
υπήρχαν καν εκείνα τα χρόνια στις γειτονιές και τις 
συνοικίες της κοινότητας. 

Συνήθη έργα και δραστηριότητες των (κατά τα 

136.01  Στις βασικές προτεραιότητες των εξωραϊστικών συλλόγων ήταν να δημιουργηθούν χώροι για το παιχνίδι  
των παιδιών (Αρχείο Συλλόγου «Καραϊσκάκης»)

136.02  Καθαρισμός του ρέματος της Φλέβας από τους κατοίκους του Ρίμινι (Αρχείο Συλλόγου «Καραϊσκάκης»)
136.03  Πολλές φορές το λεωφορείο καθυστερεί και η βροχή διαρκεί πολύ...

136.01

136.02

136.03
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άλλα) εξωραϊστικών φορέων ήταν η συντήρηση του 
υποτυπώδους οδικού δικτύου με διαμόρφωση της 
σκάφης των χωματοδρόμων και μπάζωμα των λακ-
κουβών από τις διαβρώσεις, η κατασκευή μικρών 
γεφυρών πάνω από χειμάρρους και ρέματα, η το-
ποθέτηση σκεπάστρων στις στάσεις (όπου υπήρχε 
λεωφορειακή γραμμή), η επέκταση του δικτύου 
ύδρευσης, σε κάποιες περιπτώσεις με επιφανει-
ακούς και ελαστικούς ακόμη σωλήνες, η λαθραία 
επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου στις απόμακρες 
γειτονιές, η τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμ-
μάτων, η τοποθέτηση οργάνων παιδοτόπου και η 
κατασκευή ενός αυθαίρετου ναΐσκου σε κάποιον 

χώρο με την προσδοκία να κατοχυρωθεί αυτός 
ως δημόσιος και να αποδοθεί μελλοντικά στους 
οικιστές. Η δράση τους επεκτεινόταν και σε ζητή-
ματα κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού, με την 
παροχή βοηθημάτων στις πιο φτωχές οικογένειες, 
τη διοργάνωση παραστάσεων κουκλοθεάτρου και 
Καραγκιόζη για την ψυχαγωγία των παιδιών, εκδρο-
μών με πούλμαν τους θερινούς μήνες κ.ά. 

Είκοσι εξωραϊστικοί σύλλογοι λειτούργησαν 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 στο πλαίσιο 
των προσπαθειών των οικιστών να αποκτήσουν 
οι γειτονιές τους τις στοιχειώδεις υποδομές και 
ο αυθαίρετα οικοπεδοποιημένος χώρος να λάβει 

χαρακτηριστικά οργανωμένης πόλης. 
Είκοσι φορείς σε έναν χώρο όχι μεγαλύτερο 

από 6,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα σημαίνει ένας 
φορέας κάθε 300 στρέμματα. Σίγουρα πρόκειται 
για μεγάλο αριθμό συλλογικοτήτων, που συνδέε-
ται με τις διαρκείς προσπάθειες των οικιστών για 
την καλυτέρευση των όρων ζωής τους αλλά και 
με ατομικισμούς, εγωιστικές νοοτροπίες και προ-
σωπικούς ανταγωνισμούς («γιατί εσύ κι όχι εγώ;»), 
διαχρονικά γνωρίσματα της φυλής. Ποιος όμως θα 
μπορούσε να αποθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες, 
πολύ περισσότερο να περιμένει την ανάληψή τους 
από κρατικούς ή υπερκείμενους φορείς, όταν κάθε 
γειτονιά αντιμετώπιζε καθημερινά τα δικά της οξυμ-
μένα προβλήματα; Έτσι, όλοι ξεκίνησαν έναν αγώ-
να δρόμου, απευθυνόμενοι προς κάθε κατεύθυνση 
και σε κάθε αρμόδιο για να αποσπάσουν κάποια 
υπόσχεση, να πετύχουν την έγκριση ενός μικρού 
κονδυλίου από την κοινοτική Αρχή για να αντιμε-
τωπιστούν ζωτικής σημασίας προβλήματα και ελ-

137.01  Ελλείψει κοινοτικών πόρων, κάποια έργα, 
όπως οι δενδροφυτεύσεις, έγιναν με 
πρωτοβουλία των εξωραϊστικών συλλόγων 
και προσωπική εργασία των κατοίκων 
(Αρχείο ΜΣΑΦ/Βαγγέλη Σαμαρά) 

137.02  Με τσάπες, κασμάδες και φτυάρια 
οι κάτοικοι προσπαθούν να εξωραΐσουν 
τις γειτονιές τους (Αρχείο Συλλόγου 
«Καραϊσκάκης») 

137.03  Λίγο πριν από την εκδρομή, μέλη του 
Συλλόγου «Καραϊσκάκης» απαθανατίζονται 
περιμένοντας το πούλμαν 

137.04  Πολυγραφημένο «δελτίο» του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου «Αθανάσιος Διάκος» 
(Αρχείο Δημήτρη Λίβα)

137.03

137.04

137.01 137.02
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λείψεις, που όπως θα δούμε πιο κάτω (σελ. 173) 
οδήγησαν σε τραγωδίες. 

Οι σύλλογοι που λειτούργησαν κατά τη μετα-
πολεμική περίοδο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του ’70 ήταν: 

1. Η Φιλοπρόοδος Ένωσις Κατοίκων Αγ. γεωρ-
γίου ν. Λιοσίων «Κοίμησις Θεοτόκου». Ίδρυση το 
1955.

2. Ο Σύλλογος «Η Αγία Τριάδα» (Ραδιοφωνία, 
πάνω από Καπετάν Βέρα). Ίδρυση 1958-1960.

3. Ο Σύλλογος «Φειδίας» (περ. Μιχελή-Άγιος νι-
κόλαος, 10η στάση Αγ. νικολάου). Ίδρυση το 1962.

4. Ο Σύλλογος «Αθανάσιος Διάκος» (περιοχές 
ζωοδόχος Πηγή-Βερακέικα). Ίδρυση στα μέσα της 
δεκαετίας του ’50.* 

5. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων «Η Αθηνά» (περιο-
χή Πολυτέκνων). Ίδρυση προ του ’60.*

6. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Αγία Αικατερίνη» 
ν. Λιοσίων (Άγιος Φανούριος). Ίδρυση προ του 
1961. 

7. Ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
«Η Εθνική Εστία». Ίδρυση το 1961.

8. Σύλλογος «Άγιος Φανούριος» (Άγιος Φα-
νούριος).

9. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Το Ίλιον» ν. 
Λιοσίων (περιοχή Μιχελή). Ίδρυση το 1960.

10. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Φοίνιξ» Αγίου 
νικολάου (Άγ. νικόλαος ν. Λιοσίων). Ίδρυση προ 
του 1963. 

11. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλατιανής (Πα-
λατιανή). Ίδρυση προ του 1964.

12. Ο Σύλλογος «Πρόοδος-Αναγέννηση» την 
περίοδο 1967-1974 (Ραδιοφωνία). Ίδρυση το 
1964-1965.

13. Ο Εκπολιτιστικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος 
«Άγιος Διονύσιος» (Ραδιοφωνία). Ίδρυση το 1966.

14. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «ζωοδόχος 
Πηγή». Ίδρυση περί τα μέσα της δεκαετίας του ’50.

15. Ο Σύλλογος «Παρθενών» (Ελπίδος 28, Άγι-
ος Φανούριος). Ίδρυση προ του 1958.

16. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Καραϊσκάκης» 
(περιοχή Ρίμινι, Τύνιδος & Έκτορος). Ίδρυση το 
1964.

17. Ο Σύλλογος «Αναγέννηση» (Ιεροπηγής 11, 
περιοχή Μιχελή, πλ. ΕΛΑν σήμερα). Ίδρυση το 
1967.

18. Ο Σύλλογος «Αχιλλεύς» (περιοχή Μιχελή, 
Αγίου νικολάου 38, πλ. ΕΛΑν σήμερα). 

Δύο ακόμη σύλλογοι ιδρύθηκαν κατά την περί-
οδο της Μεταπολίτευσης και μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του ’80: 

19. Ο Σύλλογος Καππαδοκίας (κάτω Παλατια-
νή). Ίδρυση το 1976. 

20. Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Ο Μέρμηγκας» (περιοχή Αγίου νικολάου). Ίδρυ-
ση το 1983.

*  Επειδή δεν βρέθηκαν τα καταστατικά-ιδρυτικά των 
συλλόγων, σε ορισμένες περιπτώσεις λάβαμε υπόψη 
την πρώτη αναφορά γι’ αυτούς σε δημοσιεύματα του 
τοπικού Τύπου. 

Χάρη στη δράση και στα διαβήματα των εξω-
ραϊστικών συλλόγων, ορισμένα από τα ζωτικά προ-
βλήματα της πόλης άρχισαν να επιλύονται κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ’60, άλλα δρομολογή-
θηκαν, πολύ περισσότερα όμως ήταν αυτά που 
παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Ας θυμηθούμε τα ση-
μαντικότερα: 

Τ ο δίκτυο ύδρευσης είναι η σημαντικότερη 
υποδομή σε μια πόλη, που το πηγάδι και ο 

νερουλάς δεν μπορούσαν να υποκαταστήσουν. Το 
δίκτυο της ΕΕΥ (ΟΥΛΕν) ήλθε στα νέα Λιόσια 
το 1950. Τα επόμενα χρόνια επεκτάθηκε σταδια-
κά στις γύρω συνοικίες. Χρειάστηκε να περάσουν 
τριάντα ολόκληρα χρόνια από την τοποθέτηση του 
πρώτου κρουνού στην είσοδο της πόλης (στάση 
Πιπεριά) μέχρι να υδροδοτηθούν και τα τελευταία 
σπίτια στις πάνω γειτονιές της Ραδιοφωνίας. 

Οι επεκτάσεις της ΕΕΥ ανά περιοχή: στο Κέ-
ντρο το 1950, στο Ρίμινι το 1964, στον Άγιο Φα-
νούριο το 1970, στους Πολυτέκνους το 1970, 
στην Παλατιανή το 1978, στη Μιχελή το 1978, 
στον Άγιο νικόλαο το 1979, στη Ραδιοφωνία το 
1982. Το έτος αυτό, το βασικό δίκτυο ύδρευσης 
του δήμου υπολογίζεται ότι ήταν της τάξης των 
150 χιλιομέτρων.

Α πό την ίδρυση της ΔΕΗ το 1949 μέχρι την 
εξαγορά από αυτήν της ιδιωτικής Εταιρείας 

Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος νέων Λιοσίων-
Πετρουπόλεως-Καματερού του Θεόδωρου Χατζό-
πουλου πέρασε μία δεκαετία. Στο διάστημα αυτό οι 
κάτοικοι στις απόμακρες γειτονιές εξυπηρετούνταν 
ο ένας από τον άλλον με ενδιάμεσους μετρητές, 
επεκτείνοντας τις γραμμές με πρόχειρα υποστυλώ-
ματα. Η χαμηλή ισχύς του ρεύματος δεν επέτρεπε 
τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, όπως ψυγεία, κου-
ζίνες, σόμπες. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’60 και μετά, όταν τα σπίτια 
πέταξαν τις γκαζιέρες και τα ψυγεία πάγου και εκ-
συγχρονίστηκαν.

Τ α πρώτα χρόνια οι οικιστές εξυπηρετούνταν 
από μία και μόνη λεωφορειακή γραμμή, που 

τερμάτιζε στο κέντρο της πόλης (πλατεία γεννημα-
τά σήμερα). Από εκεί, η μετάβαση στις συνοικίες 
γινόταν με πειρατικά. Το πρόβλημα της συγκοινω-
νιακής εξυπηρέτησης μπήκε στην πρώτη γραμμή 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. 

Προηγήθηκαν έργα ασφαλτόστρωσης στο 
πρωτεύον οδικό δίκτυο (Μενελάου, Αγίου νικολά-
ου, Παλατιανής, Έκτορος, Πριάμου-Αγίου Φανου-
ρίου, Ηρακλέους κ.ά.) και οι λεωφορειακές γραμ-
μές επεκτάθηκαν σταδιακά στις γύρω συνοικίες: 
του Αγίου νικολάου, της Παλατιανής, των Πολυτέ-
κνων (κατά μήκος της ομώνυμης οδού), του Αγίου 
Φανουρίου, της ζωοδόχου Πηγής (γραμμές από 
την Αθήνα μέσω Σεπολίων) και πολύ αργότερα των 
Ριμινιτών (μέσω λεωφ. Χασιάς). Η συγκοινωνιακή 

138.01  Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου 
Νέων Λιοσίων (Αρχείο Γιώργου 
Σακελλαρίδη) 

138.01
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διασύνδεση συνέβαλε στην ανάπτυξη καινούργιων 
αγορών στις γύρω συνοικίες και κατά μήκος των 
λεωφορειακών αξόνων, τονώνοντας την εμπορική 
δραστηριότητα σε όλη την έκταση του δήμου και 
ανεβάζοντας την αξία της γης. 

Τ ο ίδιο διάστημα οι προσπάθειες για τη μετα-
φορά σειράς φορέων και υπηρεσιών στην 

περιοχή του Ιλίου ευοδώθηκαν με την ίδρυση:
•  Ιατροκοινωνικού Κέντρου (παράρτημα ΠΙΚΠΑ) 

το 1962, 
•  Αστικού τηλεφωνικού κέντρου από τον ΟΤΕ 

το 1963, 
•  Υποθηκοφυλακείου το 1965, 
•  Ταχυδρομείου με Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

το 1966, 
•  Εργατικής Εστίας το 1969, 
•  Δημόσιου Ταμείου το 1977.

Η είσοδος δεκάδων χιλιάδων νέων κατοίκων τη 
δεκαετία του ’50 ανέδειξε το καυτό πρόβλημα της 
σχολικής στέγης ως ένα από τα σοβαρότερα της 
πόλης. Στο 1ο Δημοτικό, που λειτουργούσε από το 
1860, προστέθηκε το 1956 ένα ακόμη (το 2ο) και 
τα επόμενα χρόνια (από το 1959 μέχρι το 1975) 
άλλα 15. Τα περισσότερα σχολεία συστεγάζονταν 
ή λειτουργούσαν σε μισθωμένα ακατάλληλα κτίρια, 
αποθήκες, ακόμη και σε... ταβέρνες-εστιατόρια. Ο 
συνήθης αριθμός των μαθητών στις αίθουσες υπε-
ρέβαινε τους 40. 

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα πράγμα-
τα ήταν ακόμη χειρότερα. Το 1ο γυμνάσιο ν. 
Λιοσίων, που λειτούργησε το 1948, καταργήθηκε 
τον επόμενο χρόνο. Μέχρι το 1961 οι μαθητές 
πήγαιναν στο 1ο γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων 
(γΑΑ). γυμνάσιο στα ν. Λιόσια ιδρύθηκε και 
πάλι το 1961 ως παράρτημα του γΑΑ. Σε αυτό 
έφτασαν να φοιτούν 854 μαθητές (!), πολλοί από 
τους οποίους έρχονταν από την Πετρούπολη 
και το Καματερό, που ακόμη δεν διέθεταν δημό-
σιο γυμνάσιο. Η κατάσταση στη σχολική στέγη 
άρχισε κάπως να βελτιώνεται περί τα τέλη της 
δεκαετίας αυτής. Αξίζουν ιδιαίτερη μνεία τα Ιδιω-
τικά Εκπαιδευτήρια «Τσώνη-Παταργιά», «Αικατε-
ρίνης Κόκκοτα», «Ρένας Παπαδοπούλου», «κας 
γεωργακοπούλου», «Μαρίας Καλλά» κ.ά., που 
εκείνα τα δύσκολα χρόνια αναπλήρωσαν τα κενά 
της Πολιτείας, επενδύοντας στον ευαίσθητο και 
στρατηγικής σημασίας τομέα της εκπαίδευσης 
στην περιοχή των νέων Λιοσίων. 

139.01   Πρόσφατες οικολογικές πρωτοβουλίες κατοίκων του Ιλίου εμπλουτίζουν το πράσινο του Ποικίλου 
(Αρχείο συγγραφέα)

139.02  Τα συνοικιακά συμβούλια από το 1984 υποκατέστησαν εν μέρει τους εξωραϊστικούς συλλόγους.  
Τότε έγινε ο διαχωρισμός των 9 περιοχών του δήμου σε 21 συνοικίες

139.01

139.02
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Kατηφορίζοντας στον Άγιο Φανούριο

«“Άγιε Φανούρη, κάνε το θάμα σου” άκουγα τη μάνα 
μου να παρακαλάει τον άγιο και να σταυροκοπιέται γο-
νατιστή. Μέναμε ακόμη στο χωριό κι ήμουν ασχόλιαγο 
παιδί, πριν έλθουμε στην Αθήνα εσωτερικοί μετανάστες 
από την Αρκαδία. Και να σου προσευχές και τάματα και 
φανουρόπιτες στον άγιο να τη βοηθήσει να βρει τον αδελ-
φό της, που τα ίχνη του είχαν χαθεί τότε, στα γεγονότα 
του Εμφυλίου. Αργότερα, όταν ήρθαμε, δεν ξέρω πώς, σ’ 
αυτήν εδώ τη γειτονιά, στα Κάτω Λιόσια, εκμυστηρεύθηκε 
στον πατέρα μου ότι λίγες βδομάδες πριν είχε δει στον 
ύπνο της το όραμα: ο Άι-Φανούρης τής φανέρωσε αυτό 
που αναζητούσαμε, από την πρώτη μέρα που πατήσαμε 
το πόδι μας στην Αθήνα. Ένα κομματάκι γης διακόσια τε-
τραγωνικά: το οικοπεδάκι όπου θα φτιάχναμε το βιος μας 
σ’ αυτήν εδώ τη φτωχογειτονιά της πρωτεύουσας»!

Η 
συνοικία του Αγίου Φανουρίου καταλαμ-
βάνει ολόκληρο το νότιο τμήμα της πό-
λης. Η έκτασή της αγγίζει τα 800 στρέμ-
ματα (789,6 στρ.). Είναι από τις μεγάλες 

σε έκταση συνοικίες της πόλης μαζί με τη Ραδιο-
φωνία, την Παλατιανή και τη Μιχελή. Σύμφωνα με 
το διαχωρισμό που έγινε τον Απρίλιο του 1984 με 
αφορμή τις εκλογές για τα συνοικιακά συμβούλια, ο 
Άγιος Φανούριος υποδιαιρείται σε τρεις γειτονιές: 
•  στον βόρειο Άγιο Φανούριο, από τη Βρισηίδος 

(βόρειο όριο της συνοικίας) μέχρι την Αγίας 
Τριάδας-Κερκύρας (300 στρ.), 

•  στον κυρίως Άγιο Φανούριο που αποτελεί και το 
κέντρο της συνοικίας, από την Αγίας Τριάδας-
Κερκύρας μέχρι τη Διονυσίου (230 στρ.), 

•  στον νότιο Άγιο Φανούριο, από τη Διονυσίου 
μέχρι την Ποσειδώνος, Φωλοπούλου σήμερα 
(260 στρ.), που είναι το όριο του Ιλίου με το Πε-
ριστέρι. Δυτικό όριο της συνοικίας είναι οι δρό-
μοι Αλαμάνας (πρώην Θεσπρωτίας) και Ικάρου, 
και ανατολικό το ρέμα Φλέβα-Καναπιτσερή. 
Η παράδοση για το όνομα της συνοικίας είναι το 

ίδιο όμορφη με την πιο πάνω αφήγηση. Η περιοχή 
παλιότερα ήταν γνωστή σαν Παλιοκλήσιζα (= παλιά 
εκκλησιά). Έτσι αναφέρεται στην αρχική οριοθέτηση 
των νέων Λιοσίων του 1925. Η κατάληξη «-ιζα» υπο-
δηλώνει τοπωνύμιο αρβανίτικης προέλευσης. Πρόκει-
ται για το παλιό ημιερειπωμένο εκκλησάκι στη θέση 
του σημερινού ναού, που είχε φτιαχτεί «προ αμνη-
μονεύτων χρόνων» στην άκρη του δρόμου ο οποίος 
διέσχιζε το κτήμα της οικογένειας Κηρύκου. Η μετο-
νομασία σε Άγιο Φανούριο πρέπει να έγινε λίγο πριν 
από τη δεκαετία του ’30, πιθανότατα το 1928, όταν 
ο κτηματίας της περιοχής γεώργιος Κηρύκος επι-
σκέφθηκε τη Ρόδο. Εκεί, στα τείχη της παλιάς πόλης, 
έμαθε για το ιστορικό εύρεσης της ιερής εικόνας του 
αγίου και, εντυπωσιασμένος, αποφάσισε να δημιουρ-
γήσει έναν ομώνυμο ναό στη θέση της ερειπωμένης 
Παλιοκλήσιζας, στο κτήμα του στα νέα Λιόσια (βλ. 
ενότητα για τα ναϊκά). 

Το έδαφος της περιοχής είναι ελαφρώς κατηφο-
ρικό σε όλο το μήκος της, με ψηλότερο σημείο στη 
συμβολή της οδού Βρισηίδος με την Ικάρου (84 μ.) 
και χαμηλότερο στη συμβολή της οδού Φλέβας με 
την Α. Παπανδρέου (54,30 μ.). Το μέσο υψόμετρο 
της συνοικίας είναι περίπου 68,50 μ. 

Από τα παλαιότερα τοπωνύμια της περιοχής είναι 
το ρέμα της Φλέβας (Καναπιτσερή, νοτιότερα), που 
διατρέχει το ανατολικό όριο της συνοικίας, και η πλα-
τεία Δασκάλας. νεότερο είναι αυτό της Αγίας Αικατε-
ρίνης, από τον ομώνυμο ενοριακό ναό, και σύγχρονο 
αυτό της Ιεράς Αδελφότητος της Αγίας Τριάδας.

Αρχικοί κτηματίες της περιοχής ήταν οι Καπου-
ράλος, Κηρύκος, Πάλλης, γιαμόπουλος («Κρόκι-
ας») και οι οικογένειες Λιόση, Τσουκλείδη, Μπί-
μπιζα, Βασιλείου («Παπαδόγιαννου»), γκίκα, Παπα-
σταμάτη, Τσίγκου κ.ά. Αργότερα αγόρασαν κτήμα-
τα στην περιοχή και δημιούργησαν εκτεταμένους 
λαχανόκηπους, βουστασιακές μονάδες στην ανα-
τολική πλευρά της περιοχής, κατά μήκος του ρέ-
ματος Φλέβα-Καναπιτσερή, ο Πανούσης Παππάς, 
ο Ιωάννης Σκρέκης, ο Απόστολος Πονηράκης (με-
γάλο δενδροκομείο, σημερινή πλατεία Φοινίκων), 
δυτικότερα ο Κώστας Σκρέκης, ο νίκος γκαρής, ο 
γεώργιος Πρέσσης και πιο πίσω ο Εξαδάκτυλος. 

Στην ανατολική παραρεμάτια ζώνη της περιο-
χής επικρατούσαν έως τα μέσα της δεκαετίας του 
’60 καλλιέργειες κηπευτικών. Στο πάνω δυτικό και 
το μεγαλύτερο τμήμα της καλλιεργούνταν σιτηρά 
και ζωοτροφές, και σε μικρότερες εκτάσεις αμπε-
λώνες και δενδρώνες. 

Ο αυθαίρετος κατακερματισμός και η οικοπε-
δοποίηση της αγροτικής γης στον άξονα της Αγί-
ου Φανουρίου, που είχαν αρχίσει από την προ-
πολεμική περίοδο, επεκτάθηκαν μεταπολεμικά σε 
όλη την έκταση της συνοικίας.

Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν Ρουμε-
λιώτες στην καταγωγή, εξ ου και η ονομασία του 

140.01  Άγιος Φανούριος: εξαιρετικά δημοφιλής 
στους πιστούς και η τελευταία ελπίδα για να 
βρεθεί το πολύτιμο που είχε χαθεί... 

140.02  Χάρτης του Αγίου Φανουρίου, της 
νοτιότερης συνοικίας του δήμου (Αρχείο 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου)

140.03  Κυριακάτικη ποδοσφαιρική αναμέτρηση 
στην αλάνα απέναντι από τον Άγιο 
Φανούριο (Ευγενική παραχώρηση Flippress 
- Αρχείο Δημήτρη Αλατά)

140.01

140.03

140.02
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τοπικού συλλόγου «Αθανάσιος Διάκος». Στη συνέ-
χεια όμως επικράτησαν... κατά κράτος οι Μοραΐτες, 
ιδιαίτερα οι Αρκάδες. Πολλά από τα οδωνυμικά της 
συνοικίας έλκουν την προέλευσή τους από την Αρ-
καδία  – ακόμη και το παλιό Βαθύρεμα, η σημερινή 
οδός Α. Παπανδρέου, ονομαζόταν «ρέμα Αλφει-
ού». Κάποιοι μάλιστα, με αρκετή δόση σοβινισμού, 
ονόμαζαν την περιοχή «Μικρή Αρκαδία».

Από τα βασικά πλεονεκτήματα της συνοικίας 
ήταν και παραμένει η εγγύτερη απόστασή της από 
την Αθήνα και η αυτονομία στη συγκοινωνιακή της 
εξυπηρέτηση. 

Η συνοικία του Αγίου Φανουρίου ήταν ένας 
χώρος κοινωνικά συμπαγής, με θαρραλέα γνώ-
μη των κατοίκων της στα κοινοτικά πράγματα και 
υψηλό βαθμό συμμετοχής τους στα κοινά και στη 
διοίκηση του δήμου. Στην περιοχή λειτούργησαν 
τρεις εξωραϊστικοί σύλλογοι, ο «Παρθενών», ο 
«Αθανάσιος Διάκος» και η «Πρόοδος», που συνέ-
βαλαν θετικά στον εξωραϊσμό και στη βελτίωση των 
όρων ζωής στη συνοικία. Από τις σημαντικότερες 
πρωτοβουλίες τους ήταν η διασφάλιση ορισμένων 
χώρων για πλατείες, παιδοτόπους, σχολικές μονά-
δες, κοινόχρηστες λειτουργίες και δίκτυα κοινωνι-
κής πρόνοιας. 

Η περιοχή του Αγίου Φανουρίου εντάχθηκε 
στο σχέδιο πόλης ως ενιαίος χώρος το 1968 μαζί 
με ακόμη τρεις περιοχές, τις γειτονιές Βερακέικα 
και Φλέβες, και ένα μικρό τμήμα της συνοικίας των 
Πολυτέκνων. Εντάχθηκαν συνολικά 1.093 στρ., από 
τα οποία τα 800 περίπου ανήκαν στη συνοικία. Είχε 
προηγηθεί η ένταξη, με το σχέδιο του 1926, μικρού 
τμήματος κάτω από την οδό Βρισηίδος και μέχρι 
την Ευαγγελιστρίας και Κεφαλληνίας (περίπου 70 
στρέμματα). 

Η συνοικία, αποτέλεσμα πυκνής αυθαίρετης δό-
μησης στο μεγαλύτερο τμήμα της, με στενούς και 
ανορθολογικά διαμορφωμένους δρόμους, αποτέλε-
σμα κι αυτό του πολυκατακερματισμένου οικιστικού 
ιστού της, αναζητά κάποιες οάσεις πρασίνου. Υπάρ-
χουν 15 τέτοιοι χώροι, οι περισσότεροι από τους 
οποίους στριμώχνονται στο πυκνοδομημένο περι-
βάλλον. Μόνο πέντε από αυτούς μπορεί να θεωρη-

141.01  Η πλατεία Πονηράκη-Φοινίκων, μια όαση 
πρασίνου στο νοτιότερο σημείο της πόλης 
(Αρχείο Δήμου Ιλίου) 

141.02  Επιτέλους, χτίζουμε νόμιμα! Ομαδική 
αναμνηστική του εργολάβου-ιδιοκτήτη και 
των οικοδόμων-εργατών, χωρίς το φόβο 
της Πολεοδομίας (Ευγενική παραχώρηση 
Flippress-Αρχείο Δημήτρη Αλατά) 

141.03  Αναμνηστική στην Αγίου Φανουρίου. Πάνω 
στη μηχανή του ο Βασίλης Σκρέκης με 
τον μικρό του γιο Γιάννη. Αριστερά, δύο 
συγγενείς του (Αρχείο Γεωργίας Σκρέκη)

140.03

141.03

141.02

141.01
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θεί ότι ικανοποιούν κάποιες προδιαγραφές. Επώνυ-
μα κτίσματα στο χώρο της συνοικίας δεν υπάρχουν, 
με εξαίρεση ίσως το νεόδμητο Πολιτιστικό Κέντρο. 

Η αγορά της συνοικίας έχει ως άξονα τη ση-
μερινή οδό Αγίου Φανουρίου που εμφανίζεται σε 
χάρτες της περιοχής πριν από το 1880 ως εναλλα-
κτική συγκοινωνιακή οδός για το χωριό των Κάτω 
Λιοσίων. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’50 η 
Αγίου Φανουρίου ήταν ένας στενός καρόδρομος. 
Στη συνέχεια ασφαλτοστρώθηκε με αυτεπιστασία 
των κατοίκων, γεγονός που τη μετέτρεψε σε λεω-
φορειόδρομο. 

Το λεωφορείο ήλθε στον Άγιο Φανούριο το 
1954. Η γραμμή σταματούσε στο 3ο Δημοτικό Σχο-
λείο. Ήταν πολύ φυσικό η κεντρική οδός της συνοι-
κίας να υποδεχθεί τις επαγγελματικές δραστηριότη-
τες των πρώτων κατοίκων (ποιος επαγγελματίας ή 
έμπορος δεν θέλει ένα μαγαζί πάνω σε μια πολυ-
σύχναστη αρτηρία;) και τα επόμενα χρόνια να εξελι-
χθεί, σε όλο το μήκος της, σε μια δυναμική γραμμική 
αγορά μέχρι πάνω, την οδό Πριάμου.

«Από τα πρώτα καταστήματα ήταν ο σημερινός φούρ-
νος του Χρήσου Ντέτσικα (άνοιξε το 1954), στη συμβολή 
Αγ. Φανουρίου και Αγ. Αικατερίνης. Απέναντι, το χρωμα-
τοπωλείο του Βασίλη Πετρόπουλου με όλα τα υλικά της 
οικοδομής και για τον εξοπλισμό του νοικοκυριού. Πάνω 
από του Ντέτσικα, το κρεοπωλείο του Θόδωρα του Τσα-
βογιάννη και αμέσως μετά το οπωροπωλείο του Δήμου 
Αραβοσιτά. Ακριβώς απέναντι, το μαγαζάκι της κυρα-
Μαρουσώς: μισό καφενείο, μισό μπακαλικάκι. Λίγο πιο 
πάνω, το παγοπωλείο του κυρ Βασίλη. 

»Επώνυμο στέκι, μπακάλικο, πρατήριο άρτου και κα-
πηλειό, όλα μαζί, ήταν του Βασίλη Κελαϊδή, στο ύψος του 
βενζινάδικου, που διατηρούν σήμερα τα παιδιά του. Όλα 
αυτά επί της Αγίου Φανουρίου...» 

Το φθινόπωρο του 1959 ιδρύθηκε στον Άγιο Φα-
νούριο το 3ο Δημοτικό Σχολείο νέων Λιοσίων, που 
για μια εικοσαετία στεγάστηκε στο μισθωμένο κτίριο 
του ιδιωτικού σχολείου της κυρίας γεωργακοπούλου. 
Όμως ο χώρος του δεν επαρκούσε για τους εκατο-
ντάδες μαθητές της περιοχής, που αναγκάζονταν να 
μεταβαίνουν καθημερινά στο κέντρο (1ο Δημοτικό) 
ή σε άλλα ιδιωτικά σχολεία (Αυγουλέα, Ποταμιάνου) 
στο Περιστέρι. Χρειάστηκε να περάσουν 22 ολόκλη-
ρα χρόνια για να κατασκευαστεί το δημόσιο σχολικό 
συγκρότημα από τον ΟΣΚ, τον Ιανουάριο του 1981, 
και να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

Οι χώροι κοινωνικής συνάθροισης, τα επώνυμα, 
αγαπημένα στέκια των ανθρώπων της συνοικίας ήταν 
και παραμένουν η σημερινή πλατεία Εθνικής Αντι-
στάσεως απέναντι από τον Ι.ν. του Αγίου Φανου-
ρίου (το παλιό γήπεδο της Θύελλας με τα στέκια 
των ποδοσφαιρόφιλων γύρω από αυτό), η πλατεία 
Δασκάλας, η πλατεία γρηγορίου Λαμπράκη κ.ά.

Η συνοικία του Αγίου Φανουρίου είναι η παλιότε-
ρη στην περιφέρεια των νέων Λιοσίων. Κατοι-

κήθηκε πριν από τον πόλεμο και στις επίσημες απο-
γραφές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 1940 
και το 1951, παρουσιάζεται ως ξεχωριστή απογρα-
φική μονάδα. Είναι η πρώτη από τις περιφερειακές 

συνοικίες που ξεπέρασε τους 1.000 κατοίκους στα 
τέλη της δεκαετίας του ’40. Το 1951, ένας στους πέ-
ντε κατοίκους των νέων Λιοσίων κατοικούσε στον 
Άγιο Φανούριο. Είναι επίσης η πρώτη συνοικία που 
συνδέθηκε με το κέντρο της Αθήνας με αυτόνομη 
λεωφορειακή γραμμή. 

142.01  Νεολαιίστικη παρέα Αγιοφανουριωτών στο 
τοπικό στέκι των ποδοσφαιρόφιλων, γύρω 
από το τζουκ μποξ, απολαμβάνει τις μουσικές 
προτιμήσεις της (Ευγενική παραχώρηση 
Flippress - Αρχείο Δημήτρη Αλατά) 

142.02  Ο Σαράντης Ρουμπάνης με έναν φίλο του 
μπροστά από το λεωφορείο της γραμμής 8 
«Άγιος Φανούριος-Αθήνα» (Φωτογραφία 
1963-1964, ευγενική παραχώρηση 
Flippress - Αρχείο Δημήτρη Αλατά)

142.03  Ο Άγιος Φανούριος, πρώην Παλιοκλήσιζα, 
στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Πίσω, το 
3ο Δημοτικό Σχολείο (Ευγενική παραχώρηση 
Flippress - Αρχείο Δημήτρη Αλατά) 142.02

142.01

142.03
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Πολύτεκνοι: Μια συνοικία σε μέγεθος γειτονιάς!

«Άιντε τώρα να ’χεις δυο σχολιαρούδια και τρία 
κουτσούβελα, κι άλλο ένα στην κοιλιά της η Αννούλα, 
να δουλεύεις μεροκάματο στην οικοδομή και τη νύχτα 
σερβιτόρος. Δουλειές να μην υπάρχουν, να σε κυνηγάνε 
οι δοσατζήδες και να ’χεις και το νοίκι την πρώτη κάθε 
μήνα... Αν περιμέναμε από το κράτος να νοιαστεί, θα 
’μασταν ακόμη στο νοίκι. 

»Όμως δεν μείναμε με τα χέρια σταυρωμένα. Οργα-
νωθήκαμε. Γίναμε μέλη του Συνεταιρισμού των Πολυτέ-
κνων, σταθήκαμε σαν μπάστακες και μια και δυο και τρεις 
φορές στην πόρτα του υπουργού, περιμένοντας να δώσει 
λύση στο πρόβλημά μας. Κάποια στιγμή φράξαμε και 
την είσοδό του. “Πολύτεκνοι είμαστε, κύριε υπουργέ”»! 

Μ
ικρή σε έκταση η συνοικία, κάπου 260 
στρέμματα. Οι οικογένειες που ζούσαν 
σε αυτήν είχαν διπλάσιο αριθμό μελών 
από τα άλλα νοικοκυριά της κοινότητας. 

Ο συνοικισμός Πολυτέκνων είναι μία ακόμη περί-
πτωση όπου η πόλη του σημερινού Δήμου Ιλίου, 
σε δύσκολες εποχές για τον τόπο, άπλωσε τα χέρια 
της για να κλείσει μέσα στην αγκαλιά της εκατοντά-
δες οικογένειες πολυτέκνων, φροντίζοντας μάλιστα 
να ζήσουν σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. 

Η συνοικία, παρά τη μικρή της έκταση, αύξησε τον 
πληθυσμό των νέων Λιοσίων. Η πόλη εκείνα τα χρό-
νια μόλις που ξεπερνούσε τους 5.000 κατοίκους. 

Οι Πολύτεκνοι βρίσκονται δυτικά του ιστορι-
κού κέντρου της πόλης. Οριοθετούνται από τις 
οδούς Ποσειδώνος, Βρισηίδος, Ικάρου, Αλαμά-

νας, Αιόλου, λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, Ηρα-
κλείτου, Ιδομενέως, Θηβών, φθάνοντας πάνω 
μέχρι τη Φιλοκτήτου. Ο χώρος είναι επίπεδος με 
μέσο υψόμετρο 76,2 μ. 

Ας πούμε δυο λόγια για το κοινωνικό πρόβλη-
μα των πολυτέκνων. Πολλές από τις οικογένειες 
αυτές κατά τη διάρκεια της Κατοχής ξεκληρίστη-
καν και όσες κατόρθωσαν να επιβιώσουν αναζήτη-
σαν την κρατική αρωγή στα συσσίτια, στην εύρεση 
εργασίας, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

την εξασφάλιση μόνιμης στέγης. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 πολύτεκνοι 

θεωρούνταν όσων οι οικογένειες είχαν πέντε (5) 
ανήλικα τέκνα. Στην επίσημη απογραφή του 1951 
υπάρχουν κατά μ.ό. 4,26 παιδιά ανά οικογένεια. 
Τριάντα χρόνια αργότερα, στις αρχές της δεκα-
ετίας του ’80, ο αντίστοιχος αριθμός είχε πέσει 
στα 2,2 παιδιά ανά οικογένεια. Το κράτος, μέσα 
στα τόσα προβλήματα που αντιμετώπιζε τα πρώ-
τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, είχε ακόμη ένα: 

143.01  Η συνοικία των Πολυτέκνων σήμερα 
(όρια, χώροι πρασίνου, σχολεία, 
κοινόχρηστες υποδομές κ.ά.)

143.02  Σχολική εορτή της 25ης Μαρτίου στο ιδιωτικό σχολείο της Κορίνας Κολοκυθά (Αρχείο Δημήτρη Νταλίπη)
143.03  Ο καθημερινός βιοπορισμός, η αγωνία για το μεροκάματο ήταν η πρώτη έγνοια των εσωτερικών μεταναστών, από τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στα Νέα Λιόσια 

(Αρχείο Δημήτρη Νταλίπη)

143.01

143.02 143.03
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να φροντίσει τις δεκάδες χιλιάδες πολυμελείς οι-
κογένειες. Έπρεπε να υπάρξουν προγράμματα 
απασχόλησης, κοινωνικής πρόνοιας και στεγαστι-
κής αποκατάστασής τους. Στα ευεργετήματα των 
πολυτέκνων περιλαμβάνονταν: ατελής ιατροφαρ-
μακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, απαλλα-
γή από εκπαιδευτικά τέλη, απαλλαγή από φόρο 
οικοδομών επί ιδιοκατοίκησης, έκπτωση 50% στο 
εισιτήριο των συγκοινωνιών κ.ά. για οικογένειες 
με πάνω από 6 παιδιά, ο πρωτότοκος θεωρείτο 
προστάτης της οικογένειας και υπηρετούσε μει-
ωμένη θητεία. 

Άρχισε λοιπόν η αναζήτηση χώρων κατάλλη-
λων για τη στέγαση των πολύτεκνων οικογενειών. 
Η λύση βρέθηκε κι αυτή τη φορά στην περιοχή των 
νέων Λιοσίων. Επρόκειτο για μια έκταση, γνωστή 
και ως Κοκκινιά, ιδιαίτερα εύφορη και παραγωγική 
λόγω του προσχωσιγενούς εδάφους της από την 
ύλη που μετέφεραν το ρέμα Μιχελή και το παρά-
ρεμά του (η σημερινή οδός Οδυσσέως), που τη 
διέσχιζε σε όλο το μήκος της. Στην Κόκκινη Τσού-

μπα (αυτό ήταν το παλιό τοπωνύμιο της περιοχής, 
από το κόκκινο χρώμα του εδάφους της) υπήρχαν 
πολλών ειδών καλλιέργειες: χωράφια με σιτηρά και 
ζωοτροφές (βρώμη, κριθάρι), παλιοί αμπελώνες με 
κρασοστάφυλα, δενδρώνες (φιστικιές, αμυγδαλιές), 
αλλά και παραγωγικοί λαχανόκηποι. Υπήρχε και το 
βουστάσιο του νίκου Καλλέργη (Ιδομενέως και 
Ποσειδώνος), το πρώτο που δημιουργήθηκε στα 
νέα Λιόσια. Έβλεπε κανείς στην περιοχή πολλά 
καδοφόρα μαγγανοπήγαδα, λόγω του πλούσιου 
υδροφόρου ορίζοντά της και των ρεμάτων που τον 
τροφοδοτούσαν. 

Ο Συνεταιρισμός των Πολυτέκνων αγόρασε 
σταδιακά, από το 1951 μέχρι το 1954, διάφορες 
ιδιοκτησίες από τους κτηματίες της περιοχής γιώρ-
γο και Πολυχρόνη Πλαβούκο, γιώργο, γιάγκο, Μα-
νώλη, Αργύρη και Χρήστο Λιόση, Στέλιο και γιάννη 
Βασιλείου, Nίκο Καλλέργη, Σωτήρη και Παναγιώτη 
Τσίγκο, τις οικογένειες γκιόκα, Τσουκλείδη κ.ά. Η 
συνολική έκταση των 160 στρεμμάτων, που αποτέ-
λεσε τον πυρήνα της συνοικίας, κόπηκε σε οικόπε-

δα και διανεμήθηκε με κλήρωση στα μέλη του. Τα 
γραφεία των Πολυτέκνων στην Αθήνα ήταν στην 
πλατεία Βάθη (Χαλκοκονδύλη και Σωκράτους, στον 
1ο όροφο). 

Τα οικόπεδα του συνεταιρισμού είχαν εμβαδόν 
από 280-330 τ.μ., μέγεθος ικανοποιητικό σε σχέ-
ση με άλλες συνοικίες. Δεκάδες πολύτεκνοι οικι-
στές εγκαταστάθηκαν αμέσως στην περιοχή για να 
απαλλαγούν από το βραχνά του ενοικίου, δημιουρ-
γώντας αυθαίρετες κατασκευές. Η πρώτη γειτονιά 
δημιουργήθηκε στη συμβολή των οδών Πολυτέ-
κνων και Κάλχου, κατά μήκος της δεύτερης. Μια 
άλλη γειτονιά διαμορφώθηκε λίγο πιο κάτω, κατά 
μήκος των οδών Ηφαίστου και Κάστορος. 

Υπήρχε ήδη μια καλή μαγιά στην περιοχή, κα-
θώς το άνω τμήμα της είχε ενταχθεί στο σχέδιο 
πόλης από το 1926 (σχέδιο γράβαρη). Η κυρίως 
περιοχή των Πολυτέκνων (164 στρέμματα) μπή-
κε στο σχέδιο το 1958 με σ.δ. 1,2. Δύο μικρότε-
ρα τμήματα μπήκαν στο σχέδιο το 1968 με την 
ένταξη της περιοχής του Αγίου Φανουρίου και το 
1970 με την επέκταση του σχεδίου της περιοχής 
Μιχελή. Παρότι το σχέδιο της συνοικίας ακολου-
θεί το «ορθολογικό» ιπποδάμειο πολεοδομικό 
πλέγμα του κέντρου, στερείται κοινόχρηστους 
χώρους. Από τα 58 οικοδομικά τετράγωνα, μόνο 
τρεις χώροι μπορούν να χαρακτηριστούν πρασί-
νου: o περιβάλλων χώρος της Αγίας Βαρβάρας, το 
«γκριν κουάρτο» στη συμβολή της Πολυτέκνων 
με την Κάλχου, και δύο μικρότεροι, στη συμβολή 
Θέτιδος και Αγίας Βαρβάρας. Είναι το αποτέλε-
σμα της απόλυτης εμπορευματοποίησης της κα-
τακερματισμένης γης, που εντάχθηκε στο σχέδιο 
χωρίς εισφορά σε γη για δημιουργία κοινόχρη-
στων χώρων. Τα ζητήματα αυτά θα αρχίσουν να 
συζητούνται στη χώρα μας μετά το 1975 και να 
διευθετούνται δέκα χρόνια αργότερα. 

144.01  Αεροφωτογραφία της συνοικίας των Πολυτέκνων (σημειώνεται με κύκλο) περί τα μέσα της δεκαετίας 
του ’50, νoτιoανατολικά της συμβολής Θηβών και Ιδομενέως (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου) 

144.02  Η πρώτη ένταξη της συνοικίας Πολύτεκνοι στο σχέδιο πόλης το 1958 (Χάρτης της σειράς 
«Ελληνική Χαρτογραφία», Κ. Διαμαντοπούλου, 1961)

144.02144.01
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Αφήγηση του Χαράλαμπου Καρκατσούλη:

«Το 1951 που ήρθαμε στην περιοχή υπήρχαν 4-5 
σπίτια όλα κι όλα. Οι πρώτοι οικιστές ήταν o Νίκος ο 
Ράμμος από την Αρκαδία, ιδιοκτήτης καφενείου και όπο-
τε τύχαινε και οικοδόμος, ο Αποστόλης Παναγιωτίδης, 
ιδιοκτήτης μάντρας οικοδομών, Πελοποννήσιος και αυ-
τός, o Πέτρος Νταλίπης, που έφτιαχνε τσιμεντόλιθους 
στο υπαίθριο εργαστήρι του, επισκεύαζε καρέκλες, έκα-
νε μερεμέτια, τα πάντα όλα δηλαδή... Εγώ, ο Χαράλα-
μπος Καρκατσούλης, με τον αδελφό μου τον Κώστα από 
την ορεινή Ναυπακτία, πλανόδιοι μικροπωλητές για κά-
μποσα χρόνια, ο Γιώργης ο Παπαδόπουλος, ο Αντώνης 
Πρίντεζης, ο Μπιρμπίλης, ο Νικολαΐδης, ο Βελέντζας, ο 
Κολοκυθάς και κάποιοι άλλοι, δεν τους θυμάμαι όλους... 
Mε τον ερχομό νέων κατοίκων και την αύξηση του πλη-
θυσμού στην περιοχή άνοιξαν τα πρώτα μικρά μαγαζιά: 
τα παντοπωλεία του Παυλάτου και του Γκότση, το γαλα-
κτοπωλείο του Ανδρέα Καλλιανιώτη. Μας άρεσε ο τόπος, 
γι’ αυτό παρακινούσαμε οικογένειες πολύτεκνες να έλ-
θουν στα Νέα Λιόσια. Πολλοί ήλθαν. Άλλοι πούλησαν τα 
οικόπεδά τους και έφυγαν γι’ αλλού. Αργότερα η περιοχή 
κατακλύσθηκε από χιλιάδες νέους κατοίκους». 

Η δημιουργία της συνοικίας έδωσε υπεραξία στην 
ευρύτερη περιοχή, που αποκτούσε πλέον αστικά χα-
ρακτηριστικά. γειτονικοί κτηματίες επωφελήθηκαν 
από την εξέλιξη αυτή, οικοπεδοποίησαν τα χωράφια 
τους και τα πούλησαν σε πολύ καλύτερη τιμή.

Πολλοί περίμεναν την ένταξη της περιοχής στο 
σχέδιο για να χτίσουν κανονικά. Αυτό επιτάχυνε 
την ανοικοδόμησή της. Στις αρχές της δεκαετίας 
του ’60 οι Πολύτεκνοι ήταν μία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες συνοικίες των νέων Λιοσίων. 
Το ίδιο διάστημα οι οικιστές ίδρυσαν τον τοπικό 
Σύλλογο Πολυτέκνων «Η Αθηνά» για να αντιμε-
τωπίσουν τα προβλήματα της συνοικίας τους. Με 
πρωτοβουλία του συλλόγου έγιναν η προέκταση 
της λεωφορειακής γραμμής κατά μήκος της Πο-
λυτέκνων, με προσθήκη έκτακτων δρομολογίων 
κατά τις πρωινές ώρες, η τοποθέτηση στεγάστρου 
στη στάση των λεωφορείων επί της Πολυτέκνων 
και Μυριόνη για την αναμονή τους σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες και η κατασκευή μικρής γέφυ-
ρας στη συμβολή (του τότε ρέματος) της Οδυσ-
σέως με τη Δήμητρας. 

Όμως η ένταξη στο σχέδιο πόλης μιας περι-
οχής χωρίς τις απαραίτητες τεχνικές υδραυλικές 
μελέτες οδηγεί κάποτε σε ανεξέλεγκτες καταστά-
σεις. Στην πλημμύρα του 1961, το ρέμα της οδού 
Οδυσσέως υπερχείλισε, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι 
της περιοχής να θρηνήσουν δύο συνανθρώπους 
τους που χάθηκαν στη δίνη της θεομηνίας.

Ο μικρός ναός της Αγίας Βαρβάρας, στα όρια 
της συνοικίας, ήταν το ευλαβικό προσκύνημα των 
κατοίκων της. Το 1961 ο ναός έγινε ενοριακός. 

Μέσα σε δέκα χρόνια επεκτάθηκε, ανακαινίστηκε 
και έγινε το καμάρι των πιστών της ευρύτερης πε-
ριοχής. 

Το εμπορικό κέντρο της συνοικίας διαμορφώ-
θηκε γραμμικά, κατά μήκος της οδού Πολυτέκνων 
και προς την Ιδομενέως. Δύσκολα τα πρώτα χρό-
νια: τα καθημερινά ψώνια της νοικοκυράς εξοφλού-
νταν στο τέλος της εβδομάδας ή κάθε δεκαπέντε, 
που έπεφτε ο μισθός του συζύγου της, γι’ αυτό 
σε κάθε μικρομάγαζο και καπηλειό, εκτός από το 
μπακαλοτέφτερο με τη σούμα τού βερεσέ, υπήρχε 

η γνωστή εικόνα «Ο πωλών τοις μετρητοίς και ο 
πωλών επί πιστώσει». 

Αγαπημένοι χώροι ψυχαγωγίας ήταν παλαιότε-
ρα οι κινηματογράφοι «Διάνα» επί της Ιδομενέως 
και «Ρόζα» στα νότια της συνοικίας (Ποσειδώνος 
και Πολυδεύκους). Όχι πολύ μακριά από τις μέρες 
μας, οι κάτοικοι απολάμβαναν το νυχτερινό τους 
περίπατο στην οδό Πολυτέκνων με τις αναδιδόμε-
νες μυρωδιές από τις ψαροταβέρνες και τα ψητο-
πωλεία της, υποκύπτοντας συχνά στον πειρασμό 
να πάνε σε κάποια από αυτές. 

145.02  Μία από τις τέσσερις πράσινες γωνιές της πλατείας Ίωνα Δραγούμη, στη συμβολή Πολυτέκνων και Κάλχου 
(Αρχείο Δήμου Ιλίου) 

145.01  Ο Παναγιώτης Βέρτζος με την αδελφή του Παρασκευή και την παρέα τους απολαμβάνει τη φύση στην 
«Κοκκινιά», όπως ήταν η παλιότερη ονομασία της περιοχής, πριν από τη δημιουργία της συνοικίας των 
Πολυτέκνων (Φωτό του 1950 στο ύψος της σημερινής οδού Ηφαίστου, Αρχείο Παναγιώτη Βέρτζου) 

145.01

145.02

145.01
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Η συνοικία Παλατιανή

Ό
ταν γυρίζαμε για διακοπές στα χωριά 
μας και λέγαμε στους συγγενείς και 
τους συγχωριανούς μας ότι είχαμε 
σπίτι στην Παλατιανή, μας κοίταζαν με 

ανοιχτό το στόμα και με απορία, γεμάτοι δέος. Μας ρω-
τούσαν τι σχέση έχουμε εμείς με Παλατινούς, κατά πού 
πέφτει η περιοχή και ποιοι έχουν εκεί τα παλάτια. Όταν 
τους εξηγούσαμε ότι ζούσαμε σε αυθαίρετα, κουνούσαν 
το κεφάλι...»

Η συνοικία της Παλατιανής είναι η δεύτερη σε 
έκταση συνοικία του Δήμου Ιλίου (967 στρέμματα). 
Η περιοχή της ορίζεται από τους δρόμους Αρι-
στομένους, Χαλκοκονδύλη, Ιγνατίου (όριο με την 
Πετρούπολη), τη λεωφ. Πετρουπόλεως, τη λεωφ. 
Θηβών και τις γ. Σεφέρη, Αγίου γεωργίου και Κων-
σταντινουπόλεως (όριο με το Περιστέρι). Έχει 
σχήμα τραπεζοειδές και καταλαμβάνει το δυτικό 
τμήμα της πόλης. Το έδαφός της είναι ομαλό σε 
όλη την έκτασή της, παρουσιάζοντας ανεπαίσθητη 
προοδευτική ανωφέρεια στα βορειοδυτικά, ενώ το 
μέσο υψόμετρό της είναι 93 μ. Παλιότερα την πε-
ριοχή διέσχιζε σε όλο το μήκος της το Βαθύρεμα, 
η σημερινή λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, που 
σήμερα αποτελεί βασικό οδικό της άξονα. 

Παλατιανή την ονόμασαν οι μεσίτες και οι ιδι-
οκτήτες οικοπέδων της περιοχής για ευνόητους 
λόγους, αφού με το τοπωνύμιο αυτό διαφήμιζαν 
και προσείλκυαν ευκολότερα τους ενδιαφερόμε-
νους αγοραστές. Υπήρχε όμως και αιτιολογία στον 
ισχυρισμό τους, αφού στο νότιο τμήμα της, στους 
Αγίους Θεοδώρους, στα κτήματα Ματρόζου και τα 
όρια με το Περιστέρι, η περιοχή ήταν διάσπαρτη 
από αρχαία ευρήματα, πολλά από τα οποία επιφα-
νειακά, που είχαν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους.

 
«Εδώ, σε αυτό το μέρος που βλέπεις, κατοικούσαν 

κάποτε, τα πολύ παλιά χρόνια, στρατηγοί, τσιφλικάδες, 
λεφτάδες, πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Εδώ είχαν τα 
πλουσιόσπιτα και τα παλάτια τους. Κάτι θα ήξεραν οι 
άνθρωποι αυτοί για να έρθουν και να φτιάξουν εδώ τα 
αρχοντικά τους! 

»Είσαι τυχερός, πατριώτη, που ήλθες στην Παλατια-
νή και πιο τυχερός ακόμη αν αγοράσεις οικόπεδο και 
φτιάξεις εδώ το σπιτικό σου!»

Ο ισχυρισμός του οικοπεδεμπόρου ήταν όντως 
αφοπλιστικός! 

Μία άλλη εκδοχή για την ονομασία Παλατιανή 
είναι ότι στην περιοχή υπήρχαν κτήματα και υπο-
στατικά καλλιεργητών του βασιλικού αγροκτήματος. 
Διασχίζοντας το χωριό των νέων Λιοσίων για να 
μεταβούν από το κτήμα της Αμαλίας στα περιβό-
λια και στους αμπελώνες τους, με τα εργαλεία επ’ 
ώμου, οι χωρικοί χαρακτηρίζονταν με κάποια σκω-
πτική διάθεση από τους Λιοσιώτες ως «Παλατι(α)

νοί», δηλαδή άνθρωποι του παλατιού.
 Άλλα παλιά μικροτοπωνύμια και τοπόσημα στο 

χώρο της Παλατιανής είναι οι Άγιοι Θεόδωροι 
(το παλαιότερο όλων), το πεύκο του Καραϊσκάκη, 
που υπήρχε στη συμβολή του Βαθυρέματος με 
τη σημερινή οδό Αγίου γεωργίου, όπου σύμφω-
να με την προφορική παράδοση ο Καραϊσκάκης 
συγκέντρωσε τους οπλαρχηγούς της Αττικής για 
διαβούλευση σε κάποια φάση του Αγώνα. Επίσης, 
τα Ματροζαίικα, στο νότιο τμήμα της συνοικίας, 
η Αλουπότρυπα, που εμφανίζεται σε παλαιούς 
τίτλους ιδιοκτησίας, και τα νεότερα: γοργόνα, στη 
συμβολή Αγ. γεωργίου και Παλατιανής, νησάκι, 
στο όριο της συνοικίας με την Πετρούπολη, και 
Φιστικιές, στη συμβολή της Θηβών με την Ανδρ. 
Παπανδρέου. 

Τ ις πρώτες δεκαετίες μετά την ίδρυση του νε-
οελληνικού κράτους η περιοχή χαρακτηριζό-

ταν ως χώρος δημοσίων κτημάτων. Άλλωστε από 

έναν τέτοιον χώρο παραχωρήθηκε ικανή έκταση 
στον Άγγελο Ματρόζο από τον Κωνσταντίνο Κανά-
ρη, τότε υπουργό ναυτικών. Ο Σπετσιώτης γερο-
καπετάνιος είχε σώσει τη ζωή του θρυλικού μπουρ-
λοτιέρη κατά τη διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτι-
κού Αγώνα και ανταμείφθηκε γενναία γι’ αυτό.

146.01  Η μεγάλη συνοικία της Παλατιανής σήμερα 
(Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας) 

146.02  Δύο κροκαλοπαγείς στήλες, απομεινάρια 
χιλιετιών, στο παλιό κτήμα Ματρόζου, 
κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων 
στην Παλατιανή. Σήμερα δεν σώζονται 
(Αρχείο Δήμου Ιλίου)

146.01
146.02
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Στο χάρτη του J.A. Kaupert (1879) εμφανίζονται 
αμπελοκαλλιέργειες γύρω από το μικρό ναΐδριο 
των Αγίων Θεοδώρων.

Στο γύρισμα του αιώνα θα αναπτυχθούν καλλι-
έργειες κηπευτικών, μικροί ελαιώνες και άλλοι δεν-
δρώνες (φιστικιές, αμυγδαλιές). Στο βορειοδυτικό 
τμήμα της σημερινής συνοικίας καλλιεργούνταν 
σιτηρά και ζωοτροφές. 

Τα παλιά κτήματα οριοθετούνταν από ρέματα 

(Βαθύρεμα, Θεοδώρας) και παλιά μονοπάτια (από 
την Αγίου γεωργίου, που έβγαζε στο ομώνυμο ναΐ-
δριο της σημερινής Κηπούπολης, και τον «κατσικό-
δρομο» της Κωνσταντινουπόλεως).

Ως ιδιοκτήτες μεγάλων κτημάτων στο χώρο 
εμφανίζονται κι εδώ ο ν. ζαχαρίτσας (αργότερα 
νικόλαος νώε), οι οικογένειες Λιόση, Τσουκλείδη, 
γκιόκα, Παπασταμάτη, γκίκα, Πηλιχού, Παπαδήμα, 
Μωραΐτη. Η οικογένεια Κορασίδη ήλθε στην περιοχή 
την τρίτη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, το ίδιο 
και ο γιώργος Σακελλαρίου, ιδιοκτήτης ενός πρότυ-
που αγροκτήματος, νότια της Αγίου γεωργίου. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς προέκυψε και από 
την εφαρμογή του νόμου περί εμφυτευτικών δικαι-
ωμάτων, που κατοχύρωσε το δικαίωμα καλλιεργη-
τών της περιοχής (αμπελοκαλλιεργητών κυρίως), 
εγκατεστημένων σε αυτήν από τα μέσα της δεκα-
ετίας του 1920, να αποκτήσουν τη γη που μέχρι 
τότε καλλιεργούσαν ως κολίγοι. Ο ευεργετικός 
αυτός νόμος ενδυνάμωσε ακόμη περισσότερο 
τη σχέση των ανθρώπων με τη γη τους, κάνοντάς 
τους μόνιμους κατοίκους της. Εμφυτευτές στην πε-
ριοχή ήταν οι οικογένειες Κορασίδη, Παπαμάρκου, 
Πλαβούκου, Ογκρούση, ζήκου κ.ά. Η περιοχή των 
Αγίων Θεοδώρων παρουσιάζεται ως ξεχωριστή 
μονάδα στην απογραφή του 1940 (286 κάτοικοι). 
Ο πλούσιος υδροφόρος ορίζοντάς της προσείλ-
κυε πολλούς καλλιεργητές, οι οποίοι δημιούργησαν 
εντατικές καλλιέργειες και υποδομές, όπως καδο-
φόρα μαγγανοπήγαδα, στέρνες, τεχνητές αμπολές, 
αποθήκες κ.ά. 

Πολύ πριν από την ένταξη της περιοχής στο 
σχέδιο πόλης, έχτισαν με «στρεμματική άδεια» οι 
ιδιοκτήτες κτημάτων άνω του ενός στρέμματος που 
εφάπτονταν σε κάποιον αγροτικό δρόμο. Τα πρώ-
τα σπίτια ήταν των Κορασίδη, Μωραΐτη, Σακελλαρί-
ου, Πέτρου, ζήκου κ.ά., που διατηρούσαν μεγάλα 
περιβόλια στην περιοχή. 

Περί τα τέλη της δεκαετίας του ’40 - αρχές του 
’50, καθώς το κύμα των εσωτερικών μετανα-

στών κατέκλυζε την ευρύτερη περιφέρεια της πρω-
τεύουσας, κόπηκαν τα πρώτα οικόπεδα στην Πα-
λατιανή. Επρόκειτο για αγρούς που κατατμήθηκαν 
αυθαίρετα σε μικρά αγροτεμάχια 300 πήχεων (172 
τ.μ.). Οι ιδιοκτήτες τους μπορούσαν να τα περι-
φράξουν, να φυτέψουν μερικά δέντρα, να δημιουρ-
γήσουν έναν μικρό λαχανόκηπο, να φτιάξουν ένα 
κοτέτσι, μια αποθηκούλα για τα εργαλεία τους, όχι 
όμως και ένα σπίτι για να μείνουν. Ωστόσο, αυτή 
ήταν μια απαγόρευση που πολύ λίγοι λάβαιναν 
υπόψη. για τους πολλούς, υπέρτατος νόμος ήταν η 
επιβίωση, το «κεραμίδι κάτω από το οποίο θα έβα-
ζαν τη φαμίλια τους». Έτσι, ο ένας μετά τον άλλον 
τόλμησαν την «αγία παρανομία», έχτισαν το αυθαί-
ρετο κι ύστερα βοήθησαν τον γείτονα να κάνει το 

147.01  Η κυρα-Σάββαινα, κατά κόσμον Γιαννούλα 
Μόσχου, ανεβάζει νερό για τη λάτρα του 
σπιτιού (Αρχείο Ιωάννη Μόσχου)

147.02  Κυριακάτικος περίπατος με κοστουμιά  
στα νεόκτιστα της Παλατιανής  
(Αρχείο Αντώνη Κ. Αρμυρούδη) 

147.03  Ορθοπεταλιά επί της οδού Ρωμανού  
στην Παλατιανή (στάση Πεταλούδα,  
Αρχείο Αντώνη Κ. Αρμυρούδη) 

147.01
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ίδιο. Κατόπιν ήλθε η σειρά του συμπατριώτη, που 
είχε εγκατασταθεί λίγο πιο κάτω, να χτίσει κι αυτός. 
Το ίδιο έκανε και ο άλλος, απέναντι, που κρατούσε 
τσίλιες όταν έχτιζαν αυτοί. Έτσι δημιουργήθηκαν οι 
πρώτες γειτονιές στην Παλατιανή, στην Αγίας Θέ-
κλας, στη νεφέλης, στην Πωγωνίου, μεταξύ Κύμης 
και Ιουστινιανού, πιο πάνω στην Τσιμισκή, στην Κο-
μνηνού, και παρακάτω στη Φλέσσα, στη Θεοφυλά-
κτου, στο όριο με την Ανθούπολη Περιστερίου κ.α. 
Όταν, μετά την εφαρμογή του σχεδίου, προέκυψαν 
κάποια οικοδομήσιμα υπόλοιπα 112, 120, 140 τ.μ., 
«εναπομείναντα» και «κατά παρέκκλιση», πωλήθη-
καν κι αυτά στον «κοσμάκη που δεν είχε να δώσει 
περισσότερα, αλλά έπρεπε κι αυτός να φροντίσει, 
να βάλει κάπου τα παιδιά του». 

Η αρχική ονομασία της σημερινής οδού Παλα-
τιανής ήταν Τροίας, ίσως γιατί κάποιοι τοπικοί 

παράγοντες, επηρεασμένοι από τα οδωνυμικά του 
κέντρου, ήθελαν να ακολουθηθεί κι εδώ η πεπατη-
μένη. Υπήρχαν και οι γνωστές διχογνωμίες για την 
ονοματοθεσία των περισσότερων δρόμων που οι 
πρώτοι οικιστές ήθελαν να επιβάλουν με βάση τον 
τόπο καταγωγής τους. Τελικά επικράτησε η συμβι-
βαστική λύση: να δοθούν ονομασίες προερχόμε-
νες από αυτοκράτορες, αξιωματούχους, τόπους 
και ιερούς ναούς της βυζαντινής ιστορίας. Σήμερα 
η συντριπτική πλειονότητα των οδωνυμικών είναι 
βυζαντινής προέλευσης.

Ο Ι.ν. Kοιμήσεως της Θεοτόκου, η «Παναγίτσα», 
είναι ο ενοριακός ναός της Παλατιανής. Μια ενδια-
φέρουσα λεπτομέρεια: στον υπόγειο χώρο της Πα-
ναγίτσας διατηρείται το παρεκκλήσιο του Αγίου Συ-
μεών, που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους Τζιώτες. Η 
οικογένεια Κορασίδη, με καταγωγή από το νησί της 
Τζιάς (Κέα), εγκατεστημένη στην Παλατιανή από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’20, θέλησε να μεταφέρει σε 
αυτήν την εκκλησιαστική παράδοση του νησιού της. 
Παρεκκλήσιο της Παναγίτσας είναι η Αγία Παρα-
σκευή, ένα γραφικό ναΐδριο μέσα στον πευκόφυτο 
χώρο που το περιβάλλει. Στο νότιο τμήμα της συ-

νοικίας, ο Ι.ν. των Αγίων Πάντων, που ακολουθεί το 
Παλαιό Ημερολόγιο, συμπληρώνει τα ναϊκά της. 

Η Παλατιανή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης το 
1968 μαζί με τη γειτονική συνοικία της ζωο-

δόχου Πηγής. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν 
πολλές δυσκολίες στην αποδοχή του σχεδίου από 
τους κατοίκους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχέ-
διο αναρτήθηκε έξι (6) φορές πριν από την τελική 
έγκρισή του, λόγω των εκατοντάδων ενστάσεων 
που υποβλήθηκαν από τους θιγόμενους οικοπε-
δούχους. Η έγκριση του σχεδίου ήταν μια άρον 
άρον νομιμοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης 
για να απαλλαγούν οι κάτοικοι από το άγχος λόγω 
των αυθαίρετων κατασκευών τους. Δεν κατοχυ-
ρώθηκαν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι που 
θα καθιστούσαν πιο ανθρώπινο και λειτουργικό το 
περιβάλλον της συνοικίας. Το βόρειο τμήμα της 
(πάνω από την οδό Αγ. γεωργίου) είναι φτωχό σε 
κοινόχρηστους χώρους, ενώ, αντίθετα, στο νότιο 
και το ανατολικό βρέθηκαν χώροι που διαμορφώ-
θηκαν κι εξωραΐστηκαν (παλιά κτήματα Ματρό-
ζου) ή παραμένουν προς αξιοποίηση (Φιστικιές). 
Χρειάστηκαν γι’ αυτό μακροχρόνιοι αγώνες των 
κατοίκων μέσα από τους τοπικούς εξωραϊστικούς 

συλλόγους, με την ενεργό υποστήριξη της δημο-
τικής Αρχής, προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
υποδομές για καλύτερη ποιότητα ζωής στη συ-
νοικία. Αξίζει να τους θυμηθούμε: Φιλοπρόοδος 
Ένωσις Κατοίκων Αγ. γεωργίου ν. Λιοσίων «Κοί-
μησις Θεοτόκου» (1955), Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Παλατιανής (αρχές δεκαετίας του ’60), Σύλλογος 
Καππαδοκίας Κάτω Παλατιανής (1976).

Αγώνες για μερικά στρέμματα δημόσιας γης
(Αφήγηση γιώργου ζερβού, δημοτικού 

συμβούλου ν. Λιοσίων 1982-1985)

«Η περιοχή του κτήματος Ματρόζου εμφανιζόταν σε 
παλιότερους χάρτες ως κτήματα του Δημοσίου. Υπήρχαν 
μάλιστα στο χώρο του σημερινού 6ου Γυμνασίου αρχαία 
ευρήματα. Ίσως να επρόκειτο για είσοδο αρχαίου νεκρο-
ταφείου. Κατά καιρούς η οικογένεια Ματρόζου έβγαλε 
στο σφυρί τμήματα του κτήματος. Η πρώτη αντίδραση 
των κατοίκων για τις καταπατήσεις του Ματρόζου, λόγω 
της ασαφούς οριοθέτησης του κτήματος, εκδηλώθηκε 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’60. Από τα περίπου 
150 στρέμματα, που λέγεται ότι ήταν η αρχική έκτα-
ση του κτήματος, είχε απομείνει ένας πυρήνας περίπου 
35 στρεμμάτων, που οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες του τον 

148.01  Η γιαγιά ανάβει το καντήλι στο προσκυνη-
τάρι μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο 
Νέων Λιοσίων στην Παλατιανή 
(Αρχείο Θεόδωρου Αδαμόπουλου)

148.02  Άρθρο της τοπικής «ΗΧΟΥΣ» στα μέσα 
της δεκαετίας του ’60 για την αλματώδη 
πρόοδο της συνοικίας 
(Αρχείο εφημερίδας «ΗΧΩ») 

148.03  Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, μέσα 
στην αύρα της Μεταπολίτευσης, οι νέοι 
της Παλατιανής ιδρύουν την Επιμορφωτική 
Κίνησή τους για να βάλουν τη σφραγίδα 
τους στα τοπικά πράγματα 
(Αρχείο Θεόδωρου Αδαμόπουλου)
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σπέρνανε και τον οργώνανε. Εμείς, λόγω του ότι ξέρα-
με ότι η οικογένεια Ματρόζου διεκδικούσε ανάλογες 
ή και μεγαλύτερες ακόμη εκτάσεις σε άλλα μέρη της 
Αττικής (Κηφισιά) ή και εκτός (Άργος), αρχίσαμε να 
αμφισβητούμε την έκταση και την εγκυρότητα των τίτ-
λων ιδιοκτησίας, κάνοντας παράλληλα παρεμβάσεις στο 
χώρο του: δενδροφυτεύσεις, παγκάκια, όργανα παιδικής 
χαράς. Τρεις φορές οδηγήθηκα στο τοπικό αστυνομικό 
τμήμα γιατί πρωτοστάτησα σε αυτές τις κινητοποιήσεις. 
Κάποια στιγμή, γύρω στο 1980, ο Ματρόζος έστειλε τα 
πρωτοπαλλίκαρά του και αποξήλωσαν τις εγκαταστάσεις 
που είχαμε φτιάξει. Φοβόμασταν ότι ο πιο σημαντικός 
πνεύμονας πρασίνου που είχε απομείνει θα κοβόταν και 
θα πουλιόταν όσο όσο. Εκείνη την περίοδο βρέθηκε στο 
τιμόνι της δημοτικής Αρχής ο Βασίλης Κουκουβίνος, που 
μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις μας. 

149.01  Τι να κάνει ένα τόσο δα μικρό γεφυράκι, 
όταν το Βαθύρεμα ξεχείλιζε και με τα ορ-
μητικά νερά του έπνιγε γειτονιές ολόκληρες; 
(Αρχείο Θεόδωρου Αδαμόπουλου)

149.02  Η λεωφόρος Παλατιανής 
ασφαλτοστρώθηκε το 1962. Τον επόμενο 
χρόνο η συνοικία συνδέθηκε συγκοινωνιακά 
(λεωφορειακή γραμμή 114Β) με το κέντρο 
(Αρχείο Θεόδωρου Αδαμόπουλου) 

149.03  Ο Άρης Παλατιανής, το καμάρι των 
ποδοσφαιρόφιλων της συνοικίας.  
Τα 11 αστέρια της αλάνας  
(Αρχείο Ιωάννη Μόσχου)
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Μόνο που αυτή τη φορά ό,τι βάλαμε στο διεκδικούμενο 
χώρο το περιφρουρούσαμε μέρα-νύχτα. Ο δήμαρχος 
και το νομικό επιτελείο του ζήτησαν από τον φερόμενο 
ως ιδιοκτήτη τίτλους ιδιοκτησίας με σαφή οριοθέτηση, 
που όμως δεν προσκομίστηκαν. Ο Ματρόζος είδε τα 
στηρίγματά του να χάνονται. Οι προσωρινές εγκαταστά-
σεις μας απέκτησαν μόνιμο χαρακτήρα. Δικαιωθήκαμε. 
Τα αμέσως επόμενα χρόνια, στο χώρο του καταπατημέ-
νου κτήματος Ματρόζου δημιουργήθηκαν τρία σχολεία, 
το 6ο Γυμνάσιο, το 6ο Λύκειο, το 13ο Δημοτικό, ένα 
νηπιαγωγείο, δύο γήπεδα μπάσκετ, χώρος για το Χαμό-
γελο του Παιδιού, μικρές οάσεις πρασίνου και πράσινες 
διαδρομές».

Με τους αγώνες των κατοίκων και τις συλλογικές 
προσπάθειες των τοπικών φορέων, έργα που ανή-
κουν σε «μια άλλη εποχή» και σήμερα μοιάζουν 
μακρινή ανάμνηση έκαναν πιο βιώσιμη τη ζωή τους 
και πιο υποφερτή την καθημερινότητά τους. H δη-
μιουργία του 5ου Δημοτικού σε μισθωμένο κτίριο 
με καταβολή ενοικίου από την κοινοτική Αρχή και 
τη Φιλοπρόοδο Ένωση Κατοίκων, η τοποθέτηση 
ηλεκτρικού σταθμού από την τοπική Εταιρεία Χα-
τζόπουλου για την ηλεκτροδότηση της συνοικίας 
από τη μεριά της Πετρούπολης, η τοποθέτηση 
τηλεφωνικού θαλάμου, η κατασκευή γέφυρας στο 
Βαθύρεμα, πάνω από τη σημερινή οδό ν. Ξυλούρη 
είναι μερικά από τα έργα που έγιναν στην Παλατια-
νή τις δεκαετίες του ’50 και του ’60.

Όμορφες βραδιές στους ανθρώπους της συ-
νοικίας προσέφεραν οι δύο θερινοί κινηματογρά-
φοι της, το Σινέ «Άρτεμις» (450 θέσεων) και το 
«Πατρίς» (250 θέσεων), με εύπεπτα έργα εγχώρι-
ου ρεπερτορίου αλλά και θεατρικές παραστάσεις 
περιοδευόντων θιάσων. Στο Σινέ «Άρτεμις» πραγ-
ματοποιούνταν οι συνελεύσεις των τοπικών συλλό-
γων, ενώ στα διαλείμματα γίνονταν ανακοινώσεις 
για ό,τι μπορούσε να ενδιαφέρει τους κατοίκους 
της περιοχής, ακόμη και για κοινωνικά θέματα. 

Η τοπική αγορά της συνοικίας διαμορφώθηκε 

κατά μήκος των λεωφορειοδρόμων Αγίου γεωργί-
ου και Παλατιανής. Έχουμε αναφερθεί και αλλού 
στον ευεργετικό ρόλο του συγκοινωνιακού άξονα 
στη διαμόρφωση της γραμμικής τοπικής αγοράς. 
Στη συμβολή των δύο αυτών δρόμων αναπτύχθη-
καν οι εστίες κοινωνικής συνάθροισης: οι χώροι για 
το παιχνίδι των πιτσιρικάδων, τα στέκια των νέων 
και των μεγαλύτερης ηλικίας κατοίκων. 

Έργα που άλλαξαν τη ζωή της συνοικίας τις 
τελευταίες δεκαετίες είναι η κατασκευή δύο αθλη-
τικών χώρων, του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής 
στις αρχές της δεκαετίας του ’80, των δύο γηπέδων 
μπάσκετ (γαλερίου και Πλήθωνος) το 1986 και η 
σημερινή Ανδρέα Παπανδρέου, που αποτελεί τον 
νέο οδικό της άξονα, ύστερα από το σκέπασμα του 
βαθυρέματος. 

Ένας ακόμη χώρος 2,5 στρεμμάτων θα προ-
στεθεί στους κοινόχρηστους, στον οποίο μάλιστα 
προβλέπεται η δημιουργία σταθμού μετρό. Πρό-
κειται για τις Φιστικιές, στη συμβολή Θηβών και Α. 
Παπανδρέου, που περιήλθαν στο δήμο το 2012 
με όσα δέντρα διασώθηκαν στο χώρο τους. Διπλό 
καλό: συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων 
του Ιλίου και ανάσα δροσιάς για τους περιοίκους 
μετά την αξιοποίησή τους. 

«Η συνοικία μας έχει ωραίο όνομα. Λες: “Είμαι δη-
μότης Ιλίου”. Δηλώνεις μόνιμος κάτοικος Παλατιανής 
στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου... Πετάς, λες και βρίσκεσαι 
σε άλλον κόσμο. Μετά, βέβαια, η καθημερινότητα σε 
προσγειώνει κάπως, όμως καλή είναι και η λεκτική υπέρ-
βασή της».

150.01  Μια μικρή όαση πρασίνου στη συμβολή Α. Παπανδρέου και Επταπυργίου, στην Παλατιανή 
150.02  Η πλατεία Ειρήνης στην Παλατιανή, συμβολή Πωγωνάτου και Πετρουπόλεως
150.03  Το Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής, μια ζωντανή κυψέλη για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (θέατρο, 

μουσικοχορευτικές κ.ά. παραστάσεις, Αρχείο Δήμου Ιλίου)

150.01 150.02

150.03
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Συνοικία Μιχελή

Λ
έγανε διάφορα για την περιοχή της σημε-
ρινής συνοικίας. Ότι ήτανε, λέει, τσιφλίκι 
κάποιου Μιχελή. Ντόπιος πάππου προς 
πάππου ήτανε; Αρβανίτης έποικος; Άλλοι 

λέγανε ότι ήταν ο τελευταίος Τούρκος που έφυγε από 
την περιοχή, με την κήρυξη της Επανάστασης. Ό,τι έχω 
ακούσει σου λέω. Πάντως, Μιχελή τόνε λέγανε και μη 
με ρωτάς περισσότερα. Ήτανε ένα μέρος κακοτράχαλο. 
Σκαμμένο από τους χείμαρρους που κατέβαζαν με ορμή 
τα νερά τους από το βουνό. Tο μεγαλύτερο ρέμα ήτανε 
το Μιχελή, εκεί που έγινε η προέκταση της Θηβών. Η 
οδός Ελαιών που διασχίζει τη συνοικία ήτανε ρέμα κι 
αυτή, Γιώργιζα τήνε λέγανε και τα νερά της πέφτανε στο 
Μιχελή. Άλλα ρέματα, παραρέματα και χείμαρροι κατέ-
βαζαν νερό από Πετρούπολη μεριά και Καματερό. Άμα 
θυμώνανε, τα κάνανε γης μαδιάμ. Όπως τότε, στη μεγά-
λη πλημμύρα του ’61, που πνιγήκανε 18 Λιοσιώτες...»

Η συνοικία Mιχελή, έκτασης περίπου 850 
στρεμμάτων, καταλαμβάνει το κεντροδυτικό τμήμα 
της πόλης και ορίζεται από τις οδούς Συρράκου-
Ελαιών-Παραμυθιάς-Αγίου νικολάου-λεωφ. Θη-
βών-Ιδομενέως και τη λεωφόρο Πετρουπόλεως. 
Με βάση το διαχωρισμό του 1984 για τις εκλογές 
των συνοικιακών συμβουλίων, η συνοικία αποτελεί-
ται από τρεις μεγάλες γειτονιές: την πάνω από την 
οδό Αβέρωφ (190 στρ.), την κάτω από την Αβέ-
ρωφ (321 στρ.) και αυτήν ανατολικά της Ελαιών 
(344,3 στρ.). 

Σε αντίθεση με τις συνοικίες που εφάπτονται 
στο ιστορικό κέντρο του Ιλίου (Ριμινιτών, Πολυτέ-
κνων) και αναπτύχθηκαν πιο ορθολογικά, αποτελώ-
ντας συνέχεια του ιπποδάμειου καμβά του κέντρου 
(σχέδιο 1926), η συνοικία Μιχελή, σε όλη σχεδόν 
την έκτασή της, συνιστά τυπικό παράδειγμα περιο-
χής όπου ο αγροτικός κλήρος κατακερματίστηκε 
σε μέγιστο βαθμό και στη συνέχεια οικοπεδοποιή-
θηκε και οικοδομήθηκε αυθαίρετα. Κι αυτό προκει-
μένου να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση που εκ-
δηλώθηκε τη μεταπολεμική περίοδο για απόκτηση 
φτηνής κατοικίας στην περιοχή των νέων Λιοσίων 
από επαρχιώτες οι οποίοι συνέρρεαν στη δυτική 
περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Η περιοχή ανήκε παλιότερα σε οικογένειες χω-
ρικών που εγκαταστάθηκαν στα Κάτω Λιόσια περί 
τα μέσα του 19ου αιώνα. Σταδιακά το μέγεθος του 
αρχικού κλήρου περιορίστηκε σε μικρότερα κτή-
ματα, γνωστά και ως «λαχίδια», αποτέλεσμα δια-
δοχικών μεταβιβάσεων, προικοδοτήσεων, δωρεών, 
πολλές από τις οποίες έγιναν διά λόγου. 

Είναι γνωστό ότι κάποιοι από τους αρχικούς 
κτηματίες είχαν αποκτήσει τη γη με χρησικτησία, 
ξεχέρσωμα, συστηματική καλλιέργεια, αλλά κάποτε 
και με βίαιους τρόπους, νομιμοποιώντας την εκ των 
υστέρων με συμβολαιογραφικές πράξεις.

γύρω στο 1950 οι ιδιοκτησίες στο Μιχελή μοι-

ράζονταν ανάμεσα στους μεγάλους κτηματίες 
(Τσουκλείδης, Κ. Λιόσης, ν. Λιόσης, γ. Λιόσης, 
Παπασταμάτης, Μπουραΐμης, Μίχας, Μπόλας, 
Τσίγκος, Μαυράκης, γκιόκας, Παλιγγίνης), στους 
μικρότερους ντόπιους καλλιεργητές (Κ. Πέππας, 
Σ. Πέππας, Μ. Πέππας, Παπαδάκης, Παππούς, 
γκίκας, Καμπόλης, αφοί Κρητικού, Παππάς, Πηλι-
χός, Τζαβέλας) και τους μη ντόπιους ιδιοκτήτες 
(Σπίγγος, Κομπορόζος, Πατέλης, Βαλμάς, νόνας, 
Μασκαλέρης κ.ά.), με τέτοιον τρόπο ώστε το ένα 
τρίτο της έκτασής του να ανήκει στις δύο τελευ-
ταίες κατηγορίες. 

Ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής διατη-
ρήθηκε σχεδόν αναλλοίωτος, μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του ’50. Στο νότιο τμήμα, προς τη Θη-
βών και στην αρχή της σημερινής λεωφ. Πετρου-
πόλεως (περιοχή ντερμάνι), υπήρχαν εντατικές 
καλλιέργειες, ανθοκήπια και λαχανόκηποι που ευ-
νοούνταν από τον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα 
και τη λειτουργία αρδευτικών συστημάτων.

Η περιοχή άρχισε να αποκτά οικιστικό ενδια-
φέρον λίγο πριν από το 1950, με την εγκατάσταση 
των πρώτων εσωτερικών μεταναστών. για αρκετό 
διάστημα ανθοκήπια και λαχανόκηποι συνυπήρχαν 
με μικρές γειτονιές 5-10 σπιτιών που ξεφύτρωναν 
μέσα στους παλιούς αγρούς, δημιουργώντας ένα 
σχεδόν ειδυλλιακό τοπίο. Στο κέντρο (Αβέρωφ, Με-
λίκης κ.α.) κυριαρχούσαν τα ξερικά αμπέλια. Πάνω 

151.01  Συνοικία Μιχελή: τα ρέματα και τα όρια των μικρών αγρών (στενόμακρα λαχίδια) αποτέλεσαν τη βάση  
που διαμόρφωσε το σημερινό οικιστικό ιστό (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου)

151.02  Χάρτης της περιοχής Μιχελή του 1935. Ένας μεγάλος αμπελώνας στα ΒΔ του οικιστικού πυρήνα,  
μετά το ομώνυμο ρέμα (Αρχείο συγγραφέα)

151.01

151.02
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από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου-Αετόπετρας, όπου 
το έδαφος ήταν πετρώδες και άνυδρο, καλλιέργει-
ες δημητριακών και ζωοτροφών εναλλάσσονταν με 
μικρές πτηνοτροφικές μονάδες (Μπούκλιας, Καψής 
κ.ά.) και χέρσα κτήματα που χρησιμοποιούνταν για 
βοσκοτόπια. Η διέλευση ποιμνίων στην περιοχή, 
κυρίως από Καματεριώτες κτηνοτρόφους, δεν ήταν 
ευπρόσδεκτη, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η 
βόσκηση κατέστρεφε οπωροφόρα δέντρα και καλ-
λιέργειες, γεγονός που δημιουργούσε συχνά εντά-
σεις και προστριβές με τους περιοίκους. 

Η μαζική εγκατάσταση στην περιοχή πραγματο-
ποιείται στη δεκαετία του ’60. Οι νεοφερμένοι οικι-
στές κατάγονταν στη μεγάλη πλειονότητά τους από 
την Ήπειρο (νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), την 
Πελοπόννησο (νομοί Ηλείας, Αρκαδίας) και τη 
Μυτιλήνη. Αρκετοί ήταν και οι Αθηναίοι που επέλε-
ξαν την περιοχή για τη μόνιμη εγκατάστασή τους. 

Η οικοπεδοποίηση και στην περιοχή Μιχελή έγι-
νε με τις γνωστές μεθόδους, με τα διαγράμματα κα-
τάτμησης που συντάσσονταν από υπομηχανικούς, 
οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν συγγενικά 
πρόσωπα των κτηματιών. Παρότι η σύνταξη του δι-
αγράμματος λαμβάνει υπόψη κάποια δεδομένα που 
νομιμοποιούν τη διαδικασία και περιβάλλουν με κύ-
ρος την πράξη αγοραπωλησίας, υπήρξαν και περι-
πτώσεις που δεν τηρήθηκαν ούτε αυτές οι ελάχιστες 
προσχηματικές προϋποθέσεις. Η πρόβλεψη για 

κοινόχρηστους χώρους επαφίετο κατά κανόνα στην 
«καλή θέληση» του διπλανού κτηματία, ο οποίος δι-
έθετε μεγαλύτερο κτήμα, και αυτός με τη σειρά του, 
υποκύπτοντας στον πειρασμό να εμπορευτεί κάθε 
σπιθαμή της ιδιοκτησίας του, άφηνε δρόμους 4 ή 5 
μέτρων, που συχνά κατέληγαν σε αδιέξοδα γιατί τα 
περισσότερα διαγράμματα ήταν μικρής έκτασης (2, 
3 και 5 στρεμμάτων) και δεν εντάσσονταν σε έναν 
συνολικό σχεδιασμό, που θα λάβαινε υπόψη τις μελ-
λοντικές λειτουργικές και κυκλοφοριακές ανάγκες 
της αναπτυσσόμενης συνοικίας. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι ορισμένοι δρόμοι (Μανωλάδος, Κενταύρου, 
Σοφοκλέους, Πλουτάρχου) διασώθηκαν μόνο από 
το γεγονός ότι ήταν μικρά ρέματα που οι παλιοί ιδι-
οκτήτες δεν πρόλαβαν να μπαζώσουν. 

Τα οικόπεδα άρχιζαν από 300 πήχεις (170 τ.μ.). 
Ο πλέον καθιερωμένος τύπος ήταν των 275 πήχεων 
(154 τ.μ.), ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που μόλις 
που ξεπερνούσαν τα 120 τ.μ. Η συνήθης πρακτική 
ήθελε ένα κτήμα 5 στρεμμάτων να «βγάζει» 26 οικό-
πεδα από 154-168 τ.μ., αφήνοντας στο κάτω μέρος 
του κτήματος έναν και μόνο δρόμο πλάτους 5 μ. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 οι τιμές 
γης αυξήθηκαν δραματικά: από 32 δρχ. ανά τ.μ. το 
1953 «σκαρφάλωσαν» στις 100 δρχ. ανά τ.μ. το 
1957, ενδεικτικό της αύξησης του ενδιαφέροντος 
για αγορά γης στην περιοχή. 

Η εγκατάσταση μιας μεγάλης βιομηχανικής μο-

νάδας, το 1947, που χρηματοδοτήθηκε γενναία στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ, δημιούργησε πρό-
σθετο ενδιαφέρον για εγκατάσταση στην περιοχή. 
Υπήρχε τώρα κάτι σημαντικό, που την καθιστούσε 
σημείο αναφοράς στην ευρύτερη βορειοδυτική 
Αθήνα. Όμως η βιομηχανική μονάδα παρέμεινε 
κλειστή για περισσότερο από δέκα χρόνια, μέχρι 
το 1961, όταν αγοράστηκε από τους αδελφούς 
Μπρούσκου για λογαριασμό της βιομηχανίας πα-
ραγωγής φιαλών υγραερίου ΒΙΟΦΙΑΛ. 

Την περίοδο της παραγωγικής ακμής της (1962-
1965) η ΒΙΟΦΙΑΛ κάλυπτε τα 2/3 της εγχώριας ζή-
τησης, απασχολούσε 130 εργάτες παραγωγής και 
ακόμη 15 διοικητικούς υπαλλήλους. Αρκετοί από 
τους οικιστές επέλεξαν να εγκατασταθούν στη Μι-
χελή ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό. 

Η ύπαρξη της βιομηχανικής μονάδας, πέρα από 
τις θέσεις απασχόλησης που δημιούργησε, λειτούρ-
γησε ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της 
συνοικίας και την επέκταση μέχρι αυτήν κρατικών 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
όχι όμως και για την εκτέλεση κοινοτικών έργων, 
κυρίως γιατί η περιοχή ήταν εκτός σχεδίου. 

Με την εγκατάσταση των πρώτων οικιστών δη-
μιουργείται μια υποτυπώδης αγορά στην αδιαμόρ-
φωτη ακόμη (σημερινή) οδό Ελαιών, λίγο μετά τη 
συμβολή της με το «ρέμα» (τη σημερινή λεωφόρο 
Θηβών), στο ύψος της Φιλιππιάδος και της Φιλιατών. 

152.01  Η Ανδρονίκη Παλιγγίνη με τον γιο της 
Γιάννη στη στέρνα του κτήματός της 
(Αρχείο Ντίνας Αυλωνίτου-Παλιγγίνη)

152.02  Φτωχικό, αλλά φροντισμένο, με δεκάδες 
ασπρισμένους γκαζοντενεκέδες που δίνουν 
χρώμα στη μικρή αυλή του (Αρχείο συγγραφέα) 

152.03  Τα πρώτα σπιτάκια της περιοχής Μιχελή χτίστηκαν αυθαίρετα και νύχτα μέσα σε αγροτεμάχια που «βαφτίστηκαν» οικόπεδα (Σκίτσο Ανδρέα Μηλιώνη)

152.01

152.02

152.03
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Πρόκειται για περίπου δέκα μικρά καταστήματα με 
είδη διατροφής, καθημερινής χρήσης (παντοπωλεία, 
μανάβικα, πρατήρια άρτου, κρεοπωλείο, γαλακτο-
πωλείο, ψιλικά για τις ανάγκες των νοικοκυριών, μία 
μάντρα υλικών και δυο-τρεις βιοτεχνίες, ξυλουργείο, 
ανθοκηπευτικά είδη, ζωοτροφές, κρασοπουλειό και 
καφενείο βεβαίως), που λειτουργούσαν ως χώροι 
κοινωνικής συνάθροισης, επαγγελματικών επαφών 
και ευρέσεως εργασίας κυρίως από οικοδόμους. 

Τον Οκτώβριο του 1960 οι οικιστές ιδρύουν τον 
Εξωραϊστικό Σύλλογο Μιχελή και Μπούτσαλη «ΙΛΙ-
Ον». Στα ιδρυτικά μέλη του συνυπάρχουν ντόπιοι 
κτηματίες και νεοφερμένοι οικιστές. 

Πρώτος πρόεδρος αναδεικνύεται κτηματίας της 
περιοχής. Ο «συμβιβασμός» αυτός αποστερεί το 
σύλλογο από τη δυναμική που χρειάζεται για την 
υιοθέτηση μιας πιο δραστήριας πολιτικής, όπως 
η διεκδίκηση ελεύθερων χώρων για κοινόχρηστες 
δραστηριότητες, η διάνοιξη δρόμων, η κατασκευή 
υποδομών που σε ορισμένες περιπτώσεις θίγουν 
συμφέροντα μεγαλοκτηματιών. Το επόμενο διάστη-
μα μια σειρά έργων θα κάνει πιο υποφερτή τη ζωή 
στη συνοικία. Με προσωπική εργασία των κατοίκων 
κατασκευάζεται τσιμεντένια γέφυρα στην προέκτα-

ση της Θερσίτου πάνω από το ρέμα της Θηβών. Ο 
κεντρικός δρόμος του συνοικισμού, το παλιό ρέμα 
της γιώργιζας, επιχωματώνεται, διαμορφώνεται και 
δενδροφυτεύεται με ελαιόδεντρα. Έκτοτε αποκτά 
τη σημερινή του ονομασία: οδός Ελαιών.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60, τα δεδο-
μένα που αφορούν στην προέλευση των νέων 
οικιστών διαφοροποιούνται. Σε ό,τι αφορά στον 
τόπο γέννησής τους, σε μεγάλο ποσοστό (80%) 
κατάγονται και αυτοί από την επαρχία, όμως στις 
περισσότερες περιπτώσεις ως προηγούμενο τόπο 
διαμονής τους δηλώνουν κάποια κεντρική συνοι-
κία της πρωτεύουσας ή άλλη γειτονιά της δυτικής 
Αθήνας. Οι οικιστές αυτοί, που προέρχονται από 
τα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, επιλέγουν 
για την οριστική τους εγκατάσταση στη συνοικία 
Μιχελή, ύστερα από μια περίοδο προσωρινής δι-
αμονής στην πρωτεύουσα, που διαρκεί από λίγους 
μήνες μέχρι μερικά χρόνια. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις παρακινούνται από συγγενείς ή συμπατριώτες 
τους που εγκαταστάθηκαν στη συνοικία λίγα χρόνια 
πριν. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 οι δρόμοι 
της γύρω από τη ΒΙΟΦΙΑΛ (Φιλιππιάδος, Φιλιατών, 
Πωγωνίου, Αετομηλίτσης) είχαν πυκνοκατοικηθεί. 

Η αλλαγή του κεντρικού πολιτικού σκηνικού 
το 1964 (κυβέρνηση γεωργίου Παπανδρέου) βρί-
σκει την έκφρασή της και σε συνοικιακό επίπεδο. 
Από το 1963 καινούργια πρόσωπα αναλαμβάνουν 
τη διοίκηση του Συλλόγου «ΙΛΙΟν», ανοίγοντας 
νέες προοπτικές για τη συνοικία. Το νέο Δ.Σ. του 
συλλόγου στέκεται «απέναντι» σε συμφέροντα και 
προωθεί την επίλυση των προβλημάτων σε συνερ-
γασία με την τοπική Αρχή και τις πιο δημιουργικές 
δυνάμεις της συνοικίας.

Λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του, στα τέλη του 1964, ο δήμαρχος Αθανάσιος 
Οικονόμου προχωρεί σε σειρά έργων οδοποιίας, 
που συνδέουν το κέντρο των νέων Λιοσίων με τις 
γύρω συνοικίες. Η Ελαιών στο Μιχελή, η Αλαμάνας 
στον Άγιο Φανούριο, η Θεοδώρας στην Παλατιανή 
και η Ρήγα Φεραίου στη ζωοδόχο Πηγή είναι μέσα 
στο πρόγραμμα. Η διαμόρφωση της Ελαιών και 
η ασφαλτόστρωσή της ανοίγουν έναν άξονα που 
επιτρέπει την ευκολότερη μετακίνηση των κατοίκων 
της στο κέντρο και τη δημιουργία μιας γραμμικής 
αγοράς κατά μήκος της συνοικίας. 

«Ας μπούμε πρώτα στο σχέδιο κι ύστερα βλέπουμε...» 

153.01  Το παλιό εργοστάσιο παραγωγής φιαλών 
υγραερίου ΒΙΟΦΙΑΛ στην περιοχή 
Μιχελή, πριν από τις πρόσφατες εργασίες 
ανάπλασής του. Συνέβαλε στην οικιστική 
της ανάπτυξη προσελκύοντας εργατικό 
δυναμικό (Αρχείο συγγραφέα)

153.02  Το μικρό μαγαζάκι στην αρχή της οδού 
Ελαιών. Εδώ θα βρεις τα πάντα,  
από παιχνίδια και σχολικά είδη,  
μέχρι τσιγάρα και αναψυκτικά 

153.03  Η αλάνα στη στάση Πεταλούδα: ένα 
καταπράσινο χαλί που απολάμβαναν οι 
περίοικοι (Αρχείο οικογένειας Αρμυρούδη)

153.01 153.02

153.03
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Πρόκειται για μια φράση «κλισέ», μόνιμη επωδό 
αρμόδιων κρατικών ή δημοτικών φορέων. Η εικόνα 
εγκατάλειψης σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων 
γύρω από τη μάντρα του εργοστασίου της ΒΙΟΦΙ-
ΑΛ είναι η «άλλη όψη» της ανάπτυξης. 

Η ένταξη του Μιχελή στο σχέδιο πόλης το 1970 
(βάσει του από 1-8-1970 Β.Δ. που δημοσιεύτηκε 
στο 187 ΦΕΚ 28-8-70, τεύχος Δ́ ) λύτρωσε τους 
κατοίκους, που μέχρι τότε ζούσαν με το φόβο 
των συνεργείων κατεδάφισης, νομιμοποιώντας τα 
αυθαίρετα κτίσματα και θέτοντας όρους δόμη-
σης που αναθέρμαναν την οικοδομική δραστηρι-
ότητα. Όμως η «ανακούφιση» των κατοίκων δεν 
συνοδεύτηκε από κανένα μέτρο που να θίγει τα 
συμφέροντα των μεγαλοϊδιοκτητών της περιοχής. 
Δεν έγινε καμιά πρόβλεψη για εισφορά γης από 

τη μεγάλη ιδιοκτησία, σε μια περιοχή που συνέχισε 
να πυκνοκατοικείται χάνοντας και τους τελευταί-
ους ελεύθερους χώρους που είχαν απομείνει στον 
ανορθόδοξα αναπτυγμένο και πυκνοκατοικημένο 
πολεοδομικό ιστό της. 

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας τα προβλήμα-
τα στο Μιχελή πολλαπλασιάστηκαν, ενώ με σειρά 
διοικητικών μέτρων και αστυνομικών απαγορεύ-
σεων αποκλείστηκαν από τα κοινά και τον Εξω-
ραϊστικό Σύλλογο προοδευτικοί κάτοικοι. Το ίδιο 
διάστημα ενθαρρύνθηκαν η κερδοσκοπία και η 
εμπορευματοποίηση των τελευταίων φυσικών πό-
ρων της συνοικίας. 

Χαρακτηριστικό της αδιαφορίας και της εγκα-
τάλειψης είναι το γεγονός ότι μέχρι και το 1978 
ορισμένες γειτονιές στο Μιχελή θα συνεχίσουν να 

εξυπηρετούνται από νερουλάδες. Η περιοχή θα ζει 
με το φόβο της πλημμύρας σε κάθε δυνατή βροχή, 
ενώ οι περισσότεροι δρόμοι της θα παραμείνουν 
χωματόδρομοι.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 αναφέρε-
ται η παρουσία Τσιγγάνων στο Μιχελή, στο πάνω 
μέρος της συνοικίας, κατά μήκος της οδού Ελαιών, 
στη Θεσπρωτικού, στην Ιωαννίνων κ.α. Στην αρχή 
η παρουσία τους ήταν εποχική και η διαμονή τους 
σε σκηνές. Αργότερα ορισμένοι εγκαταστάθηκαν 
μόνιμα. Πρόκειται για περίπου 20 οικογένειες, 
προερχόμενες από την περιοχή του Αγρινίου, το 
Μεσολόγγι κ.α. Ασχολούνται κυρίως με τη μουσική, 
αλλά «με την κρίση που περνάει ο καλλιτεχνικός το-
μέας», όπως λένε χαρακτηριστικά, στρέφονται στο 
παραεμπόριο και σε διάφορες εποχικές ασχολίες. 
Μικρότερος αριθμός Τσιγγάνων έχει εγκατασταθεί 
και σε άλλα σημεία της συνοικίας (Αργυροκάστρου, 
Μυλοποτάμου κ.α.).

Α πό τη Μεταπολίτευση ξεκίνησε ο αγώνας για 
την κατασκευή έργων κοινωνικού εξοπλισμού 

και τη διασφάλιση χώρων με σκοπό τη δημιουρ-
γία κοινόχρηστων υποδομών. Παράλληλα, άρχισαν 
η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης, οι ασφαλτο-
στρώσεις των δρόμων της συνοικίας, ενώ επίσης 
υλοποιήθηκαν συγκοινωνιακές διευθετήσεις. 

Τα έργα αυτά αντέστρεψαν, σε κάποιον βαθμό, 
την πορεία υποβάθμισης της συνοικίας, σε μια πε-
ρίοδο που συνεχιζόταν η εγκατάσταση νέων κατοί-
κων. Όμως οι παθογένειες δεν ήταν δυνατόν να 
εξαλειφθούν στο σύνολό τους... Σήμερα όλες σχε-
δόν οι οικογένειες έχουν ιδιόκτητο αυτοκίνητο, που 
κι αυτό χρειάζεται το δικό του χώρο στάθμευσης 
στο αφόρητα επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, αφού σπί-
τια με πιλοτές στη συνοικία είναι ελάχιστα.

Η συνοικία Μιχελή αντιμετωπίζει «εκ γενετής» 
πολλά και χρόνια προβλήματα. Είναι φυσικό οι λύ-
σεις που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια να μην κα-
τάφεραν να οργανώσουν το σύνολο των λειτουρ-
γιών της, όμως η προσπάθεια συνεχίζεται. Παρά 
τις αντίξοες συνθήκες και τις σημαντικές περικοπές 
των κρατικών πόρων το σχέδιο παραμένει το ίδιο: 
στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

154.01  Αποκριάτικη εκδήλωση στην «αλάνα  
της Πεταλούδας», όπου σήμερα βρίσκεται 
το Κλειστό Γυμναστήριο  
(Αρχείο Αλέκας Τσιλιμπάρη) 

154.02  Μια νέα πλατεία στη συνοικία Μιχελή, 
χώρος πολυλειτουργικός, στη συμβολή 
Χαριλάου Τρικούπη και Μακρυγιάννη 
(Αρχείο Δήμου Ιλίου)

154.01

154.02
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Η συνοικία Ζωοδόχος Πηγή

Τ
η γειτονιά μας παλιότερα τήνε λέγανε Ρουπά-
κι, περισσότερα δεν ξέρω να σου πω. Εμείς 
εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του ’50, της 
δώσαμε το όνομα Ζωοδόχος Πηγή, γιατί τη 

βλέπαμε σαν μια πηγή μέσα από την οποία ξεπηδούσε η 
καινούργια ζωή μας, η ζωή που θέλαμε να φτιάξουμε από 
την αρχή, εδώ που ήλθαμε και χτίσαμε τα σπιτικά μας...»

Η συνοικία της ζωοδόχου Πηγής, έκτασης 535 
στρεμμάτων, καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα 
του Δήμου Ιλίου. Περικλείεται από τη λεωφόρο 
Θηβών, το όριο με το Δήμο Περιστερίου (Φλωρί-
νης, Χίου, Χαιρώνειας, Μηλιάς, Ηρακλειδών, Χανί-
ων, Σύρου), την Αλαμάνας, την Αιόλου και την Αν-
δρέα Παπανδρέου που συναντά τη λεωφ. Θηβών. 
Το μέσο υψόμετρο της συνοικίας είναι 69,5 μ., όσο 
περίπου και του Αγίου Φανουρίου (μ.υ. 68,5 μ.). 
Το έδαφός της είναι σχετικά επίπεδο, δεν λείπουν 
όμως και οι «αποκλίσεις», μικρές τσούμπες και 
προοδευτική ανωφέρεια πριν από τη συμβολή της 
Ανδρ. Παπανδρέου με τη Θηβών. 

Με βάση το διαχωρισμό του 1984 για τα συ-
νοικιακά συμβούλια, η συνοικία υποδιαιρείται σε 
τρεις μικρότερες ενότητες-γειτονιές: την Ανατολική 
ζωοδόχο Πηγή (120,7 στρ.), τη Δυτική ζωοδόχο 
Πηγή (198,1 στρ.) και τα Βερακέικα (216 στρ.)

To παλιό τοπωνύμιο της περιοχής ήταν Ρουπά-
κι. Κατά τον Κ.Η. Μπίρη (βλ. «Τα τοπωνυμικά της 
πόλεως και των περιχώρων των Αθηνών») προ-
έρχεται από κάποιον Ρουπάκη που διατηρούσε 
μεγάλο κτήμα στην περιοχή. Άλλες πηγές όμως 
υποστηρίζουν ότι το τοπωνύμιο προέρχεται από 
χαμόδεντρα ενός είδους θαμνώδους βελανιδιάς 
που υπήρχε εκεί. Το τοπωνύμιο Βερακέικα είναι 
νεότερο και προέκυψε από κάποιον κτηματομεσίτη 
Βεράκη, που συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην 
οικοπεδοποίηση και εμπορία της. Υπάρχουν δύο 
ακόμη τοπόσημα: το Βρωμοπήγαδο στη συμβολή 
της οδού Αλαμάνας με τη σημερινή λεωφ. Ανδρέα 
Παπανδρέου και ο συνοικισμός Αθανάσιος Διάκος 
(βλ. στη συνέχεια). 

Πριν από τον ερχομό των πρώτων οικιστών 
στην περιοχή υπήρχαν στον περιορισμένο αγρο-
τικό χώρο της αμπελώνες και μικροί λαχανόκη-
ποι, που διατηρήθηκαν και στα χρόνια που ακο-
λούθησαν. Περισσότερα ήταν τα σταροχώραφα 
και οι καλλιέργειες ζωοτροφών (βρώμη, κριθάρι, 
βίκος). Υπήρχαν ακόμη, κατά μήκος του Βαθυρέ-
ματος, μικροί παρόχθιοι δενδρώνες με αμυγδα-
λιές, συκιές κ.ά. 

Ό,τι δεν σπερνόταν χρησιμοποιείτο ως βοσκο-
τόπι από τους ποιμένες, που δεν ήταν και λίγοι: 
Χαράλαμπος Παπανδρέου, Στάθης Αλαφογιάννης, 
Μήτσος Αλαφογιάννης («γούλας»), γιάννης Σκρέ-
κης, οι Αναγνωσταίοι, οι Κοσμαίοι κ.ά., όλοι τους 
από την ορεινή Φωκίδα. Κατέβαιναν αρχές φθινο-

πώρου στη φιλόξενη Αττική για να ξεχειμάσουν 
στο γλυκό κλίμα της. Πολλοί έφτιαχναν τα μαντριά 
τους στις πλαγιές του Ποικίλου και μετά το Πάσχα 
επέστρεφαν στα Βαρδούσια και στον Παρνασσό, 
αφού είχαν ξεπουλήσει τη ζωοπραμάτεια τους 
στους κρεατεμπόρους του κέντρου. Βοσκοί και γε-
ωργοκτηματίες βρίσκονταν πάντα σε προστριβές. 
Το ίδιο συνέβαινε και στα νέα Λιόσια, ανάμεσα 
στους Ρουμελιώτες ποιμένες και τους μεγαλοκτη-

ματίες της περιοχής: τους γκιοκαίους, τους Λιόση-
δες, τους Ευσταθίου, τους Βασιλείου, τους Τσου-
κλειδαίους, τους Τζαβελλαίους, τον γιαμόπουλο 
(«Κρόκιας»), τον Θανάση Καραδήμα, τον Αντώνη 
Πάλλη, τον Πέρρο, τον Μήτσο τον Παπασταμά-
τη, τον Θανάση Τσίγκο, τον Δημήτρη Οικονόμου 
(«Μπαμπάλας») κ.ά.

Το μεγαλύτερο τμήμα της ζωοδόχου Πηγής 
(423 στρ.) μπήκε στο σχέδιο πόλης το 1968, μαζί 

155.01  Η Ζωοδόχος Πηγή, από τις πρώτες συνοικίες που κατοικήθηκαν στα Νέα Λιόσια, και η γειτονιά  
Βερακέικα στο νοτιοανατολικό τμήμα της (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου)

155.02  Αεροφωτογραφία της Ζωοδόχου Πηγής, στα τέλη του 1953. Η συνοικία διασχίζεται από τη γραμμή  
της Ντέκοβιλ (σημερινή οδός Χίου), που μετέφερε το κάρβουνο από την Ανθούπολη στις γραμμές ΣΕΚ  
και ΣΠΑΠ στους Αγίους Αναργύρους

155.01

155.02
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με τις συνοικίες του Αγίου Φανουρίου και της Πα-
λατιανής. Είχε προηγηθεί, το 1957, η ένταξη στο 
σχέδιο πόλης της γειτονιάς Βερακέικα. Οι εντά-
ξεις στο σχέδιο την περίοδο της δικτατορίας δεν 
συνοδεύτηκαν με εισφορές σε γη εκ μέρους των 
αρχικών ιδιοκτητών, προκειμένου να υπάρξει ικανό 
απόθεμα που θα αξιοποιείτο μελλοντικά για δη-
μιουργία κοινόχρηστων χώρων και υποδομών. Η 
ιστορία αυτή είναι γεμάτη με «θα έπρεπε» και «ναι, 
αλλά πώς, όμως;», που άφησαν άθικτα τα συμφέ-

ροντα των λίγων και ισχυρών, δυσκολεύοντας τη 
ζωή και την καθημερινότητα των πολλών. Σήμερα, 
από τα 150 οικοδομικά τετράγωνα της συνοικίας, 
τμήμα της οποίας έχει τον υψηλότερο συντελεστή 
δόμησης στο δήμο (1,8), μόνο τα 8 είναι μικροί, 
ελεύθεροι χώροι πρασίνου. 

Η συνοικία είναι χτισμένη πάνω στην παλιά σιδη-
ροδρομική γραμμή (αντιστοιχεί στους σημερινούς 
δρόμους Χίου, Διονυσίου) της εταιρίας ντέκοβιλ, 
του γνωστού «Καρβουνάδικου» στους παλαιότε-

ρους, που εκμεταλλευόταν τα κοιτάσματα λιγνίτη 
στο Περιστέρι (Άγιος Βασίλειος, Ανθούπολη) και 
μετέφερε τα προϊόντα της εξόρυξης με βαγονέτα 
στις γραμμές ΣΕΚ-Λαυρίου στους Αγίους Αναργύ-
ρους για τα περαιτέρω.

Όμως όλες αυτές οι «πολεοδομικές ανορθο-
γραφίες» στο πέρασμα του χρόνου διαμόρφωσαν 
ένα ξεχωριστό οικιστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στη 
δυτική γειτονιά της συνοικίας, γύρω από τον Ενορι-
ακό ναό της ζωοδόχου Πηγής. Ο πλακοστρωμέ-
νος περίγυρός του, τα πανύψηλα πεύκα, τα μικρά 
καταστήματα, οι όμορφες μονοκατοικίες, τα στέκια 
των περιοίκων, το ΚΑΠΗ, ο ασβεστωμένος πεζό-
δρομος δίνουν στη νοικοκυρεμένη γειτονιά όψεις 
που σπανίζουν στο συνήθως τσιμεντοποιημένο πε-
ριβάλλον της αθηναϊκής περιφέρειας. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 οι κάτοικοι της 
περιοχής έχτισαν το μικρό ναΐδριό τους, τη ζωο-
δόχο Πηγή. Στην αρχή ο ναός στεγάστηκε σε μια 
ξύλινη παράγκα, περίπου τετράγωνη, 10 Χ 10 μ., 
δωρεά κάποιου οικιστή. Σχεδόν ταυτόχρονα ίδρυ-
σαν τον Εξωραϊστικό Σύλλογο «Αθανάσιος Διά-
κος», στο πιο προβληματικό σημείο της συνοικίας, 
εκεί όπου ο παλιός σκουπιδότοπος υποβάθμιζε 
δραματικά τη ζωή τους. 

Η ζωοδόχος Πηγή υδροδοτήθηκε τη διετία 
1968-1969. Οι πρώτες ασφαλτοστρώσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν μετά το 1970. Οι αγωγοί αποχέτευσης 
φτιάχτηκαν μετά το 1985. Το 2005 έγιναν παρεμ-
βάσεις ανάπλασης, πλακοστρώσεις, πεζοδρομή-
σεις, εξωραϊσμοί σε επίκαιρα σημεία της συνοικίας 
που βελτίωσαν την αισθητική και την εικόνα της. 

Τα οδωνυμικά της συνοικίας συνδέονται με 
ονόματα ηρώων της Επανάστασης του ’21 (23 πε-
ριπτώσεις), μυθικούς ήρωες (22) και τους τόπους 
καταγωγής των πρώτων οικιστών (33). Και στην 
περίπτωση της ζωοδόχου Πηγής επικρατούν ονο-
μασίες από την Πελοπόννησο (κυρίως από τους 
νομούς Αρκαδίας, Ηλείας και Μεσσηνίας). 

Η συγκοινωνιακή σύνδεση της ζωοδόχου Πη-
γής με την Αθήνα γινόταν παλιότερα με ιδιωτικά 
λεωφορεία, τα λεγόμενα «κρητικά», προφανώς από 
τον τόπο καταγωγής των ιδιοκτητών τους, και με 
πειρατικά Ι.Χ. Η λεωφορειακή γραμμή της ΑΣΠΑ 

156.01  Ο Παναγιώτης Βέρτζος (αριστερά) με τα 
αδέρφια του Παρασκευή και Γιώργο, στις 
γραμμές της Ντέκοβιλ, στη Ζωοδόχο Πηγή 
(Αρχείο Παναγιώτης Βέρτζος)

156.02  Η Ζωοδόχος Πηγή στις αρχές της 
δεκαετίας του ’60. Αμπελώνες, δεξαμενές, 
αλάνες, αυθαίρετα, μια συνοικία στη 
γέννησή της. H σημερινή Ρήγα Φεραίου 
αναφέρεται ως Πετρουπόλεως και η Χίου-
Διονυσίου ως Αγίας Σοφίας

156.01

156.02
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ήλθε αργότερα, περί τα μέσα της δεκαετίας του 
’60. Ήταν η γραμμή αρ. 11: Αθήνα (Ιπποκράτους)-
Kολοκυνθού-Μπουρνάζι-ζωοδόχος Πηγή. Σήμερα, 
οι κάτοικοι έχουν δύο επιλογές: τις λεωφορειακές 
γραμμές 730 (σύνδεση με το σταθμό μετρό στον 
Άγιο Αντώνιο) και 732 (μέσω Αγίου Φανουρίου και 
Ακαδημίας).

Σημαντικοί οδικοί άξονες που εξυπηρετούν 
τους κατοίκους της συνοικίας είναι: 
•  η Σύρου και η προέκτασή της, η Ρήγα Φεραίου, 

που τη διασχίζουν σε όλο το μήκος της, εξυ-
πηρετώντας την κίνηση προς τη Θηβών και το 
Μπουρνάζι. Πρόκειται για ένα παλιό αγροτικό 
μονοπάτι που εμφανίζεται σε χάρτη του 1879, 
αλλά και 

•  η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου (πρώην Βα-
θύρεμα), που τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί 
ολοένα μεγαλύτερο αριθμό μετακινουμένων 
προς και από τη συνοικία. 

Η ύπαρξη ελεύθερων χώρων σε ένα οικιστικό 
περιβάλλον που διαμορφώνεται σε συνθήκες 

άναρχης οικοπεδοποίησης και πλήρους εμπορευ-
ματοποίησης της γης είναι μια υπόθεση εξαιρετικά 
δύσκολη. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται μαζι-
κή και μαχητική παρέμβαση των κατοίκων για να δι-
ασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών τους να έχουν 
έναν μικρό χώρο για το παιχνίδι τους, των νέων να 
έχουν έναν δικό τους χώρο άθλησης και αναψυχής, 
των ηλικιωμένων να ξαποστάσουν για λίγο σ’ ένα 
παγκάκι, στη μικρή πλατεία της γειτονιάς τους. 

«Έτσι αντιδράσαμε τότε εμείς, οι κάτοικοι της Ζω-
οδόχου Πηγής, με επικεφαλής μια ψυχωμένη μαχητική 
γυναίκα, την κυρα-Φλώρα. Μπήκαμε με τις τσάπες και 
τα φτυάρια στη μικρή στενόμακρη αλάνα, στη συμ-
βολή Κανάρη, Ξάνθου και Βύρωνος, που οι νέοι της 
περιοχής χρησιμοποιούσαν σαν γήπεδο ποδοσφαίρου. 
Την καθαρίσαμε, φυτέψαμε μικρά δέντρα, τα ποτίσαμε 
και περιφρουρήσαμε το χώρο όσο καιρό χρειάστηκε, 
προστατεύοντας το δικαίωμα το δικό μας, πολύ περισ-
σότερο των παιδιών μας, στον ελεύθερο χώρο, ομορ-
φαίνοντας τη γειτονιά μας, δίνοντας χρώμα και ζωή στη 
συνοικία μας».

157.01  Και στην πιο πυκνοκατοικημένη συνοικία 
υπάρχουν διαδρομές για περιπάτους υπό 
σκιάν. Η φωτό από τη συμβολή Ρήγα Φεραίου 
και Πολυτέκνων (Αρχείο Δήμου Ιλίου)

157.02  Η πλατεία Διομήδη Κομνηνού επί της Α. 
Παπανδρέου και Θηβών, στη Ζωοδόχο Πηγή 
(Αρχείο Δήμου Ιλίου)

157.03  Η πλατεία Ρούμελης στη Ζωοδόχο Πηγή 
(Αρχείο Δήμου Ιλίου)

157.01

157.02

157.03
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Ένας άγιος στα πάνω σκαλάκια της πόλης!

Ε
δώ πάνω, που λες, εδώ που ήρθαμε για να 
μείνουμε, ήτανε το τέρμα Θεού. Έτσι μας 
λέγανε οι παλιότεροι. Πιο πάνω δεν μπορού-
σαμε ν’ ανέβουμε... δεν γινότανε... Καθένας 

ήρθε κουβαλώντας την πονεμένη ιστορία του. Άλλος 
κυνηγημένος για τα πολιτικά, άλλος αναζητώντας ένα 
ασφαλές καταφύγιο για να ζήσει, κι εγώ με την κοπε-
λιά μου από Ξηρόμερο μεριά. Την πήρα χωρίς τη συ-
γκατάθεση των γονιών της, κλεφτήκαμε, πώς να σου 
το πω! Τ’ αδέρφια της με ψάχνανε παντού. Με είχανε 
προειδοποιήσει να μην ξαναπατήσω στο χωριό γιατί 
θα γινότανε μεγάλο κακό! 

»Άλλοι ερχόντουσαν συστημένοι από φίλους και ψά-
χνανε πιο κάτω για φτηνά οικόπεδα. Ρωτούσανε πόσο 
κάνουν, κι άμα δεν τους φτάνανε τα λεφτά οι οικοπε-
δάδες τούς στέλνανε πιο πάνω, τους λέγανε: “Αϊντέστε 
με τ’ς λύκους και τ’ς αλ’πούδες, όσο πιο ψηλά, τόσο πιο 
φτηνά”. Έτσι, ανηφορίζοντας στα πάνω σκαλάκια της 
πόλης το βρήκαμε το οικοπεδάκι. Το πασσαλώσαμε και 
το περιφράξαμε. Μέχρις εκεί. Παραπέρα λεφτά δεν 
είχαμε να χτίσουμε το αυθαίρετο. Όταν το ξεκινήσαμε, 
δυο χρόνια αργότερα, άλλα τραβήγματα και ιστορίες 
με τη Χωροφυλακή και τα συνεργεία της Πολεοδομίας. 
Το τι τράβηξε ο κοσμάκης εκείνα τα χρόνια, πού να 
σ’ τα λέω...»

Η συνοικία του Αγίου νικολάου, έκτασης 490 
στρεμμάτων, απλώνεται στο βορειοδυτικό τμήμα 
της πόλης. Η ονομασία της προέρχεται από το 
ομώνυμο μικρό ναΐδριο που χρονολογείται στην 
περιοχή από τα τέλη του 18ου αιώνα, ίσως και 
πιο πριν. 

Το έδαφος της συνοικίας είναι ανηφορικό, 
ακολουθώντας το αμφιθεατρικό ανάγλυφο του 
αθηναϊκού Λεκανοπεδίου. Αρχίζοντας από το 
χαμηλότερο σημείο του (115 μ. στην οδό Πα-
ραμυθιάς) φτάνει τα 165 μ. στο άνω όριο του 
οικιστικού ιστού (οδός ναρκίσσου). Το πράσινο 
«μαξιλαράκι» στο οποίο ακουμπά η πάνω γειτονιά 
της πόλης, η πλαγιά του Ποικίλου, φτάνει τα 350 
μ. Η συνοικία ορίζεται από τους δρόμους Πα-
ραμυθιάς, Καλπακίου, Πίνδου, Αγίου νικολάου, 
Βορείου Ηπείρου, Αγίων Σαράντα, ναρκίσσου, 
Κλεισούρας, Τεπελενίου και Ελαιών. 

Η περιοχή ήταν κακοτράχαλη, με άγρια βλά-
στηση, κατάλληλη για βοσκή. Το έδαφός της ήταν 
φτωχό και διαβρωμένο από τα ρέματα και τα 
παραρέματα που τη διέσχιζαν, και που σήμερα 
έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους (δρόμοι Ελαιών, 
Αγίων Σαράντα, Τυρνάβου κ.ά.). Υπήρχαν αραιά, 
εδώ κι εκεί, αμπελώνες με κρασοστάφυλα καθώς 
και διάσπαρτοι, μικρής έκτασης ελαιώνες. Στο 
πάνω μέρος, στην οδό Καλπακίου, στα όρια με το 
Καματερό, συναντούσε κανείς συκεώνες. Η περι-
οχή περισσότερο χρησιμοποιείτο ως βοσκοτόπι. 
Ένας από τους πρώτους βοσκούς ήταν ο Σπύρος 

Πηλιχός, που διατηρούσε «στάνη από πουρνά-
ρια» στη συμβολή της Καλπακίου με την Πρεβέ-
ζης σήμερα. Σε χάρτη του 1879 σημειώνεται η 
ύπαρξη δύο υδατοδεξαμενών, κοντά σε ρέματα 
της περιοχής, η μία του Πηλιχού (ενδεικτικό της 
προσπάθειας των πρώτων γεωργοκτηνοτρόφων 
να αποθηκεύσουν σε αυτές όσο πιο πολύ νερό 
μπορούσαν για τις ανάγκες τους: τις καλλιέργειες 
και τα ζωντανά τους).

Εκτός από τον Σπύρο Πηλιχό που προαναφέ-
ραμε με τα παιδιά του, γιώργο, Θεοφάνη, Θανά-

ση, Μαρία και Μαργαρίτα, άλλοι παλιοί κτηματίες 
ήταν ο Δημήτρης γκάτσης, ο γιώργος Χ. Λιόσης, ο 
Kώστας Τσίγκος, η Όλγα Κακούρη-Μπελιγράτη, ο 
Αναστάσιος Κατσίκης κ.ά. 

Τα κτήματα της περιοχής ήταν στενόμακρες 
λωρίδες (λαχίδια) κάθετες προς τα ρέματα, που 
αποτελούσαν στις περισσότερες περιπτώσεις και 
όρια των ιδιοκτησιών τους. Πολλά κτήματα ήταν 
διαμορφωμένα με πεζούλες για να συγκρατούν 
το χώμα, που το παρέσυραν οι δυνατές βροχές. 
Το μέγεθος και τα όρια των στενόμακρων λωρί-

158.01  Άγιος Νικόλαος: ανηφορικές διαδρομές στις πάνω γειτονιές της πόλης (Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας)
158.02  Κτηματικό διάγραμμα οικοπεδοποιημένου αγροτεμαχίου. Πρόκειται για λαχίδι στην περιοχή  

του Αγίου Νικολάου, στα όρια με το Καματερό (Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου)

158.01

158.02
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δων γης, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνού-
σαν τα 200, ακόμα και τα  300 μέτρα σε σχέση με 
το μικρό (σε κάποιες περιπτώσεις δωδεκάμετρο) 
πλάτος τους, αποτέλεσαν το υπόβαθρο πάνω στο 
οποίο έγιναν η κατάτμηση των αγρών και στη συνέ-
χεια η οικοπεδοποίηση. Τώρα, τι σχέση έχει αυτό 
με κανόνες αστικού σχεδιασμού και πολεοδομίας 
είναι μια άλλη... πονεμένη ιστορία. 

Η πανοραμική θέα της συνοικίας είναι το μεγά-
λο πλεονέκτημά της. 

«Εμείς καταγόμαστε από την Πρέβεζα. Βάλαμε τα-
μπέλα με το όνομά της στο δρόμο μας. Όταν λέγαμε 
στους συγγενείς μας ότι αγοράσαμε οικόπεδο στον 
Άγιο Νικόλαο μας ρωτούσαν: “Τι πήγατε να κάνετε εκεί 
πάνω;” Όταν αργότερα έρχονταν στο σπίτι να μας δουν, 
έλεγαν εντυπωσιασμένοι: “Φανταστική θέα! Έχετε στο 
πιάτο σας όλο το Λεκανοπέδιο, μέχρι κάτω τον Πειραιά 
και την Κούλουρη!”»

Από τους 45 δρόμους που διασχίζουν τη συ-
νοικία, οι 20 έχουν ονομασίες που αφορούν σε πό-
λεις, χωριά, περιοχές και πρόσωπα της Ηπείρου (8 
από αυτούς της Βόρειας Ηπείρου), ενδεικτικό της 
καταγωγής των περισσοτέρων από τους πρώτους 
οικιστές της.

για μια δεκαετία, το εκκλησάκι μας, ο Άγιος νι-
κόλαος, ήταν μια «κινητή» ενορία. Όταν, στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’60, η περιοχή άρχισε να 
διεκδικείται από τις τότε τρεις κοινότητες των νέων 
Λιοσίων, της Πετρούπολης και του Καματερού, η 
ενορία άλλαζε κάθε τόσο έδρα. 

Στο πρώτο διάταγμα του 1967 αναφερόταν 
ως ενορία της Πετρούπολης. Το δεύτερο διά-
ταγμα, στα μέσα της δεκαετίας του ’70, την ανα-
φέρει ως Άγιο νικόλαο Καματερού. Το τρίτο 
διάταγμα το 1977-1978 αναφέρει «Άγιος νικό-
λαος νέων Λιοσίων». Η διευθέτηση των ορίων 
με το Καματερό, το 1978, ενέταξε το ιστορικό 
ναΐδριο στα όρια του γειτονικού δήμου. Μια νε-
ότερη διευθέτηση με το Δήμο Πετρούπολης, το 
2004, περιόρισε την έκταση της συνοικίας κατά 
περίπου 160 στρέμματα. Παρ’ όλα αυτά η πόλη 

του Ιλίου δεν ξεχνά τον Άι-νικόλα της και δι-
ατηρεί το τοπωνύμιο, που είναι ένα από τα πιο 
ιστορικά της ευρύτερης περιοχής. 

Άναρχη δόμηση - Τα αυθαίρετα  
«στο απόσπασμα»

Το να φτιάξει κανείς εκείνα τα χρόνια, γύρω 
στο 1960, ένα αυθαίρετο στην περιοχή του 
Αγίου νικολάου για να στεγάσει τη φαμίλια 
του ήταν πράξη ριψοκίνδυνη. Η φράση «vivere 
pericolosamente» (το ζην επικινδύνως) τα έλεγε 
όλα. Συχνές ήταν οι επιδρομές των συνεργείων 
της Πολεοδομίας και η κατεδάφιση μαντρότοι-
χων, παραπηγμάτων και κτισμάτων που χαρακτη-
ρίζονταν ως αυθαίρετα. 

Το παρακάτω δημοσίευμα είναι της εφημερίδας 
«ΑΥγΗ» (Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 1960). Μπορεί 
στον τίτλο του να υπάρχουν στοιχεία υπερβολής, 
αλλά το κείμενο που ακολουθεί δεν απέχει από τη 
ζοφερή πραγματικότητα της εποχής εκείνης.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
Φτωχοί βιοπαλαισταί ζουν ένα μεγάλο δράμα

«Σκηνές αλλοφροσύνης διεδραματίσθησαν χθες 
στη συνοικία Αγίου Νικολάου Νέων Λιοσίων, όπου το 
συνεργείο Σχεδίου Πόλεων υπό την προστασίαν δυνά-
μεων Χωροφυλακής κατεδαφίζει από προχθές δεκάδες 

159.01  Βαφτίσια στο παλαιό εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου. Και το όνομα αυτού... Νικόλαος!

159.02  Κόποι και οικονομίες μιας ζωής σκόρπια 
στο χώμα. Το όνειρο ακυρώνεται, 
προσωρινά όμως. Η ανάγκη για στέγαση 
της οικογένειας είναι αδήριτη και κάποια 
στιγμή θα την κάνει πραγματικότητα 
(Ευγενική παραχώρηση από Flippress - 
Βασίλη Καραγεώργο)

159.03  Το αυθαίρετο κεραμόσπιτο του υδραυλικού 
και δίπλα το εργαστήρι του (Σκίτσο 
συγγραφέα)

159.02159.01
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σπιτιών πτωχών οικογενειών που τώρα βρίσκονται στους 
δρόμους και ζουν το πιο μεγάλο δράμα, ακριβώς τις 
ημέρες των εορτών.

»Γυναίκες με καχεκτικά μωρά στην αγκαλιά τους 
θρηνούσαν πάνω στα ερείπια των μικρών σπιτιών και 
οι άνδρες παρακολουθούσαν με αγωνία το γκρέμισμα 
της τσιμεντένιας πλάκας, που με τόσο μόχθο, ιδρώτα 
και αίμα κατάφεραν να χτίσουν για να σκεπάσουν τις 
οικογένειές τους. 

»Η περιοχή αυτή είναι βεβαίως εκτός σχεδίου, αλλά 
από πολύ καιρό είναι κατοικημένη. Συνεπώς η σκληρό-
της που επιδεικνύουν οι αρμόδιοι στην εφαρμογή των 
σχετικών νόμων είναι χωρίς πρακτικό νόημα, εφόσον και 
μετά την κατεδάφιση των θεωρουμένων ως νεόκτιστων 
(πολλά από τα κατεδαφισθέντα σπίτια έχουν κτισθή από 

μηνών) η περιοχή θα εξακολουθήσει να είναι κατοικη-
μένη και κάποτε θα ενταχθή, εκ των πραγμάτων, στο 
σχέδιο πόλεως – άλλωστε ευρίσκεται πολύ κοντά στην 
εντός σχεδίου περιοχή.

»Ένας στρατιώτης, του οποίου το σπίτι επίσης κατε-
δαφίσθη, απεμακρύνθη από τη συνοικία με αυτοκίνητο 
της ΕΣΑ, ενώ ένας άλλος ατυχής οικογενειάρχης, ο οποί-
ος έπασχε από ψυχικόν νόσημα, κατέπεσε λιπόθυμος. Οι 
επικεφαλής του συνεργείου και οι παριστάμενοι αξιωμα-
τικοί της Χωροφυλακής, καταφανώς επηρεασμένοι από 
την τραγωδία, εδήλωσαν σε συντάκτη μας ότι εκτελούν 
“θλιβερό καθήκον”, αλλά οι επικεφαλής της Χωροφυλα-
κής απηγόρευσαν “αυστηρώς” την λήψη φωτογραφιών 
και επιχείρησαν να αποσπάσουν την φωτογραφική μη-
χανή, παρά τις διαμαρτυρίες ότι μ’ αυτόν τον τρόπον 

καταργούν την ελευθερία του Τύπου.
»Παρά την απαγόρευσιν, φωτογραφίες ελήφθησαν, 

ύστερα από πραγματική περιπέτεια και με την ενεργό 
συμπαράσταση και βοήθεια των κατοίκων, ακόμη και 
των μικρών παιδιών.

»Το γεγονός ότι οι κατεδαφίσεις γίνονται μεταξύ 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς προκαλεί αλγεινή 
εντύπωση, τονίζεται δε ότι, εφόσον το θέμα της λαϊκής 
στέγης παραμένει άλυτο, οι κατεδαφίσεις των “εκτός 
σχεδίου” κατοικιών πτωχών οικογενειαρχών επιτείνει 
απλώς την λαϊκή δυστυχία».

Σ τις αρχές της δεκαετίας του ’60 οι κάτοι-
κοι της περιοχής ίδρυσαν τον Εξωραϊστικό-

Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγίου νικολάου νέων Λιο-
σίων «Ο Φοίνιξ» για να διευθετήσουν μια σειρά 
από δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, 
καθώς το τρίπτυχο «φως-νερό-τηλέφωνο» έμοιαζε 
άπιαστο όνειρο γι’ αυτούς. Υπήρχε παντελής έλλει-
ψη υποδομών και δικτύων κοινωνικής εξυπηρέτη-
σης. Η συγκοινωνιακή σύνδεση γινόταν με πειρατι-
κά ταξί, ακόμη και με τη λεωφορειακή γραμμή της 
Πετρούπολης. Φως τα σπίτια έπαιρναν με τη χρήση 
ενδιάμεσων μετρητών από γειτονικά μαγαζιά (ξυ-
λουργεία, σιδηρουργεία, παντοπωλεία) και μάντρες 
οικοδομικών υλικών, νερό από το ιδιωτικό δίκτυο 

160.01  Όλη η γειτονιά στο πόδι παρακολουθεί το 
δράμα της κατεδάφισης των αυθαίρετων 
κτισμάτων το 1974 (Ευγενική παραχώρηση 
από Flippress - Βασίλη Καραγεώργο)

160.02  Μέλη των Συλλόγων «Φειδίας» και 
«Πρόοδος» κάτω από το αναρτημένο πανό-
προειδοποίηση προς τους οδηγούς (Αρχείο 
Καίτης Ζαρκάδα)
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ύδρευσης κάποιου Μπαρμπούνη, την Εκκλησία, τις 
υδροφόρες και τα πηγάδια, που μπορεί να απείχαν 
μέχρι και 300 μέτρα από τα σπίτια τους. Η περιοχή 
εντάχθηκε στο δίκτυο της ΕΕΥ το 1971. 

Ο δραστήριος σύλλογος δρομολόγησε και 
έδωσε λύση σε πολλά προβλήματα, με έμφαση και 
προτεραιότητα στη συγκοινωνιακή σύνδεση της 
συνοικίας με το κέντρο. Η σημερινή λεωφ. Αγίου 
νικολάου ήταν ένας στενός καρόδρομος και η 
συγκοινωνία με το κέντρο των νέων Λιοσίων διε-
ξαγόταν μέσω της οδού Καλπακίου. Περί τα μέσα 
του 1963 ολοκληρώθηκαν τα έργα ασφαλτόστρω-
σής της (βλ. το δημοσίευμα της τοπικής εφημερί-
δας «ΗΧΩ», φ. 30/1-9-1963, προηγ. σελίδα). 

ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«Ύστερα από πολλούς αγώνας των τοπικών παραγό-
ντων και της κοινότητος των Νέων Λιοσίων, επερατώθη 
η ασφαλτόστρωσις της λεωφόρου Αγίου Νικολάου, προς 
ικανοποίησιν των ταλαιπωρημένων κατοίκων του Αγίου 
Νικολάου. Εντός των ημερών θα ενωθή με την οδόν Με-
νελάου διά να ολοκληρωθή το έργον. Η κοινότητα και 
οι σύλλογοι του Αγίου Νικολάου πρέπει να φροντίσουν 
τώρα διά την τακτοποίησιν των λεωφορείων».

161.01  Πλατεία Κιλελέρ και Δημοτικά Ιατρεία επί της Αγίου Νικολάου και Ζίτσης (Αρχείο Δήμου Ιλίου)
161.02  Η πλατεία-παιδότοπος «Γρηγόρης Αυξεντίου», στη συμβολή Πρεβέζης και Καλπακίου,  

στον Άγιο Νικόλαο (Αρχείο Δήμου Ιλίου) 

161.01
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Η σύνδεση της συνοικίας του Αγίου νικολάου 
με το κέντρο της κοινότητας και την Αθήνα μέσω 
της ομώνυμης λεωφόρου συνέβαλε στο γρήγορο 
εποικισμό της και στη δημιουργία μιας γραμμικής 
αγοράς, που παραμένει από τις δυναμικότερες 
στην περιφέρεια του Δήμου Ιλίου. 

Το μεγάλο τμήμα της συνοικίας εντάχθηκε στο 
σχέδιο πόλης το 1970 μαζί με τη συνοικία Μιχελή, 
συγκροτώντας ένα σύνολο 1.251 στρεμμάτων (με 
το 1-8-70 Β.Δ., ΦΕΚ 187/28-8-1970). Ένα μικρό-

τερο τμήμα (Αγίου νικολάου, Παραμυθιάς, Καλ-
πακίου) μπήκε στο σχέδιο το 1978 με την περιο-
χή της Ραδιοφωνίας. Η ένταξη της συνοικίας στο 
σχέδιο έγινε σύμφωνα με τις γνωστές μεθόδους 
των προηγούμενων «όπως όπως» εντάξεων, χω-
ρίς πρόβλεψη για χώρους πρασίνου και ανάπτυξη 
κοινόχρηστων λειτουργιών. Από τα 130 Ο.Τ. που 
συγκροτούν τον οικιστικό ιστό της, μόλις 6-7 χαρα-
κτηρίστηκαν χώροι πρασίνου και από αυτούς κά-
ποιοι διεκδικήθηκαν και κατοχυρώθηκαν με σκλη-

ρούς αγώνες των μετέπειτα δημοτικών Αρχών και 
των κατοίκων της περιοχής. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, στο χώρο της απόμα-
κρης συνοικίας δημιουργήθηκαν Δημοτικά Ιατρεία, 
υποδομές που καλύπτουν την Πρωτοβάθμια και 
Μέση Εκπαίδευση και στο άνω όριό της 5 κέντρα 
νεότητας (μικροί χώροι πρασίνου με εγκαταστά-
σεις άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων).  

Ένας ακόμη εξωραϊστικός (εξωραϊστικός-
πολιτιστικός σήμερα) σύλλογος, «Ο Μέρμηγκας», 
ιδρύθηκε στη συνοικία του Αγίου νικολάου το 
1983, όταν ακόμη πολλά από τα προβλήματά της 
ήταν ανοιχτά. Τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριό-
τητές του ξεπερνούν κατά πολύ αυτά των παρα-
δοσιακών τοπικών εξωραϊστικών συλλόγων των 
πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Ο σύγχρονος 
«Μέρμηγκας» είναι πάνω απ’ όλα δουλευταράς, 
όπως λέει και το όνομά του, ταυτόχρονα όμως και 
η ζωντανή κυψέλη των φιλοπρόοδων κατοίκων της 
συνοικίας, που αντιλαμβάνονται την παρουσία τους 
στο δημόσιο χώρο ως διαρκή προσπάθεια βελτί-
ωσης της ποιότητας ζωής τους, με τη δημιουργική 
προσφορά τους στην τέχνη, στον πολιτισμό και 
στη σύσφιγξη των ανθρώπινων σχέσεων.

162.01  Παιδική χαρά στην πλατεία Λαού,  
στη συμβολή Αγίων Σαράντα και Κονίτσης, 
στον  Άγιο Νικόλαο (Αρχείο Δήμου Ιλίου)

Η συνοικία των Ριμινιτών

Η 
συνοικία των Ριμινιτών είναι μία από 
τις παλιότερες του Δήμου Ιλίου. Η δη-
μιουργία της υπήρξε αποτέλεσμα της 
ανταπόκρισης και του ενδιαφέροντος 

της Πολιτείας προς μια κατηγορία πολιτών που ζή-
τησε να αποκατασταθεί προνομιακά κατά τη δύσκο-
λη μεταπολεμική-μετεμφυλιακή περίοδο. 

Όπως είναι γνωστό, η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία συ-
γκροτήθηκε το καλοκαίρι του 1944 στα περίχωρα 
της Βηρυτού, μετά τα κινήματα που έλαβαν χώρα 
στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις της Μέσης Ανα-
τολής. Η δύναμή της αποτελείτο από 3.500 αξιω-
ματικούς και οπλίτες. Συμμετείχε στις πολεμικές 
επιχειρήσεις στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμε-
ων, τόσο στα μέτωπα της Βόρειας Αφρικής και της 
Μέσης Ανατολής όσο και στην απόβαση που έγινε, 
κατά την τελευταία φάση του πολέμου, στο Ρίμινι 
της Ιταλίας, δείχνοντας θαυμαστή επιχειρησιακή 
ικανότητα και απαράμιλλο ηρωισμό. 

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, η χώρα ζούσε 
ήδη στo κλίμα της εμφύλιας σύγκρουσης. Η Τα-
ξιαρχία του Ρίμινι ήταν η μόνη συγκροτημένη και 
επιχειρησιακά εμπειροπόλεμη μονάδα του Ελλη-
νικού Στρατού μετά την Απελευθέρωση. Κατά τη 
διάρκεια των Δεκεμβριανών συμμετείχε στη μάχη 
της Αθήνας με την πλευρά των κυβερνητικών δυ-
νάμεων. 

Το έδαφος της περιοχής εμφάνιζε ποικίλη μορ-
φολογία λόγω της ύπαρξης του ρέματος της Φλέ-
βας, που τη διέσχιζε σε όλο το μήκος της (σήμε-
ρα έχει σκεπαστεί), και των προσχώσεων που την 
καθιστούσαν εύφορη για κάθε είδους καλλιέργειες 
(κηπευτικά, δενδρώνες οπωροφόρων, ποτιστικοί 
αμπελώνες, ελαιώνες). Στο βόρειο τμήμα της υπάρ-
χει μικρός λοφίσκος (τσούμπα). 

Τα μικροτοπωνύμια και τοπόσημα που υπήρξαν 
κατά καιρούς στο χώρο είχαν σχέση με εγγειο-
βελτιωτικά συστήματα υδρομάστευσης (Τρούμπα: 

162.01
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ανατολικά της Φλέβας και νότια της Φιλοκτήτου) 
και χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων (Χωματε-
ρή: στη συμβολή Ανδρομάχης και Χασιάς), που 
απομακρύνθηκαν μετά την οικιστική ανάπτυξη της 
περιοχής. Στο νότιο όριο της συνοικίας, επί της 
οδού Μπίμπιζα, το ιδιόκτητο κτίριο του ΙΚΑ απο-
τελεί το νεότερο τοπόσημο της περιοχής.  

Από ιδιοκτησιακής πλευράς το μεγαλύτερο 
τμήμα της άνηκε στον μεγαλοκτηματία Αντώνη 
Κακούρη. Στην ανατολικομεσημβρινή πλευρά της, 
κάτω από την οδό Φιλοκτήτου και μέχρι την Ιλίου, 
υπήρχαν παραγωγικοί λαχανόκηποι και δενδρώνες 
(κτήματα γιάγκου και Κώστα Λιόση, Παπαγρηγο-
ρίου, Kαρακίτσου, Περακάκη, Θανάση Παλιγκίνη 
κ.ά.) που ποτίζονταν από το ρέμα της Φλέβας. 
Ανατολικά του ρέματος τα μεγαλύτερα κτήματα τα 
κατείχαν οι οικογένειες Παλιγκίνη, γκιόκα, Κακούρη, 
Ευσταθίου, Φρ. Σερπιέρη κ.ά.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, λίγους μή-
νες μετά το τέλος της εμφύλιας σύγκρουσης, 

οι Ριμινίτες άρχισαν να ασχολούνται με τα ζητή-
ματα της «επόμενης μέρας». Οι κυβερνήσεις της 
εποχής έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επαγ-
γελματική αποκατάσταση των Ριμινιτών μαχητών 
της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας και των Ιερολοχιτών, 
χορηγώντας τους επαγγελματικά διπλώματα οδή-
γησης, άδειες ταξί, διορίζοντας πολλούς στις αστι-
κές συγκοινωνίες, σε οργανισμούς και υπηρεσίες 
του Δημοσίου. Υπήρχε βεβαίως και το πρόβλημα 
της στεγαστικής τους αποκατάστασης. Αναζητή-
θηκαν περιοχές κατάλληλες για την εγκατάστασή 
τους. Κάποιοι βρήκαν οικόπεδα στο Αιγάλεω (Αγία 
Βαρβάρα), άλλοι εγκαταστάθηκαν στα Βριλήσσια 
και περίπου 80 Ριμινίτες ήλθαν στην περιοχή των 
νέων Λιοσίων  στις αρχές της δεκαετίας του ’50. 

Η έκταση της συνοικίας, σύμφωνα με τα όρια 

που καθόρισε ο Δήμος Ιλίου το 1984, φθάνει τα 
370 στρέμματα. Ο χώρος της εκτείνεται στην κε-
ντροανατολική πλευρά του δήμου, έχει μέσο υψό-
μετρο περίπου 83 μ. και οριοθετείται από τη λεωφ. 
Χασιάς και τους δρόμους Μπίμπιζα, Ιλίου, Κλυται-
μνήστρας, Ερμιόνης και Καπετάν Βέρα. Διασχίζεται 
σε όλο το μήκος της από το ρέμα της Φλέβας (οι 
πρώτοι οικιστές το αποκαλούσαν «Ρουβίκωνα», σε 
ανάμνηση ηρωικών στιγμών). 

Ο αρχικός πυρήνας της συνοικίας μπήκε στο 
σχέδιο πόλης σε δύο φάσεις. Αρχικά, το 1957, 
εντάχθηκαν 96 στρέμματα στο βόρειο τμήμα της 
(ΦΕΚ 38Ά /14-3-1957). Έναν χρόνο αργότερα 
εντάχθηκαν άλλα 30 στρέμματα νοτιότερα (ΦΕΚ 
137/4-9-1958). Το δυτικό τμήμα της είχε εντα-
χθεί στο αρχικό σχέδιο πόλης (σχ. γράβαρη) 
από το 1926. 

Το ιπποδάμειο πλέγμα της συνοικίας αποτελεί 

162.02  Ρίμινι: μια συνοικία με όμορφο σχέδιο, χτισμένη  στην παραρεμάτια ζώνη της Φλέβας. Το ρέμα σκεπάστηκε τα τελευταία χρόνια και,  
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του δήμου, πρόκειται να μετατραπεί σε  διαδρομή πρασίνου και αναψυχής (Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας)

163.01  Η πλατεία Ρίμινι στα τέλη της δεκαετίας του ’50, κατά την ημέρα της εορτής των Ριμινιτών, με το ταχύτατα αναπτυσσόμενο οικιστικό περιβάλλον της.  
Στο βάθος, οι κεραίες της Ραδιοφωνίας (Αρχείο Συλλόγου «Καραϊσκάκης»)

163.01
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164.01  Τις εορτές των Ιερολοχιτών- Ριμινιτών 
τιμούσαν με την παρουσία τους ανώτατα 
κυβερνητικά στελέχη, διπλωμάτες, στρατι-
ωτικοί και τοπικοί παράγοντες. Στη φωτό 
διακρίνονται μεταξύ άλλων οι Kωνσταντίνος 
Τσαλδάρης, Παυσανίας Κατσώτας, στρατη-
γός Τσακαλώτος, Κανέλλος Κανελλόπουλος, 
Γεώργιος Κακούρης κ.ά. (Αρχείο Συλλόγου 
«Καραϊσκάκης»)

164.02  Δημοσίευμα της εφημερίδας «ΦΩΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ» του 1952 για τα εγκαίνια 
του συνεταιρισμού Ριμινιτών-Ιερολοχιτών, 
με σχέδιο του υπό ανέγερση μνημείου των 
Ριμινιτών-Ιερολοχιτών (Αρχείο συγγραφέα)

164.03  Δημοσίευμα στο πρώτο τεύχος της εφη-
μερίδας «ΗΧΩ», την 1η Ιουνίου 1961, 
με σχέδιο του επιβλητικού μνημείου των 
Ριμινιτών-Ιερολοχιτών (Αρχείο συγγραφέα)

164.04  Χάρτης της συνοικίας Ρίμινι των αρχών 
της δεκαετίας του ’60 με τις εντός σχεδίου 
περιοχές του 1957 και του 1958, και τα 
μικροτοπωνύμια (Αρχείο συγγραφέα)

164.04164.02
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προέκταση του οικιστικού ιστού του ιστορικού κέ-
ντρου της πόλης και των οδωνυμικών του, που προ-
έρχονται από τα Oμηρικά Έπη. Επτά κάθετοι προς 
αυτό δρόμοι έλκουν τις ονομασίες τους από τις 
μάχες και την επιχειρησιακή δράση της ΙΙΙ Ορεινής 
Ταξιαρχίας στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική 
και την Ιταλία, στις οποίες συμμετείχαν πολλοί από 
τους πρώτους οικιστές.

Τ α εγκαίνια της συνοικίας έγιναν το 1951 μέσα 
σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, παρουσία υπουρ-

γών, κοινοτικών και αστυνομικών Αρχών και διπλω-
ματών. Σε διάστημα μερικών ετών είχαν εγγραφεί 
στην τοπική Ένωση Ριμινιτών και Ιερολοχιτών 220 
νέα μέλη, ενώ το 1961 ο σύλλογος προσδοκού-
σε στην εγγραφή ακόμη 150 μελών. Πολλοί από 
τους νέους οικιστές δεν ανήκαν στην κατηγορία 
των παλιών μαχητών, καθώς οι τρέχουσες ανάγκες 
και υποχρεώσεις ανάγκασαν κάποιους από τους 
αρχικούς Ριμινίτες ιδιοκτήτες να μεταπωλήσουν τα 
ακίνητά τους στην περιοχή. 

Το ενδιαφέρον του συλλόγου επικεντρώθηκε 
αρχικά στη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας 
με την κατασκευή κρασπεδορείθρων, στον εξω-
ραϊσμό της και στην τοποθέτηση του επιβλητικού 
ηρώου των Ριμινιτών. Η υδροδότηση της συνοικίας 
ήταν επίσης μια από τις βασικές προτεραιότητες 
του Συλλόγου Κοινωφελών Έργων Προαστίου Ρι-
μινιτών-Ιερολοχιτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του 
τοπικού Τύπου τον Ιούνιο του 1961:

«Ο σύλλογος επέτυχε με πρωτοβουλία της Ενώσεως 
Ριμινιτών την χορήγησιν υπό του υπουργού Δημοσίων 
Έργων κ. Γκίκα 1.500 μ. σωλήνων υδρεύσεως».

Οι κάτοικοι της συνοικίας επέδειξαν μια αξιοζή-
λευτη δράση, που αποτέλεσε παράδειγμα για το τι 
μπορεί να κατορθώσει μια οργανωμένη συλλογική 
πρωτοβουλία. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτε-
λεί η δωρεάν διάθεση στους κατοίκους της 2.000 
καλλωπιστικών δενδρυλλίων για τη δενδροφύτευση 
των πεζοδρομίων τους. Ένα άλλο σημαντικό έργο 
ήταν η κατασκευή τεσσάρων γεφυρών (οι δύο με 
πόρους του συλλόγου) πάνω από το ρέμα που δι-
έσχιζε τη συνοικία.

Το Ρίμινι δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα των 
άλλων συνοικιών, που προέκυψαν εξ ολοκλήρου 
από τον αυθαίρετο πολυτεμαχισμό μικρών αγρών. 
Όμως, πριν από την ένταξη της περιοχής στο σχέ-
διο είχαν χτιστεί δεκάδες αυθαίρετα κτίσματα, δύο 
από αυτά κυριολεκτικά μέσα στην κοίτη του ρέμα-
τος(!). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην πλημμύρα 
του νοέμβρη του 1961, όταν το ρέμα παρέσυρε τα 
πάντα στο πέρασμά του, να υποστούν σοβαρές ζη-
μιές πολλά σπίτια της περιοχής και να ξεκληριστεί 
μία επταμελής οικογένεια. Συμπέρασμα: δεν αρκεί 
ένα καλοσχηματισμένο ιπποδάμειο πλέγμα, όταν 

δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες υποδομές, 
υδραυλικές μελέτες κ.ά.

Σ υνεχίζοντας τις προσπάθειές τους για τον εξωρα-
ϊσμό της συνοικίας, οι οικιστές ίδρυσαν τo 1964 

τον τοπικό Εξωραϊστικό Σύλλογο «Καραϊσκάκης» που, 
εκτός από την εκτέλεση έργων υποδομής, διεύρυνε το 
ενδιαφέρον του σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης 
και πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, διοργανώ-
νοντας εκδρομές, υπαίθριες κινηματογραφικές προ-
βολές, παραστάσεις θεάτρου σκιών κ.ά. 

Δύο ακόμη επεκτάσεις σχεδίων, του Αγίου Φα-
νουρίου (1968) και της Ραδιοφωνίας (1978), στην 
οποία περιελήφθησαν και 10 Ο.Τ., μεταξύ των 
γραμμών ΣΠΑΠ και οδού Ελευσινίων Μυστηρίων, 
ολοκλήρωσαν την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο 
πόλης. Στο σύνολο των 90 οικοδομικών τετραγώ-
νων που συγκροτούν τον οικιστικό ιστό της δια-
μορφώθηκαν τρεις πλατείες, δύο μεγάλα σχολικά 
συγκροτήματα, το κλειστό γυμναστήριο «γ. Κακού-
ρης», εγκαταστάσεις με γήπεδα αντισφαίρισης και 
αθλοπαιδιών, ένα γήπεδο μπάσκετ, που σχεδιάζεται 
να μετατραπεί σε κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο, 
και ένα Κέντρο νεότητας. 

Η συνοικία συνδέεται συγκοινωνιακά με το κέ-
ντρο της Αθήνας με δύο γραμμές: γ12 (Πολυτε-
χνείο-Ίλιον-Καματερό) και 701 (Καματερό-Ίλιον-
σταθμός μετρό Ανθούπολης).

Κέντρο της τοπικής αγοράς, χώρος κοινωνικής 
συνάθροισης και αναψυχής των ανθρώπων της 
συνοικίας και των επισκεπτών της είναι η πλατεία 
Ρίμινι, με τα όμορφα στέκια και τους μόνιμους θα-
μώνες της.

Η ζωή στη συνοικία Ρίμινι κυλά μάλλον ήσυχα, 
καθώς οι λεωφόροι που την περιβάλλουν (Ιλίου-
Μπίμπιζα-λεωφ. Χασιάς-Καπετάν Βέρα) απορρο-
φούν μεγάλο μέρος της κίνησης περιφερειακά, 
αποσυμφορίζοντας το εσωτερικό της, επιτρέπο-
ντας στους κατοίκους της να απολαμβάνουν τη 
ραστώνη τους.

165.01  Με τις τσάπες, τα φτυάρια και τα σκεπάρνια, μικροί και μεγάλοι κάτοικοι  στον αγώνα για τη βελτίωση  
των υποδομών της συνοικίας τους (Αρχείο Συλλόγου «Καραϊσκάκης»)

165.02  Η σάλα του Κλειστού Γυμναστηρίου  
«Γ. Κακούρης», μια σημαντική αθλητική 
υποδομή του δήμου (Αρχείο Δήμου Ιλίου)
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Η συνοικία της Ραδιοφωνίας

«Εδώ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών!» 
O Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών ξεκίνησε να εκπέ-

μπει τα προγράμματά του από τα Νέα Λιόσια. 
Την 25η Μαρτίου 1938, ημέρα της εθνικής εορτής, 

ακούστηκε στα ερτζιανά το γνωστό σήμα του τσοπανάκου 
με τη φλογέρα και τα κυπροκούδουνα. Ήταν πολύ δια-
φορετική η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Όταν μεταδόθηκε 
το σήμα «τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια φύλαγα», οι 
βοσκοί της περιοχής, ο Φάνης ο Γκίκας, ο Σωτήρης Παπ-
πούς, ο Παναγιώτης Ογκρούσης, ο Σωτήρης Σδρένιας, 
σαλαγούσαν τα πρόβατά τους δίπλα από τις κεραίες του 
Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών.

H 
Ραδιοφωνία είναι η μεγαλύτερη σε 
έκταση συνοικία του Δήμου Ιλίου. Κα-
ταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του και 
ο χώρος της υπολογίζεται σε ένα τε-

τραγωνικό χιλιόμετρο (992,7 στρέμματα). Ελαφρά 
ανηφορική, με μέσο υψόμετρο περίπου 100 μ., 
είναι από τις πιο υπερυψωμένες συνοικίες της πό-
λης. Παρά το ομαλό έδαφός της, η ύπαρξη πολλών 
ρεμάτων, παραρεμάτων και χειμάρρων σκάβει την 
επιφάνειά της σε όλο το μήκος της.

Η συνοικία οριοθετείται βόρεια από το Καματε-
ρό, ανατολικά από τη λεωφόρο Φυλής, νότια από 
την οδό Καπετάν Βέρα, νοτιοδυτικά από τη λεωφό-
ρο Αγίου νικολάου και βορειοδυτικά από την οδό 
Παραμυθιάς. Με βάση το διαχωρισμό του 1984 για 
τα συνοικιακά συμβούλια, η συνοικία της Ραδιοφω-
νίας αποτελείται από δύο τμήματα, το ανατολικό 
(745 στρ.) και το δυτικό (247,7 στρ.), που χωρίζο-
νται από την προέκταση της λεωφ. Θηβών και την 
οδό Πριάμου.

Το παλιό τοπωνύμιο της περιοχής, από τα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1930, ήταν Δραγουμάνο. Προερχόταν πιθανό-
τατα από έμπιστο σύμβουλο-διερμηνέα, Τούρκο ή 
Έλληνα, που διατηρούσε μεγάλο κτήμα στην περι-
οχή και του οποίου το όνομα παρέμεινε άγνωστο. 
Στο χώρο υπήρχαν σιταποθήκες και τα καλυβόσπιτα 
των κολίγων που εργάζονταν σε αυτό.

Το τοπωνύμιο Δραγουμάνο εμφανίζεται σε μεγά-
λο αριθμό συμβολαίων κατά την επανασταστική πε-
ρίοδο, ανατολικά του ρέματος της Φλέβας και μέχρι 
τον Πύργο Βασιλίσσης. Σε αυτά υπάρχουν αναφορές 
αποκλειστικά σε αμπελοκαλλιέργειες ή σε συνδυασμό 
με συκεώνες, ελαιώνες και άλλα δέντρα, φυτείες, χω-
ράφια κ.ά. Τα αμπέλια υπερτερούν κατά πολύ στο σύ-
νολο των αναφορών, γεγονός που δείχνει ότι η καλλι-
έργειά τους είχε κυρίαρχη θέση στην περιοχή. 

Άλλα παλιά μικροτοπωνύμια της περιοχής ήταν 
ο «ντουρνάς» στο κέντρο της σημερινής συνοικίας, 
τα «Αγριλίδια» στα όρια του δήμου με το Καματερό 
και το νεότερο «Σαλίγκαρος» στο βόρειο τμήμα της 
συνοικίας, η προέλευση του οποίου οφείλεται πιθα-
νόν στην ύπαρξη χώρου εκμάθησης οδήγησης. 

166.01  Το ραδιόφωνο έφερε πολιτιστική επανάσταση στην Ελλάδα. Η περιοχή των Νέων Λιοσίων υπήρξε  
το σημείο εκπομπής του πανελλήνιας εμβέλειας Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (Αρχείο ΕΡΤ)

166.02  Οι δύο κεραίες του Ε.Ι. Ραδιοφωνίας, 85 μ. καθεμιά, άλλαξαν τα πάντα στην περιοχή, αλλά επιβράδυναν 
την οικιστική της ανάπτυξη. Το τοπωνύμιο της περιοχής άλλαξε: από Δραγουμάνο έγινε Ραδιοφωνία 
(Ευγενική παραχώρηση από Flippress - Αρχείο Δημήτρη Αλατά)
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Σημαντικότεροι κτηματίες στο Δραγουμάνο 
κατά την πρώτη μετεπαναστατική περίοδο ήταν: 
η οικογένεια Κακούρη, ο νικόλαος ζαχαρίτσας, 
οι Αγγελής Βέρτζος, γιάννης γρίβας, Σωτήρης Βε-
λιώτης, Κόλιας Θελετάρης, Θωμάς Καπουράλος, 
Μήτρος Λιάκος κ.ά., ανάμεσα στους οποίους και 
αρκετοί Μενιδιάτες (Θηβαίος, Μπούτζης, Τριβέλας 
κ.α.). Περί τα μέσα του 19ου αιώνα εμφανίζεται στα 
ιδιοκτησιακά της περιοχής και ο Ιωάννης (γιάγκο) 
Λιόσης, εκπρόσωπος της δυναμικά ανερχόμενης 
οικογένειας των Λιόσηδων. 

για τη μακρά ιστορική διαδρομή της περιοχής 
αντλούμε στοιχεία και πληροφορίες από δύο χάρ-
τες του J.A. Sommer (1841) και του J.A. Κaupert 
(1879). 

Σ το χάρτη του Johan Adolph Sommer η θέση 
Δραγουμάνο σημειώνεται δυτικά της συμβολής 

δύο δρόμων: της σημερινής οδού Χασιάς-Φυλής και 
ενός καθέτου προς αυτήν, που διαπερνά ολόκληρη 
τη βορειοδυτική περιφέρεια του Λεκανοπεδίου, συν-
δέοντας το Χαϊδάρι με το Μαρούσι. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για ύπαρξη πιθανού οικισμού. 

Στο χάρτη του Johan August Kaupert, τέσσερις 
δεκαετίες αργότερα, η περιοχή Δραγουμάνο φαίνε-
ται ότι καλλιεργείται εντατικά στο ανατολικό τμήμα 
της, κατά μήκος του ρέματος της Φλέβας-Εσχατιάς 
και μέχρι το δρόμο της Χασιάς. Υπάρχουν σε αυ-
τήν αμπελώνες και ελαιόδεντρα που διατηρούνται 
ακόμη και στις μέρες μας. Η περιοχή διασχίζεται 
σε όλο το μήκος της από έναν δρόμο που αντιστοι-
χεί στη σημερινή οδό Ιπποδαμείας και την προέ-
κταση της σημερινής οδού ναυσικάς, πάνω από 
τη Ραδιοφωνία (για τη διευκόλυνση του αναγνώστη 
χρησιμοποιούμε κατ’ ανάγκη τα σημερινά οδωνυμι-
κά). Ο δρόμος αυτός αποτελούσε τη συντομότερη 
σύνδεση των νέων Λιοσίων με το Καματερό. Στο 
χάρτη σημειώνεται επίσης η ύπαρξη θεμελιότοιχων 
από παλαιότερα κτίσματα. 

Στο Δραγουμάνο επικρατούσαν καλλιέργειες 
με σιτηρά και ζωοτροφές, ενώ μεγάλο τμήμα του 
παρέμενε χέρσο και χρησιμοποιείτο ως βοσκότο-
πος από Λιοσιώτες, Καματεριώτες και Ρουμελιώτες 
βοσκούς. Εδώ κι εκεί ξεφύτρωναν παράταιρα αγρι-
οσυκιές, αγριοκαρυδιές, αγκορτσιές.

Τ ις επόμενες δεκαετίες η κατάσταση δεν θα αλ-
λάξει πολύ, καθώς το περιορισμένο αγροτικό 

δυναμικό των νέων Λιοσίων δεν επαρκεί για την 
ανάπτυξη εκτεταμένων καλλιεργειών, περιοριζόμε-
νο σε πιο εύφορες περιοχές. 

Όμως, τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του προη-
γούμενου αιώνα δημιουργούνται υποδομές (στέρ-
νες, αποθήκες, καδοφόρα πετρελαιοκίνητα μαγγα-
νοπήγαδα) δυτικά της λ. Φυλής, που εντατικοποι-
ούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι καλλιεργητές, 

έχοντας απέναντί τους την εικόνα του πρότυπου 
αγροκτήματος του Σερπιέρη, πασχίζουν να ανεβά-
σουν την απόδοση και των δικών τους καλλιεργει-
ών, ποιοτικά και ποσοτικά.

Το 1929 ο πολιτευτής Σπετσών Άγγελος Μα-
νούσος σε συνεργασία με τον γιατρό Κώστα Σταυ-
ρίδη ιδρύουν στο Δραγουμάνο την πρότυπη Κτη-
νοτροφική και Πτηνοτροφική Σχολή Αθηνών-ν. 
Λιοσίων. για την εκπαίδευση των νεαρών μαθητών 
της σχολής δημιουργούν μια πρότυπη μονάδα 
με στάβλους, πτηνοτροφείο, περιστερώνες, δεν-

δρώνες και κηπευτικά στο κτήμα τους, έκτασης 11 
στρεμμάτων, χτίζοντας και μια πανέμορφη βίλα επί 
της σημερινής οδού γαλαξιδίου. Η σχολή απέσπα-
σε το Ά  Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1935 
και λειτούργησε για μερικά χρόνια μέχρι τον πόλε-
μο, οπότε αναγκάστηκε να κλείσει.

Τ ο νεότερο τοπωνύμιο «Ραδιοφωνία» ταυτίζε-
ται με τη δημιουργία του κέντρου εκπομπής 

της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ), που εκείνα τα 
χρόνια υπήρξε γεγονός τεράστιας σημασίας και οι 
εγκαταστάσεις της άλλαξαν τα πάντα στην περιοχή, 
μηδέ εξαιρουμένης της ταυτότητάς της. Τις μετα-
πολεμικές δεκαετίες το ραδιόφωνο θα διαδοθεί σε 
ευρεία κλίμακα και θα αποτελέσει το δημοφιλέστε-
ρο μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.  

Τα προγράμματα του Ραδιοφωνικού Σταθμού 
Αθηνών μεταδίδονταν από έναν τεράστιο πομπό 
γερμανικής τεχνολογίας (Telefunken). Η κατα-
σκευή του κέντρου εκπομπής στα νέα Λιόσια, με 
τους δύο πανύψηλους ιστούς κεραιών 85 μέτρων 
και βάρους 30 τόνων καθένας, έγινε τους πρώτους 
μήνες του 1938, μετά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με τη γερμανι-
κή εταιρεία, ταυτόχρονα με τις εγκαταστάσεις της 
ΕΡΑ στο ζάππειο. Το 1940, λίγους μήνες πριν από 
τον πόλεμο, ο πομπός ενισχύθηκε από το σταθμό 
της Gable and Wireless (Αγγλική Εταιρεία Ασύρμα-
της Επικοινωνίας) και το κέντρο της ΕΡΑ απέκτησε 
παγκόσμια εμβέλεια. Με την εισβολή των γερμανών 
στην Αθήνα, ο πομπός της ΕΡΑ στα νέα Λιόσια 

167.01  Η συνοικία της Ραδιοφωνίας, η μεγαλύτερη σε έκταση και η νεότερη από πλευράς ένταξης  
στο σχέδιο πόλης συνοικία του Δήμου Ιλίου (Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας)

167.02 « Μπορούσαμε πια να ακούμε και  
να μαθαίνουμε τα γεγονότα τη στιγμή  
που συνέβαιναν από τη μια άκρη  
του κόσμου στην άλλη...»
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τέθηκε υπό τον έλεγχο των κατοχικών δυνάμεων. 
Κατά την αποχώρησή τους οι γερμανοί δυναμίτισαν 
τις κεραίες με σκοπό να ανατινάξουν τον πομπό. 
Όμως με την παρέμβαση του πυροτεχνουργού και 
μέλους του ΕΑΜ Αγίων Αναργύρων νίκου Κορω-
ναίου η ολοκληρωτική καταστροφή απεφεύχθη. Η 
μία κεραία έμεινε στη θέση της και ο πομπός επα-
ναλειτούργησε μερικές εβδομάδες μετά. 

Το κέντρο εκπομπής στα νέα Λιόσια λειτούρ-
γησε μέχρι τις αρχές της νέας χιλιετίας. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Η Ανατολική Ραδιοφωνία αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο τμήμα της συνοικίας, καταλαμβάνοντας το 

75% της έκτασής της. 
Ως σημαντικότεροι κτηματίες σε αυτές τις πρώ-

τες δεκαετίες του 20ού αιώνα εμφανίζονταν οι 
γνωστές οικογένειες της περιοχής, οι Διονύσιος και 
Αντώνης γ. Κακούρης, που κατείχαν τη μερίδα του 
λέοντος στα ιδιοκτησιακά της, οι γιώργος, νίκος, 
Θανάσης, Χαράλαμπος και Μιχάλης Λιόσης, η 
Μαργαρίτα, χήρα Λιόση, ο Ευάγγ. Παπασταμάτης, 
οι κληρονόμοι γ. Τσίγκου, ο ν. Κονιτόπουλος, ο 
Αλέξανδρος Τζαβέλλας, ο Φίλιππας Παππούς, ο 
Μανώλης Τολάκης, οι καματεριώτικες οικογένειες 
γκάτση, Τσεβά κ.ά., μικρότεροι κτηματίες, ενώ δι-
άσπαρτα κτήματα στην περιοχή διατηρούσε και ο 
ιδιοκτήτης του παρακείμενου αγροκτήματος Ιωάν-
νης Σερπιέρης. 

Οι πρώτες γειτονιές στην Ανατολική Ραδιοφωνία 
ξεφύτρωσαν μέσα στο χέρσο τοπίο, στη συμβολή 
των σημερινών οδών Θεσσαλονίκης και Ελασσόνος, 
πάνω από την Αλιάκμονος, μεταξύ Στρυμόνος και 
Σαντορίνης και μεταξύ Διστόμου και Καπετάν Βέρα. 
Η ύπαρξη του κέντρου εκπομπής σε συνδυασμό με 
την καθυστέρηση ένταξης της περιοχής στο σχέ-

διο πόλης και τους αρχικούς περιορισμούς στους 
όρους δόμησης λειτούργησαν ανασταλτικά στην οι-
κιστική ανάπτυξη της συνοικίας. 

«Δύσκολα τα πρώτα χρόνια. Πολλά νοικοκυριά παρέμε-
ναν για καιρό χωρίς φως. Η υδροδότηση γινόταν με νερου-
λάδικα και από το ιδιωτικό δίκτυο κάποιου Μπαρμπούνη, 
μέχρι το 1982. Ήταν ακατάλληλο όχι προς πόσιν, αλλά και 
για πλύσιμο, αφού ήταν αλατόνερο και το σαπούνι δεν έπια-

νε. Ο Μπαρμπούνης έφερνε το νερό από το Μενίδι. Το κα-
λοκαίρι δεν μας έδινε, γιατί το πουλούσε στους Μενιδιάτες 
περιβολάρηδες. Σκέψου τώρα, Ιούλιο μήνα, ντάλα μεσημέρι 
και να μην έχουμε νερό. Διαμαρτυρηθήκαμε, ήρθε ο δήμος 
και μας έβαλε τρεις κρουνούς από την ΟΥΛΕΝ...»

Συνεχείς ήταν οι προσπάθειες των κατοίκων για 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Τέσσε-
ρις τοπικοί εξωραϊστικοί σύλλογοι δημιουργήθηκαν 
για το σκοπό αυτόν:

• Ο Σύλλογος «Η Αγία Τριάδα», ο πιο παλιός 
στην περιοχή της Ραδιοφωνίας.

• Ο Eξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Εθνική Εστία» το 1961. Υπάρχει ακόμα.

• Ο Σύλλογος «Πρόοδος-Αναγέννηση», με 
έντονη δραστηριότητα. 

• Ο Σύλλογος «Άγιος Διονύσιος» το 1969, που 
επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην ανέγερση του 
ομώνυμου ναού και τη δημιουργία ενορίας (1977). 
Μέχρι το 1971 δεν υπήρχε άλλος ναός στην περιο-
χή, παρά μόνο η μικρή εκκλησία του Αγίου γεωργίου 
των παλαιοημερολογιτών, στο νότιο άκρο της. 

ΔΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Ε νδιαφέρον για τη δημιουργία παραγωγικών 
μονάδων στο δυτικό τμήμα της Ραδιοφωνίας 

(Δραγουμάνο ακόμη) εκδηλώθηκε νωρίτερα από το 

168.01  Aρχές Νοεμβρίου 1945: ομάδα του ΕΙΡ, μαζί με αξιωματικούς και στρατιώτες επισκέπτεται  
τις εγκαταστάσεις της Ραδιοφωνίας στα Νέα Λιόσια. Στο κέντρο, ο Στέφανος Ελευθερίου (με τα γυαλιά), 
πρωτεργάτης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακριβώς πίσω του διακρίνεται η κεραία του πομπού, την οποία 
ανατίναξαν οι Γερμανοί κατά την αποχώρησή τους από την Αθήνα (Αρχείο Γ. Χατζηδάκη)

168.02  Η κεραία του ΕΙΡ είναι εκτός λειτουργίας σήμερα, όμως το τοπωνύμιο «Ραδιοφωνία» παραμένει  
(Αρχείο Δήμου Ιλίου)

168.03   Με σκληρή δουλειά τα μέλη των πρώτων εξωραϊστικών συλλόγων «Πρόοδος- Αναγέννηση»  
και «Άγιος Διονύσιος» της Ραδιοφωνίας προσπαθούν να δημιουργήσουν τις στοιχειώδεις υποδομές  
που θα αναβαθμίσουν τη συνοικία τους

168.01

168.02 168.03
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ανατολικό τμήμα της περιοχής, με την εγκατάσταση 
το 1925 των βιομηχανικών πλυντηρίων του Φίλιππα 
Λέμη-Πετρόπουλου σε χώρο έκτασης 30 στρεμμά-
των. Η μονάδα εξελίχθηκε σε τοπόσημο (Laundry) 
της περιοχής. Δύο μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες 
στο χώρο δημιούργησαν τα επόμενα χρόνια ο γε-
ώργιος Μαραγκός και οι αφοί Δεμίρη. 

γνωστές οικογένειες των νέων Λιοσίων και του 
Καματερού, οι Παππούς, Τσίγκος, Πανούσης, Κατσί-
κης, Παπασταματίου, Τσιγάρος, «Τσουλής», Κριεμά-
δης, Σουλιώτης, Μανάρας, Μαρπίνης, Παπαδήμας 
κ.ά., αγόρασαν κτήματα για ανάπτυξη παραγωγικών 
καλλιεργειών από τον μεγαλοκτηματία της περιοχής 

και πρόεδρο της κοινότητας νέων Λιοσίων νικόλαο 
νώε. Κάποιοι από αυτούς έκαναν χρήση του νόμου 
περί εμφυτευτικών δικαιωμάτων που ευεργετούσε 
τους ακτήμονες καλλιεργητές. 

Στο νότιο τμήμα της περιοχής ο Κωνσταντίνος 
Σακοράφου, επιστρέφοντας από την Αμερική, δη-
μιούργησε ένα πρότυπο αγρόκτημα εισάγοντας στα 
νέα Λιόσια τεχνογνωσία και προηγμένες για την 
εποχή καλλιεργητικές μεθόδους. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 εκδηλώνε-
ται έντονο οικιστικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Οι 
αγροί (μικρά λαχίδια λίγων στρεμμάτων) οικοπεδο-
ποιούνται και πωλούνται στους νέους οικιστές, Ηπει-

ρώτες κυρίως, που καταφθάνουν και εγκαθίστανται 
σε αυτήν, δημιουργώντας τις πρώτες γειτονιές αυ-
θαιρέτων στη Λ. Κατσώνη, στην Αετόπετρας, στην 
Ιωαννίνων κ.α. Οι περισσότερες αγοραπωλησίες γί-
νονται απευθείας, χωρίς διαμεσολαβητές. 

Η οικοπεδοποίηση της Δυτικής Ραδιοφωνίας 
προηγήθηκε αυτής της Ανατολικής και ο εποικι-
σμός της επισπεύστηκε με την ασφαλτόστρωση και 
ενεργοποίηση του λεωφορειοδρόμου της Αγίου 
νικολάου στις αρχές του 1964. Η συγκοινωνιακή 
εξυπηρέτηση άνοιξε τους ορίζοντες της περιοχής, 
δημιουργώντας παράλληλα έναν αξιόλογο εμπορικό 
άξονα καθ’ όλο το μήκος της.

«Τα πρώτα μαγαζιά ήσαν τα πρατήρια άρτου της Αθα-
νασίας Σακοράφου, του Βαγγέλη Σουλιώτη, της Ευλαμπίας 
Τζερεμή και η μάνδρα οικοδομικών υλικών του Άγγελου 
Παππού.

»Καθόμασταν και καμαρώναμε τα συνεργεία που 
έβαζαν τις κολόνες. “Πω, πω... Θα μας φέρουν και ρα-
διόφωνα” λέγαμε. Βάζαμε τα ακουστικά κι ακούγαμε το 
πρόγραμμα από το ραδιόφωνο, χωρίς ρεύμα, με το γαλη-
νίτη και την μπαταρία». 

Η συνοικία της Ραδιοφωνίας μπήκε στο σχέδιο 
πόλης το 1978 μαζί με τμήματα των συνοικιών 

Αγίου νικολάου και Ριμινιτών (περιοχή Τσούμπα). 
Με τους αγώνες της δημοτικής Αρχής, των τοπικών 
φορέων και των κατοίκων οι γειτονιές των αυθαιρέ-
των οργανώθηκαν πολεοδομικά. Παρέμεινε εκτός 
σχεδίου μία ζώνη που αφορούσε στην επέκταση 
της λ. Θηβών από τη Μενελάου-Αγίου νικολάου 
μέχρι τη λ. Φυλής, μήκους 2.750 μ. (τα 1.050 μέσα 
στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιλίου). Η μελέτη του 
έργου εγκρίθηκε με το Διάταγμα από 12-3-2003 
(ΦΕΚ 446 Δ́ ) και η εκτέλεσή του απελευθέρωσε 
δεκάδες στρέμματα για χώρους πρασίνου, κοινω-
φελείς υποδομές και δραστηριότητες. Η προέκταση 
της λεωφόρου Θηβών δημιουργεί νέα δεδομένα και 
από συγκοινωνιακής πλευράς στο χώρο της δυτικής 
Αθήνας, που αποκτά τον πρώτο υπερτοπικό περιφε-
ρειακό άξονα ταχείας κυκλοφορίας.

Σήμερα η συνοικία της Ραδιοφωνίας έχει εξελι-
χθεί σε προνομιακό πεδίο από πλευράς αθλητικών 
εγκαταστάσεων, σχολικής υποδομής, κοινόχρηστων 
και ελεύθερων –εν αναμονή περαιτέρω αξιοποίη-
σης– χώρων, σε σχέση με τις άλλες περιοχές του 
Δήμου Ιλίου.

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι 
η Ραδιοφωνία είναι σήμερα η συνοικία με τις καλύ-
τερες προοπτικές στο Ίλιον. Η δημιουργία Πάρκου-
Μουσείου Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο χώρο των 
εγκαταστάσεων του πρώην κέντρου εκπομπής του 
ΕΙΡ, σύμφωνα με πρόσφατη κυβερνητική εξαγγελία, 
θα δημιουργήσει πρόσθετο ενδιαφέρον για την ευ-
ρύτερη περιοχή.

169.01  Μέλη των εξωραϊστικών συλλόγων της περιοχής Ραδιοφωνίας ανοίγουν χαντάκι  
για την επέκταση αγωγού ύδρευσης στη συνοικία

169.02  Η πλατεία επί της Ανθίμου Γαζή και Πριάμου, στη Δυτική Ραδιοφωνία 

169.01

169.02
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«Φλέβες είναι το όνομα της γειτονιάς μας, κι αυτό 
τα λέει όλα! Μια φλέβα νερού ήταν το ρέμα της που 
πρόσφατα σκεπάστηκε. Όμως, όπου κι αν σκάψεις θα 
βρεις υπόγεια νερά, πολλά νερά. Κάποιοι πιο ειδικοί 
λένε ότι έρχονται από μακριά, από την Πάρνηθα, και 
σκάνε σ’ αυτήν εδώ την περιοχή, στο σύνορο του Ιλίου 
με το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Παλιότερα 
το σκάψιμο του πηγαδιού στη γειτονιά ήτανε υπόθεση 
δυο-τριών ημερών. Χτύπαγες κι έβρισκες φλέβα νερού 
στα 5-6 μέτρα. Εδώ, παλιότερα υπήρχαν οι πιο παρα-
γωγικοί λαχανόκηποι από κάθε άλλη περιοχή των Νέων 
Λιοσίων...» 

Ό
σοι ζουν στις Φλέβες είναι αναμφί-
βολα τυχεροί γιατί μένουν σε μια 
ήσυχη γειτονιά κοντά στο κέντρο της 
πόλης, απολαμβάνουν τον Κόμβο 

της, την πιο όμορφη είσοδο που μπορεί να έχει 
μια πόλη, ενώ με τα ιατρεία και τις υπηρεσίες του 
ΙΚΑ πολύ κοντά, δίπλα τους, απέναντί τους, σίγουρα 
νιώθουν πιο ασφαλείς.

Η γειτονιά Φλέβες εκτείνεται σε ένα περιορισμέ-
νο τμήμα, μόλις 110 στρεμμάτων, στην ανατολική 
πλευρά του Δήμου Ιλίου. Ο χώρος της είναι σχε-
τικά επίπεδος, αφού το υψόμετρό του κυμαίνεται 
από 70 μέχρι 78 μ. Δυτικά οριοθετείται από την 
ομώνυμη οδό (πρώην ρέμα), νότια από την οδό 
Αρετής (όριο με τους Αγίους Αναργύρους), ανα-
τολικά από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (λεωφ. 
Χασιάς) και βόρεια από την οδό Μπίμπιζα.

Το τοπωνύμιο Φλέβα είναι από τα παλαιότερα του 
Δήμου Ιλίου. Σε 13 συμβόλαια που συντάχθηκαν από 
το 1824 μέχρι το 1826, κατά τη διάρκεια του Εθνικο-
απελευθερωτικού Αγώνα, η περιοχή αναφέρεται ως 
Φλέγα. Στα συμβόλαια αυτά εμφανίζονται τα ονό-

ματα των πρώτων κτηματιών (Παπα-νικόλας Κακού-
ρης, Παναγιώτης ντέγλερης, Σπύρος Καπουράλος, 
γεωργάκης Μωραΐτης, γεωργαντάς, Βουτζαράς κ.ά.), 
κάποιοι από τους οποίους διατηρούν κτήματα στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιλίου μέχρι τις μέρες 
μας. Ως προς το ιδιοκτησιακό, χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμά του από νωρίς ήταν ο κατακερματισμός, αφού 
όλοι οι μεταβιβαζόμενοι κλήροι κυμαίνονταν μεταξύ 
1 και 4 στρεμμάτων – δηλωτικό του ενδιαφέροντος 
για την περιοχή. Πιο διαδεδομένες ήταν οι καλλιέρ-
γειες της αμπέλου και των ελαιόδεντρων. 

Από τα μέσα μέχρι τα τέλη του 19ου αι. εγκατα-
στάθηκαν στις Φλέβες οι γνωστές λιοσιώτικες οικογέ-
νειες (γκιόκα, Λιόση, Τσίγκου, Παλιγγίνη) και περί το 
1920 η οικογένεια του Ηλία Λουκίσα από την Άνδρο, 
που δημιούργησε μια αξιόλογη μονάδα παραγωγής 
κηπευτικών, έναν μικρό ελαιώνα δυτικά της σημερινής 
οδού Ιλίου κι ένα βουστάσιο με 20-25 γαλακτοφόρες 
αγελάδες ελβετικής ράτσας. Ο Ηλίας Λουκίσας ήταν 

Η γειτονιά Φλέβες

170.01  Η γειτονιά Φλέβες στην είσοδο της πόλης: είκοσι πέντε οικοδομικά τετράγωνα όλα κι όλα!
170.02  Αναμνηστική στο ρέμα της Φλέβας γύρω στο 1970. Στη φωτό, ο μικρός Κώστας Σολωμός
170.03  Ο μικρός Ορέστης με το μοσχαράκι του στο βουστάσιο του πατέρα του (Αρχές της δεκαετίας του ’40, 

Αρχείο Ορέστη Κ. Γκιόκα)
170.04  Ο Στέλιος Λουκίσας στο περιβόλι του στις Φλέβες. Δεξιά, το απλόχωρο σπίτι της οικογένειας  

170.01

170.02 170.03

170.04
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αγράμματος, γιος ορεσίβιου κτηνοτρόφου από την 
Παλαιστού του Μακροτάνταλου Άνδρου. Στην Αθή-
να ήλθε το 1903, σε ηλικία 16 χρονών. Πριν έλθει για 
μόνιμη εγκατάσταση στα νέα Λιόσια εργάστηκε σε 
πολλά περιβόλια στην Καλλιθέα, στα Πετράλωνα, στο 
Μοσχάτο, στην Κολοκυνθού κ.α. Το κτήμα στις Φλέ-
βες το αγόρασε γύρω στο 1920 από τον κτηματο-
μεσίτη γεώργιο Στεφανάκη. Οι αγρότες στις Φλέβες 
ήταν αληθινοί επιχειρηματίες γης, που χρησιμοποιού-
σαν προηγμένα συστήματα για εντατικές καλλιέργειες 
υψηλής απόδοσης σε μεγάλη ποικιλία κηπευτικών. 
Η οικογένεια Λουκίσα ήταν η πρώτη που υπέστη τις 
συνέπειες των διευθετήσεων περί τα τέλη της δεκαε-
τίας του ’20 στο οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς 
το Κ.Σ. της νεοσύστατης τότε κοινότητας των νέων 
Λιοσίων πήρε την απόφαση να διανοιχτεί ο στενός 
καρόδρομος που υπήρχε κατά μήκος της σημερι-
νής οδού Κύπρου-Ιλίου και να δημιουργηθεί αμαξιτή 
οδός, η οποία θα εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία της 
κοινότητας. Μέχρι τότε η συγκοινωνία Αθηνών-νέων 
Λιοσίων γινόταν μέσω της οδού Χασιάς, με είσοδο 
από τα Τρία Κυπαρίσσια, τη σημερινή οδό Μπίμπιζα. 
Χρειαζόταν να διανυθεί επιπλέον απόσταση μερικών 
εκατοντάδων μέτρων σε σχέση με τη σημερινή είσο-
δο από Κύπρου-Ιλίου.

Η γειτονιά Σπιτάκια στις Φλέβες είναι δημιούρ-
γημα εσωτερικών μεταναστών, που εγκατα-

στάθηκαν σε αυτήν την τρίτη δεκαετία του προ-
ηγούμενου αιώνα, φέρνοντας ο ένας τον άλλον. 
Φτωχοί βιοπαλαιστές, πολυτεχνίτες, μεροκαματιά-
ρηδες διάλεξαν έναν χώρο για συγκατοίκηση, δη-
μιουργώντας έτσι μια μικρή οικιστική ψηφίδα στην 
είσοδο των νέων Λιοσίων, επενδύοντας σε αυτήν 
το υστέρημά τους για να κάνουν το νέο ξεκίνημα 
της ζωής τους. Μέχρι τότε οι Φλέβες ήταν ένας 
εύφορος τόπος για καλλιέργειες κηπευτικών, που 
συνυπήρχαν με αμπελώνες και ελαιώνες. 

Τα πρώτα οικόπεδα, εμβαδού 170-180 τ.μ., κό-
πηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’20 ανατολικά της 
σημερινής οδού Ιλίου. Δώδεκα σπιτάκια όλα κι όλα 
συγκρότησαν τη μικρή γειτονιά. νησιώτες, Αιγαιοπε-
λαγίτες στην πλειονότητά τους, ήταν οι πρώτοι κά-
τοικοι, όπως προκύπτει από τα σχετικά οδωνυμικά 
(Ψαρών, νάξου, Πάρου, Σκοπέλου, νοταρά, Σπε-
τσών, Άνδρου), που έβαλαν τη σφραγίδα τους στην 
περιοχή τα επόμενα χρόνια και μέχρι τον πόλεμο. Οι 
νέοι οικιστές, που γνώριζαν από οικοδομικές εργασί-
ες, χτισίματα, σοβατίσματα, μερεμέτια, κατασκεύασαν 
τμηματικά, καμαράκι καμαράκι τα σπίτια τους, χρησι-
μοποιώντας κάθε φορά ό,τι διαθέσιμο υλικό υπήρχε. 
Μπορούσε να δει κανείς ένα κουζινάκι με πλίθρες και 
κολλητά σε αυτό ένα καθιστικό με συμπαγή τούβλα 
από το εργοστάσιο του Άτλαντα κι άλλο ένα χτισμέ-
νο με τσιμεντόπλινθους ή τούβλα από το τουβλάδικο 
του Λεμπέση. Το αποχωρητήριο σκεπαζόταν πρό-

χειρα με λαμαρίνες και πισόχαρτο, και «όταν έβρεχε, 
έπρεπε να αλλάξεις δωμάτιο για να μη βραχείς». 

Γ ια πολλά χρόνια πριν και μετά τον πόλεμο, η 
μικρή γειτονιά στις Φλέβες θα θυμίζει υπαίθριο 

εργοτάξιο, καθώς στο μεικτό οικιστικό περιβάλλον 
της μαρμαράδικα, σιδεράδικα, ξυλουργεία, μάντρες 
οικοδομικών υλικών, ειδών υγιεινής και βιοτεχνίες 
κατασκευής τσιμεντόπλινθων θα συνυπάρχουν 
με τα σπίτια των πρώτων οικιστών. Περί τα μέσα 
της δεκαετίας του ’60, ο θερινός κινηματογράφος 
«ΙΛΙΟν», στην είσοδο της πόλης, θα ενισχύσει την 
επιχειρηματολογία όσων επιμένουν διαχρονικά στη 
μετονομασία της. 

Λίγα χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας 
του ’60, η εικόνα στις Φλέβες αλλάζει ριζικά, καθώς 
η περιοχή μπαίνει στο σχέδιο πόλης με τον Άγιο 
Φανούριο (ΦΕΚ 216Δ/13-11-1968). Ολοκληρώ-
νεται έτσι η οικοπεδοποίηση του ήδη «σφιχτού» 
οικιστικού ιστού της. Παντελής είναι η έλλειψη ελεύ-

θερων και κοινόχρηστων χώρων, με εξαίρεση το 
οικόπεδο όπου θα κατασκευαστεί το μικρό σχολι-
κό συγκρότημα (8ο Δημοτικό Σχολείο, 21ο νηπι-
αγωγείο). Από τα παλαιότερα των νέων Λιοσίων, 
το τοπόσημο «Τρία Κυπαρίσσια» (σήμερα υπάρ-
χουν έξι υπεραιωνόβια δέντρα), στη συμβολή της 
Μπίμπιζα με τη λεωφ. Φυλής, υπενθυμίζει το πάλαι 
ποτέ αγροτικό τοπίο της. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, κατά μήκος της οδού 
Ιλίου και γύρω από τον Κόμβο δημιουργήθηκε μια 
αξιόλογη αγορά με διαγνωστικά κέντρα, επώνυμα 
εμπορικά καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες (ΤΕΒΕ, 
ΟΑΕΔ, ΔΕΗ), τράπεζες, σουπερμάρκετ κ.ά. Το μόνο 
που λείπει σήμερα από το αστικό τοπίο είναι η Φλέ-
βα, το παλιό ρέμα· σκεπάστηκε βιαστικά, ίσως γιατί, 
όσο κι αν φέρνει στη μνήμη παλιές εικόνες και ζω-
ηρές θύμησες (όχι πάντα ευχάριστες) από το χθες, 
δεν αντιστοιχεί στις σημερινές ανάγκες και προτε-
ραιότητες της πόλης, που χρειάζεται εναλλακτικούς 
συγκοινωνιακούς άξονες και διαδρομές πρασίνου. 

171.01  Ο Κόμβος, λίγο μετά την πλημμύρα του 1961. Το λεωφορείο, έτοιμο να διασχίσει την προκατασκευασμένη 
στρατιωτική γέφυρα, τύπου belley, που εγκαταστάθηκε προσωρινά (τελικά θα μείνει για διάστημα αρκετών 
χρόνων) από το Τεχνικό Σώμα Στρατού (Αρχείο Συλλόγου «Καραϊσκάκης») 

172.02  Το σπίτι της οικογένειας Νάκου, από τα πιο όμορφα στις Φλέβες. Η οικογένεια το καμαρώνει  
(Αρχείο Γωγώς Ανδρεάδη-Νάκου)
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Είκοσι τρεις εργατικές πολυκατοικίες με αυλή το πάρκο 

Ό
ταν, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, 
μας είπαν ότι πρόκειται να κληρωθούν 
κάποιες εργατικές κατοικίες στα Νέα 
Λιόσια και θα ήμασταν υποψήφιοι στη 

σχετική διαδικασία, δεν είχαμε μέχρι τότε επισκεφθεί 
την περιοχή, ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο 
τυχεροί θα ήμασταν να ζήσουμε τη ζωή μας σε διαμερί-
σματα 70, 80, 90 τετραγωνικών με θέα τον Πύργο της 
Αμαλίας, κάνοντας τον περίπατό μας σε μια τεράστια 
αυλή 2.000 στρεμμάτων με φιστικόδεντρα, πικροδάφ-
νες, ολάνθιστους κήπους, ευωδιαστούς θάμνους και δια-
δρομές περιπάτου, ακούγοντας το τιτίβισμα των πουλιών 
και γεμίζοντας με οξυγόνο τα πνευμόνια μας. 

»Ζούσαμε την κινηματογραφική ταινία "Η εργατική 
τάξη πάει στον παράδεισο" και ήμασταν όλοι πρωταγω-
νιστές!» 

Κάνοντας έναν γρήγορο απολογισμό όσων συνέ-
βησαν τις μεταπολεμικές δεκαετίες μέσα στο χώρο 
του σημερινού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», εύκολα διαπιστώνει 
κανείς ότι οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις 
έδωσαν λύσεις σε χρονίζοντα και σοβαρά κοινωνι-
κά προβλήματα, που το κράτος προσπαθούσε να 
αντιμετωπίσει αποσπασματικά και εκ των ενόντων, 
με όσους –λίγους– πόρους διέθετε. Η αλήθεια είναι 
ότι αυτή η πρακτική, η «εύκολη λύση» να δημιουρ-
γηθούν μέσα στο τεράστιο κτήμα των 2.500 στρεμ-
μάτων κοινωνικές υποδομές, το αποστέρησε από το 
40% της αρχικής έκτασής του. Ό,τι δημιουργήθηκε 
μπορεί να έπιασε τόπο, ό,τι έμεινε όμως προς αξι-
οποίηση παραπέμπεται από καιρού εις καιρόν στις 
καλένδες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται τα τελευ-
ταία χρόνια και περιέχουν προτάσεις με όραμα μεν, 
πλην όμως ατελέσφορες, σκοντάφτουν αφενός στην 
έλλειψη πόρων και αφετέρου στην ανυπαρξία μηχα-
νισμών που θα τις υλοποιήσουν.

Σ την περιοχή του Δήμου Ιλίου υπάρχουν πε-
ριοχές που αναπτύχθηκαν ορθολογικά και 

με σχέδιο, όπως το ιστορικό κέντρο του (1858, 
1926) και οι εφαπτόμενες σε αυτό συνοικίες των 
Ριμινιτών και των Πολυτέκνων (1957-1958). Στην 
περιφέρεια του δήμου όμως τα πράγματα είναι 
αρκετά διαφορετικά και τα προβλήματα πολύ πε-
ρισσότερα. Εδώ οι συνοικίες φτιάχτηκαν και ανα-
πτύχθηκαν χωρίς τους στοιχειώδεις όρους πολε-
οδομίας. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αυτόν 
είναι η μικρή γειτονιά των Εργατικών Πολυκατοικι-
ών, στη βορινή άκρη της πόλης. Πρόκειται για μία 
καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη γειτονιά που 
κατοικήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, στο 
παλιό κτήμα του Πύργου, έξι χρόνια πριν ληφθούν 
αποφάσεις για τη δημιουργία του Πάρκου Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. Ας ελπίσουμε ότι 
θα είναι η τελευταία παρέμβαση που αφαιρεί πρά-

σινο και προσθέτει τσιμέντο στο χώρο του.
Ο μικρός οικισμός των Εργατικών Πολυκατοι-

κιών, ο πιο πρόσφατος στην περιφέρεια του Δή-
μου Ιλίου, έχει συνολική έκταση 55 στρεμμάτων. Η 
επιφάνειά του είναι απολύτως επίπεδη, στα 106 μ. 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η περιοχή μπήκε στο σχέδιο σε δύο φάσεις: 
το 1979 (ΦΕΚ 399Δ, 25-7-79) και το 1983 (ΦΕΚ 

606Δ, 11-11-1983). Είναι το παιδί μιας σχέσης 
στοργής με πατέρα τον Οργανισμό Εργατικής Κα-
τοικίας (ΟΕΚ) και μητέρα την ανάγκη της οικογένει-
ας για τη στεγαστική της αποκατάσταση. 

Ο οικισμός αποτελείται από 23 εργατικές πολυ-
κατοικίες, διατεταγμένες σε δύο ενότητες. Η πρώ-
τη, προς την πλευρά της λεωφόρου Δημοκρατίας, 
έκτασης 24,1 στρεμμάτων, έχει 10 πολυκατοικίες, 

172.01  Μια άποψη από τις Εργατικές Πολυκατοικίες στο ΒΑ τμήμα του σημερινού Πάρκου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης

172.02  Με αυλή το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», οι 23 εργατικές πολυκατοικίες  
αποτελούν μια προνομιούχα οικιστική ενότητα της περιοχής του Δήμου Ιλίου 
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και η δεύτερη προς το εσωτερικό του πάρκου, 
έκτασης 30,9 στρ., άλλες 13. Υπάρχουν 10 κτίρια 
τεσσάρων ορόφων και 13 τριών ορόφων. Τα κτίρια 
έχουν διάφορα σχήματα (Η, Υ, μαιάνδρου και πα-
ραλληλόγραμμο). Συνολικά έχουν διατεθεί στους 
οικιστές 334 διαμερίσματα, εκ των οποίων το 40% 
είναι τεσσάρια, το 40% τριάρια, το 18% δυάρια και 
πολύ λίγες γκαρσονιέρες.

Ο παρακείμενος Ι.ν. του Προφήτη Ηλία, εγγύ-
τατα στον οικισμό, μέσα στο χώρο του πάρκου, 
είναι ο ενοριακός ναός του.

Συγκοινωνιακά, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται από τις 
γραμμές 735, Α10 κ.ά. (Κ. Πατήσια, Στ. Λαρίσης, Στ. 
Αττικής, πλ. Βάθη), μέσω της λεωφ. Δημοκρατίας.

Τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους οι οικι-
στές δημιούργησαν έναν τοπικό φορέα, προσπάθεια 
όμως που με την πάροδο του χρόνου ατόνησε. 

Η ονοματοθεσία των οδών του οικισμού πραγ-
ματοποιήθηκε σε μια εποχή όπου είχε ωριμάσει η 
ιδέα της αποκατάστασης των αγωνιστών της Εθνι-
κής Αντίστασης και της μετέπειτα περιόδου. Έτσι, 
τα οδωνυμικά, πέραν των αγωνιστών του 1821 
(Στάικος Σταϊκόπουλος, Ιωάννης Δυοβουνιώτης) 

και των Κρητών αγωνιστών (Πε-
τρακογιώργης, Μπαντουβάς), συ-
μπεριέλαβαν τους Λιοσιώτες αγω-
νιστές της Εθνικής Αντίστασης, τον 
Τάσο Βέρδη, τον Σπύρο Σινάνη, 
τον Κώστα Τσουκλείδη και τον 
Μιλτιάδη Βαμβακά, καθώς και τους 
αγωνιστές των μετέπεπειτα κοινω-
νικών, αντιδικτατορικών κ.λπ. αγώ-
νων Δημήτρη Παπαρήγα, γεώργιο 
Τσαρουχά, Διομήδη Κομνηνό και 
Σπύρο Μουστακλή.

Σ το χώρο των Εργατικών Πο-
λυκατοικιών λειτουργεί από 

20ετίας το Μουσικό Σχολείο Ιλίου. 
Πρόκειται για μια εκπαιδευτική, μορφωτική και πο-
λιτιστική κυψέλη-καμάρι της πόλης, που προετοιμά-
ζει τους μαθητές του για μια καλλιτεχνική επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία. 

Παλιότερα στον οικισμό λειτουργούσαν 5-6 μι-
κρομάγαζα, που όμως δεν μπόρεσαν να σταθούν 
στον ανταγωνισμό των παρακείμενων υπερκατα-

στημάτων και έκλεισαν. Παραμένει ένα πρακτορείο 
ΟΠΑΠ. Ένας άλλος χώρος χρησιμοποιείται για τη 
στέγαση του ΚΑΠΗ της περιοχής (8ο Ιλίου) που 
ιδρύθηκε το 2005. Υπάρχει ακόμη παιδική χαρά 
που τη διαχειρίζεται ο Δήμος Ιλίου.

Ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων του οικισμού 
υπολογίζεται σήμερα περίπου σε 1.300.

Σ
τα προηγούμενα κεφάλαια μιλήσαμε για τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθη-
καν οι συνοικίες και οι γειτονιές των εσω-
τερικών μεταναστών στην περιφέρεια των 

νέων Λιοσίων: χωρίς σχέδιο, χωρίς βασικά έργα 
υποδομής, χωρίς υδραυλικές μελέτες διευθέτησης 
των υδάτων σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.  
Ήταν αποθήκες ψυχών, περιοχές ανοχύρωτες, ευ-
άλωτες, άμεσα εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα. 
Ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’50-’60, που εγκαταστά-
θηκαν στα νέα Λιόσια 25.000 νέοι οικιστές, η κατά-
σταση ήταν τραγική. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί 
το κακό, που τελικά δεν άργησε να έλθει.

Ήταν η πιο ισχυρή θεομηνία που είχε πλήξει την 
Αθήνα στη νεότερη μεταπολεμική ιστορία της και έχει 
καταγραφεί από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της 
Ελλάδας. Τα φαινόμενα ήταν τόσο έντονα και τόσο 
μεγάλης διάρκειας (έβρεχε ραγδαία επί 10 ολόκληρες 
ώρες) που προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές, 
συγκρινόμενες με αυτές ενός τυφώνα.

Α ς δούμε όμως τα δραματικά γεγονότα των 
ημερών εκείνων πιο αναλυτικά. Η νύχτα της 

Κυριακής 5 προς Δευτέρα 6 νοεμβρίου 1961 θα 
μείνει στα χρονικά της πρωτεύουσας ως μία από 

τις πιο τραγικές και καταστροφι-
κές, εξαιτίας της πρωτοφανούς 
κακοκαιρίας που έπληξε ολόκληρη 
την Αττική.

Η άγρια νεροποντή ξέσπασε 
στις 11.30 μ.μ., μετατρεπόμενη σε 
ισχυρή θύελλα μέσα σε μία ώρα, 
συνοδευόμενη από χαλάζι μεγέ-
θους καρυδιού, μετατρέποντας 
την Αθήνα σε μια απέραντη λιμνο-
θάλασσα. Κύρια χαρακτηριστικά 
της θεομηνίας ήταν τόσο η διάρ-
κεια όσο και η έντασή της, απο-
τέλεσμα της οποίας ήταν, μέσα 
σε τρεις ώρες, οι τεράστιοι όγκοι 
νερού των ποταμών Κηφισού και 
Ιλισού να έχουν κατακλύσει τις δυ-
τικές και βορειοδυτικές «χαμηλές» 
περιοχές της πρωτεύουσας.

Ειδικά ο Κηφισός, λόγω του μεγάλου όγκου των 
υλικών, που μεταφέρονταν από τα ορμητικά νερά 
του, έφραξε σε πολλά σημεία της κοίτης και των γε-
φυρώσεών του, με αποτέλεσμα να ανυψωθούν τα 
νερά πλημμυρίζοντας όλες τις περιοχές που είχαν 
χαμηλό υψόμετρο και οι οποίες ήταν κατοικημένες 

στο σύνολό τους. Τα νερά ήταν τόσο πολλά, ώστε 
μετά το πέρας της βροχής, για να διευκολυνθεί η 
όσο το δυνατόν ταχύτερη ροή τους προς τη θάλασ-
σα, έγιναν τομές σε ορισμένα σημεία κατά πλάτος 
της λεωφόρου Φαλήρου. 

Ανάλογης φύσης έργα έγιναν στην παραποτά-
μια ζώνη, κατά μήκος του Κηφισού και των ρεμά-

173.01  Το Μουσικό Σχολείο στο χώρο των Εργατικών Πολυκατοικιών

Ανοχύρωτη πόλη: Η πλημμύρα του 1961

173.02  Για κάποιες μέρες, η πλημμύρα του Νοέμβρη του ’61 ήταν 
η πρώτη είδηση στα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού Τύπου. 
Μετά πέρασε στα «ψιλά»...
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των που χύνονταν μέσα σε αυτόν. 
Τεράστιες ζημιές προκλήθηκαν στα νέα Λιόσια, 

στο Μπουρνάζι, στα νέα Σφαγεία, στο Θησείο, στο 
Αιγάλεω, στο Μοσχάτο, στο νέο Φάληρο, στην 
Κοκκινιά, στον Άι-γιάννη Ρέντη. Στην οδό Πειραιώς 
το νερό έφτασε σε ύψος τα δύο μέτρα, ενώ προ-
κάλεσε σημαντικές καταστροφές στη γέφυρα που 
βρισκόταν στη συμβολή της με τον Κηφισό. Πολλοί 
δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, όπως η Κοραή, η 
Σίνα, η Ομήρου, η Βουκουρεστίου, η Πατησίων, 
η Αλεξάνδρας, η Συγγρού κ.ά., είχαν μεταβληθεί 
σε ορμητικούς χειμάρρους. Το αποτέλεσμα της 

θεομηνίας αυτής ήταν να χάσουν τη ζωή τους 44 
άνθρωποι, άλλοι 300 να τραυματιστούν, να καταρ-
ρεύσουν 400 σπίτια, να μείνουν άστεγες πάνω από 
500 οικογένειες και να πλημμυρίσουν περισσότερα 
από 4.000 σπίτια. 

Η φύση φάνηκε για ακόμη μία φορά αμείλικτα 
τιμωρητική για τον άνθρωπο που υποτιμά τη δύ-
ναμή της.

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 1961, οι εφημερί-
δες των Αθηνών κατέγραφαν με δραματικούς τό-
νους τα γεγονότα της προηγουμένης:

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ 
ΜΕΤΕΒΑΛΕ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΣ ΜΕΓΑΝ  
ΧΕΙΜΑΡΡΟΝ. ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ 

1.500 ΥΠΟΓΕΙΑ. 
2 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΕΡΩΝ ΕΠΝΙΓΗΣΑΝ

Εις Τζιτζιφιές και Μπουρνάζι 
πλημμύρισαν άπασαι αι κατοικίαι

«Πρωτοφανής κακοκαιρία μαίνεται από της νυκτός 
τής χθες εις ολόκληρον την χώραν και ιδιαιτέρως εις 
την περιοχήν της πρωτευούσης, όπου από της 11ης μ.μ. 
εξέσπασε άγρια νεροποντή συνεχισθείσα μέχρι πρωίας, 
συνοδευομένη υπό αναριθμήτων κεραυνών και χαλάζης. 
Υπολογίζεται ότι άνω των 15.000 οικιών επλημμύρισαν 
και 700 αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν εις Αθήνας. Εις 
τον Πειραιά επικρατεί η ίδια τραγική κατάστασις... Υπο-
λογίζεται ότι το 60% των υπογείων των Αθηνών επλημμύ-
ρισαν, ενώ δεκάδες πλινθόκτιστοι οικίαι των συνοικισμών 
Δουργουτίου, Ασυρμάτου, Μεταξουργείου, Περιστερίου 
κ.λπ. κατέρρευσαν ή κατέστησαν ακατοίκητοι». 

Την επομένη, Τρίτη 7 νοεμβρίου 1961, οι πε-
ριγραφές γίνονται πιο δραματικές και τα γεγονότα 
πιο συγκεκριμένα – δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία 

για το μέγεθος της τραγωδίας. Χρειάστηκαν δύο 
ημέρες για να αναφερθούν στους κεντρικούς τίτ-
λους και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα νέα 
Λιόσια, που δοκιμάστηκαν περισσότερο από κάθε 
άλλη περιοχή από τη θεομηνία.

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 
ΣΤΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ - ΛΙΟΣΙΑ. 

ΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΣΥΡΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. 
ΕΙΣ 4.500 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ. 

ΓΚΙΚΑΣ: «ΔΕΝ ΠΤΑΙΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΟΙ»

«Μέχρι της νυκτός χθες είχον μεταφερθεί εις το Νε-
κροτομείον Αθηνών 27 πτώματα και άλλα 5 στο Νεκρο-
τομείον Πειραιώς. Υπάρχουν ακόμη 12 αγνοούμενοι οι 
οποίοι υποτίθεται ότι παρεσύρθησαν από τα ύδατα των 
χειμάρρων εις το Μπουρνάζι και διά του Κηφισού τα 
πτώματα έφθασαν μέχρι της θαλάσσης. 

»Επισήμως πάντως οι νεκροί αναβιβάζονται εις 39, 
οι τραυματίες εις 200 περίπου και οι άστεγοι εις 4.500. 
Κατέρρευσαν 300 περίπου οικίαι εις Μπουρνάζι, Λιόσια, 
Ανθούπολη...

»Περίπου 26.000 κάτοικοι των Λιοσίων και του 
Μπουρναζίου τριγύριζαν χθες το πρωί ημίγυμνοι στους γε-
μάτους λάσπες και νερά δρόμους. Απέλπιδες προσπάθειες 
για να περισώσουν ό,τι άφησε όρθιο η άγρια νεροποντή. 
Στα πρόσωπά τους είχε χαράξει βαθειά τα σημάδια ο 
τρόμος και η απόγνωση. Τραγικές μορφές που έζησαν μια 
εφιαλτική νύχτα. Μητέρες που έψαχναν στα βουρκωμένα 
νερά να βρουν τα πτώματα των παιδιών τους. Παιδιά που 
είχαν χάσει τους γονείς τους. Γέροντες που στη δύση της 
ζωής τους η μοίρα τούς επεφύλασσε έναν φοβερό θάνατο. 
Αυτή ήταν η εικόνα που παρουσίαζαν οι ξεχασμένες από 
χρόνια λαϊκές συνοικίες της πρωτευούσης.

»“Είχαν ξεχάσει ότι υπάρχουμε. Ποτέ δεν ενδια-
φέρθηκε κανείς για εμάς από αυτούς που εζήτησαν την 
ψήφο μας στις 29 Οκτωβρίου. Η κυβέρνησις ενδιαφέρε-
ται μόνο για την Πάρνηθα (σ.σ.: εννοείται το καζίνο) και 
την Ομόνοια”. Αυτό άκουγε κανείς από τους κατοίκους 
του Μπουρναζίου και, όταν κάποιος συνάδελφος απο-
γευματινής εφημερίδας παρατήρησε ότι δεν πρέπει να 
διαμαρτύρονται, αφού η μεγάλη πλειοψηφία της περιο-
χής εψήφισεν ΕΡΕ, έκλεισαν τα στόματα, βουβάθηκαν 
και τα κεφάλια έγειραν προς τα κάτω...»

Δήλωση του υπουργού Σόλωνα 
Γκίκα στις 6 Νοεμβρίου 1961

«ΔΕΝ ΠΤΑΙΟΥΝ 
ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΟΙ»

«Το μέγεθος της νεροποντής 
ήταν τοιούτο, ώστε ήτο αδύνατον 
να επαρκέση διά την αποχέτευσιν 

τόσον τεράστιων ποσοτήτων υδάτων»

174.01  Λίγες ώρες μετά την τραγική πλημμύρα της 6ης Νοέμβρη του ’61. Στρατιώτες προσπαθούν 
να διευκολύνουν τη ροή των υδάτων της Καναπιτσερής

174.02  Καθώς τα νερά υποχωρούν, αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής

174.03  Δέκα μέρες μετά, το φωτορεπορτάζ της 
τοπικής «ΗΧΟΥΣ» αποκαλύπτει την τραγωδία 
σε όλη της την έκταση (Αρχείο εφημερίδας 
«ΗΧΩ»)
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Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 1961
ΑΡΧΙΣΕ ΣΗΜΕΡΟν ΑνΑΚΡΙΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟν 

ΚΑΤΑΛΟγΙΣΜΟν ΕΥΘΥνΩν
ΜΕ 44 νΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 3.800 ΑΣΤΕγΟΥΣ 

ΚΛΕΙνΕΙ Η ΤΡΑγΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Πρόχειρα και σπασμωδικά τα μέτρα περιθάλψε-

ως των πλημμυροπαθών

Οι νεκροί κατά τις επίσημες ανακοινώσεις
Δευτέρα 6/11 (Απόγευμα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Τρίτη 7/11 (Μεσημέρι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Τρίτη 7/11 (Βράδυ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Την Τετάρτη 8/11 (βράδυ) δίνεται ο τελικός κα-
τάλογος των θυμάτων (31 νεκροί και ένας αγνοού-
μενος), ενώ από τον Τύπο, που αναμεταδίδει τον 
αριθμό των νεκρών με βάση τα επίσημα δελτία Τύ-
που των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, διευ-
κρινίζεται: «Ο ανακοινωθείς προχθές ηυξημένος αριθ-
μός των θυμάτων οφείλεται εις σύγχυσιν των Αρχών».

Ο τελικός κατάλογος  
των θυμάτων στα Νέα Λιόσια:

1. Αράπη Μαρία σύζ. γεωργίου ετών 31 κάτοι-
κος νέων Λιοσίων Άγιος νικόλαος.

2. Αράπη Ελένη του γεωργίου ετών 14 κάτοικος 
νέων Λιοσίων Άγιος νικόλαος.

3. Ιωαννίδης Χρήστος του Θωμά ετών 15 κάτοι-
κος νέων Λιοσίων οδός Κάλχου 90. 

4. Ιωαννίδου Σοφία σύζ. Θωμά ετών 47 κάτοι-
κος νέων Λιοσίων οδός Κάλχου 90.

5. Κελαϊδής γεώργιος του Ιω. ετών 60 κάτοικος 
νέων Λιοσίων Βασ. Παύλου 6.

6. Λάβδας Παναγιώτης ετών 65 υπάλληλος κτή-
ματος Παππού.

7. Λαζαρίδου Χριστίνα του Κων. ετών 11 κάτοι-
κος νέων Λιοσίων Βασ. Παύλου 7.

8. Λαζαρίδου Σπυριδούλα σύζ. Κων. ετών 35 

κάτοικος ν. Λιοσίων Βασ. Παύλου 7.
9. Ρίτσης Διονύσιος του Α. ετών 63 κάτοικος 

νέων Λιοσίων συνοικισμός Ρίμινι. 
10. Ρίτση Αγγελική σύζ. Διονυσίου ετών 47 κά-

τοικος νέων Λιοσίων συνοικ. Ρίμινι.
11. Ρίτσης Παναγιώτης του Διον. ετών 14 κάτοι-

κος νέων Λιοσίων συνοικ. Ρίμινι.
12. Ρίτσης Ανδρέας του Διονυσίου ετών 12 κά-

τοικος νέων Λιοσίων συνοικ. Ρίμινι.
13. Ρίτση Άννα του Διονυσίου ετών 9 κάτοικος 

νέων Λιοσίων συνοικισμός Ρίμινι.
14. Ρίτσης γεώργιος του Διον. ετών 8 κάτοικος 

νέων Λιοσίων συνοικισμός Ρίμινι.
15. Ρίτσης Αθανάσιος του Διονυσίου ετών 6 κά-

τοικος νέων Λιοσίων συνοικισμός Ρίμινι.
16. Σπανός Δημήτριος του Θωμά ετών 55 κά-

τοικος νέων Λιοσίων Αγ. νικόλαος. 

Την Πέμπτη 9 νοεμβρίου 1961 ο Τύπος αναφέρει: 
«Διεπιστώθησαν βαρείαι παραλείψεις των αρμοδίων 
κατά την αντιμετώπισιν της θεομηνίας εις Αθήνας».

Λεπτομέρεια: Την ημέρα που ξέσπασε η νερο-
ποντή του θανάτου οι κινηματογράφοι στις γύρω 
περιοχές έπαιζαν: 
•  Σινέ «Ηρώ» (Πετρούπολη), δύο έργα: «Συνοικία 

“Το όνειρο”» και «Ο χορός των νεκρών ερα-
στών».

•  «Κύπρος» (Περιστέρι): «Δεν θέλω σταυρό στον 
τάφο μου».

•  «Φοίβος» (Περιστέρι): «ζήσε για το παιδί σου». 
•  «Βιολέτα», Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι: «Συ-

νοικία “Το όνειρο”».
Η αμερικανική βοήθεια που στάλθηκε τις επόμε-

νες μέρες στους πλημμυροπαθείς ανήλθε σε 150 
ζεύγη υποδημάτων, 150 δέματα ιματισμού και 150 
παιδικές κουβέρτες, ενώ από το Ίδρυμα της Βασι-
λικής Πρόνοιας ανακοινώθηκε ότι «το εξ 132.000 

δρχ. προϊόν των εισπράξεων της επισήμου προβο-
λής της ταινίας “Τα κανόνια του ναβαρόνε” διετέθη-
σαν υπέρ των πλημμυροπαθών».

Από την 11η νοεμβρίου το δημοσιογραφικό εν-
διαφέρον εμφανίζεται περιορισμένο. Τις επόμενες 
μέρες το θέμα θα περάσει στα «ψιλά» των πίσω σε-
λίδων. Από τις 18 νοεμβρίου δεν θα γραφτεί λέξη 
στις εφημερίδες γι’ αυτό.

Ένα παλιό ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη 
–«Πλημμύρα» ήταν ο τίτλος του–, γραμμένο από 
τον ίδιο το 1934, έγινε πάλι επίκαιρο στα τέλη του 
’61, διασκευασμένο κατά περίπτωση, καθώς οι φτω-
χογειτονιές της πρωτεύουσας μετρούσαν τις πληγές 
τους, τα χαλάσματα που άφησε πίσω της η φοβερή 
θεομηνία...

Με τη φετινή πλημμύρα, βρε
όρη και βουνά επήρα
Είδα μάνα να φωνάζει, βρε 
και βαριά ν’ αναστενάζει.

Το μωρό, το μικρό, το παιδί μου 
σώσε μού το και πάρ’ τη ζωή μου
Έπεσα για να το σώσω, βρε
κόντεψα να μη γλιτώσω.

Με παράσυρε το ρέμα, βρε 
μάνα μου δεν είναι ψέμα. 
Μες στο ρέμα κολυμπούσα, βρε 
να το σώσω δεν μπορούσα.

Μόλις βγήκα στη στεριά
δυο παιδιά και μια γριά 
σ’ ένα δέντρο ανεβασμένοι, βρε
εγλιτώσαν οι καημένοι.

Περιστέρι και Μοσχάτο, βρε
τα ’καν όλα άνω-κάτω
Νέα Λιόσια και Σωτήρα, βρε
τα ’πνιξ’ όλα η πλημμύρα.

175.01  Ο μπαρμπα-Αλέξης ο Βεντουράτος επιδιορθώνει την κεραμοσκεπή του σπιτιού του μετά τη φονική πλημμύρα (Αρχείο Θύμιου Βεντουράτου)
175.02  Ό,τι απέμεινε από τη μικρή γέφυρα στο ρέμα της Φλέβας-Ρουβίκωνος μετά τη θεομηνία (Αρχείο Συλλόγου «Καραϊσκάκης»)

175.01 175.02
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Τοπικός Τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός

H 
ιστορία του τοπικού Τύπου στο Ίλιον 
αρχίζει με την έκδοση της εφημερίδας 
«Η ΦΩΝΗ των Αγίων Αναργύρων, 
Νέων Λιοσίων, Πετρουπόλεως, Κα-

ματερού» το 1950, όταν η μικρή πόλη των νέων 
Λιοσίων δεν ξεπερνούσε τους 5.000 κατοίκους. 
Ο τίτλος τα λέει όλα. Ο εκδότης της Αθανάσιος 
Μπαζίνας, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, μοιράζει το 
ενδιαφέρον του και στις τέσσερις κοινότητες, που ο 
συνολικός πληθυσμός τους υπολογίζεται σε 15.000 
κατοίκους, γιατί η επικαιρότητα καθεμιάς ξεχωριστά 
δεν παράγει πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η 
ζωή των νέων Λιοσίων και των όμορων κοινοτή-
των την εποχή εκείνη κυλά ήρεμα. 

Θα ακολουθήσει την ίδια χρονιά το «ΤΟ 
ΒΗΜΑ των Αγίων Αναργύρων, Νέων Λιοσίων, 
Πετρουπόλεως». Τον επόμενο χρόνο τα πράγ-
ματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Στις κοινοτικές 
εκλογές του Απρίλη του 1951, οι δύο εφημερίδες 
θα αποτελέσουν το απαραίτητο μέσο για την προ-
βολή των προσώπων και των παρατάξεων που συμ-
μετέχουν σε αυτές και τη δημοσιοποίηση όποιων 
προγραμμάτων τους, για πρώτη φορά ύστερα από 
17 χρόνια σιωπής (δικτατορία Μεταξά, πόλεμος, 
Κατοχή, Εμφύλιος, διορισμένες διοικήσεις). 

Όμως και μετά τις εκλογές φαίνεται ότι υπάρ-
χει χώρος για ακόμη μία εφημερίδα: το «ΦΩΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ» (εκδόθηκε το 1952), 
υπερτοπικό και αυτό, επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
του στις παραπάνω τρεις κοινότητες και επιπλέον 
στο Καματερό, στα Άνω Λιόσια, στο Δήμο Μενι-
δίου και στη Χασιά.

Στα πρώτα φύλλα των υπερτοπικών-
διακοινοτικών εφημερίδων, σε χρόνια δημοσιο-
γραφικής αθωότητας, βρίσκει κανείς εκτός από τη 
βασική ειδησεογραφία και διαφημιστικές καταχω-
ρίσεις, όπως «K. Γεωργάκης Ν. Λιόσια. Πρακτορείον 
Εφημερίδων, είδη ψιλικών σιγαρέττα. Όλοι στου Κωστά-
κη με τα γυαλάκια» ή «ΤΑ ΨΗΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΑΛΟΖΥΜΩΜΕΝΟ ΨΩΜΙ ΣΑΣ μόνο στο Αρτοποιείον 
Κ. Παππού εις τα Νέα Λιόσια. Αυτός μόνον θα σας ικα-
νοποιήσει» ή ακόμη «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ ΧΡΥΣΑΝΘΗ. 
Το μοναδικό αριστοκρατικό, καλλιτεχνικό κομμωτήριο 
εις τα Νέα Λιόσια, έναντι Καφενείου Κιουρκατιώτη, κάνη 
έναρξιν των εργασιών του από σήμερον. Περμανάντ με 
κρέμα και φάρμακο-Μανικιούρ-Πατεκούρ-Κτένισμα. Σε 
τιμές λογικές, μια επίσκεψίς σας θα σας κάνει πελάτες 
του...» (τα κείμενα αποδίδονται ως εις το πρωτότυ-
πο, χωρίς διορθώσεις).

Τα επόμενα χρόνια θα κυκλοφορήσει μία ακό-
μη τοπική εφημερίδα με τίτλο «Το Ίλιον», γεγονός 
που δείχνει το διαρκές ενδιαφέρον του κοινού της 
περιοχής και την επιμονή κάποιων για τη μετονο-
μασία της κοινότητας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν 
περισσότερα στοιχεία για την εφημερίδα αυτή και 
τον εκδότη της.

176.03  Το ιστορικό πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η ΗΧΩ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» 
του Γιώργου Αμπελάκη, της 1ης Ιουνίου 1961

176.01  «Η ΦΩΝΗ»: εβδομαδιαία εφη-
μερίδα των τεσσάρων όμορων 
κοινοτήτων της ΒΔ Αθήνας, 
όταν όλες μαζί δεν ξεπερνούσαν 
τους 10.000 κατοίκους

176.02  «ΦΩΝΗ», «ΦΩΣ», «ΤΟ 
ΒΗΜΑ»: τρεις διακοινοτικές 
εφημερίδες των μέσων του 
περασμένου αιώνα. Οι απαρχές 
της τοπικής δημοσιογραφίας 
(Ιστορικό αρχείο συγγραφέα)

176.01

176.02
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Τον Ιούνιο του 1961 εκδόθηκε η τοπική εφημε-
ρίδα «Ηχώ Νέων Λιοσίων - Πετρούπολης», 

που συνεχίζει μέχρι σήμερα (η έκδοσή της ανε-
στάλη την περίοδο της δικτατορίας). Ο εκδότης 
της γεώργιος Αμπελάκης άσκησε μαχητική δημο-
σιογραφία και ανέδειξε πολλά τοπικά προβλήματα, 
συμβάλλοντας στη δημοσιοποίηση και επίλυσή 
τους, ζητώντας συχνά από τους αναγνώστες της 
να τα δημοσιοποιήσουν. Αυτοί ανταποκρίνονταν. 
Σε κάποιες περιπτώσεις η διαμαρτυρία τους ήταν 
έμμετρη:

Λένε και για το νεράκι
τα βυτία που μας φέρνουν
και σε κάθε ντενεκέδι
πενηντάλεπτο μας παίρνουν
λένε είναι... πηγαδίσιο
με ζωύφια γεμάτο
τέτοια βέβαια θα έχει
για όσους παίρνουν από τον πάτο
για το πότισμα όμως τούτο
κάνει αρκετούς παράδες
κι έτσι οι νερουλάδες όλοι 
γίνανε τρανοί λεφτάδες!

Μια αξιόλογη τοπική εφημερίδα εκδόθηκε το 
1978. Πρόκειται για την «ΠΡΟΚΟΠΗ» του Αντώ-
νη Παναγιωτόπουλου, που, πέραν του δημοσιο-
γραφικού χαρακτήρα της, υπήρξε ασυμβίβαστα 
εμμονική σε θέματα εθνικού περιεχομένου και 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

Η «Διέξοδος» του Μανώλη Λιτσαρδάκη ήταν 
ακόμη ένα ενδιαφέρον εκδοτικό εγχείρημα με 
σχετική διάρκεια για τα τοπικά δεδομένα (Μάρτιος 
1992-Σεπτέμβριος 1999). 

177.01  Φωτογραφία-ντοκουμέντο από την έκδοση του πρώτου φύλλου της εφημερίδας «ΗΧΩ Ν. Λιοσίων - Πετρούπολης» τον Ιούνιο του 1961. Στο τυπογραφείο, ο εκδότης και 
υπεύθυνος σύνταξης της εφημερίδας Γιώργος Αμπελάκης. Πενήντα επτά χρόνια μετά, ο γιος του ιδρυτή Σπύρος Γ. Αμπελάκης συνεχίζει με συνέπεια την εκδοτική προσπάθεια

177.02  Η «ΠΡΟΚΟΠΗ» του Αντώνη Παναγιωτόπουλου, για τρεις και πλέον δεκαετίες θεματοφύλακας αξιών, με έντονη παρέμβαση και στα τοπικά ζητήματα
177.03  Ο εκδότης της «ΠΡΟΚΟΠΗΣ» Αντώνιος Ι. Παναγιωτόπουλος: 35 χρόνια δημοσιογραφικής παρουσίας στο Ίλιον 
177.04  Η «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» του Μανώλη Λιτσαρδάκη: μηνιαία εφημερίδα με γνώμη και άποψη για τα δρώμενα της πόλης

177.01

177.02

177.04

177.03
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Άλλες εφημερίδες που εκδόθηκαν από τη Με-
ταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας στην πόλη: 
• «Τα νέα Λιόσια»
• «Ο Δημότης» 
• «Σοσιαλιστικά Μηνύματα»
• «Δυτική Έκφραση»

• «Ο Θερσίτης» (αυτόνομο εκδοτικό εγχείρημα)
• «Το Αγκάθι»
• «Δημοτικά νέα»
• «Δημοτική Ενημέρωση»
•  «Η Φωνή των Ηλείων του Δήμου Ιλίου» (εθνικο-

τοπική έκδοση)

• «Απειρωτάν» (εθνικοτοπική έκδοση)
• «Μπασκέτα»
• «Τύπος Ιλίου»
•  «Δυτικές διαδρομές» (έκδοση ευρύτερου ενδι-

αφέροντος)
•  «Σελίδες Δυτικά της Αθήνας» (έκδοση ευρύτε-

ρου ενδιαφέροντος)
• «Βεργίνα»
• «Καλλίχωρον»
• «City view» (έκδοση ευρύτερου ενδιαφέροντος)
• «Πρώτη Ιλίου - Πετρούπολης» 

Μαθητικός Τύπος

Υπάρχει όμως και ο μαθητικός Τύπος, οι πε-
ριοδικές εκδόσεις των σχολείων της πόλης, 

και μάλιστα όλων των βαθμίδων, περιοδικά που 
θα ζήλευαν και οι φτασμένοι δημοσιογράφοι: 
ευρηματικά σε τίτλους, μοντέρνα στο σχεδια-
σμό (lay out), καινοτόμα στην επιλογή και πα-
ρουσίαση των θεμάτων, τολμηρά στον τρόπο 
έκφρασης, αληθινά και προπαντός νεωτεριστικά 
(θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι διαφορετικό, 
όταν στο εκδοτικό επιτελείο και στη συντακτική 
ομάδα των εκδόσεων αυτών συμμετέχουν άτο-
μα 15, 12, σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω 
των 10 ετών;).

Μερικές από τις μαθητικές εκδοτικές απόπειρες 
που μπορέσαμε να σταχυολογήσουμε: 

•  «Ίλιο...γράμματα» του 7ου Δημοτικού Σχολείου 
Ιλίου.

•  «Τα Αστεράκια μας» του 11ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ιλίου.

•  «Με λογισμό και μ’ όνειρο» του 26ου Δημοτικού 
Σχολείου Ιλίου.

•  «Ιλίου Αχτίδες» του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχο-
λείου Ιλίου.

•  «Ατίθασα Πνεύματα» του Ειδικού γυμνασίου Ιλί-
ου.

• «Ιλίου Φαεινότερον» του 1ου γυμνασίου Ιλίου.
• «Ιλιοτρόπια» του 3ου γυμνασίου Ιλίου.
• «Το Ίλιο Φως» του 4ου γυμνασίου Ιλίου.
•  «Ένα καπέλο γεμάτο εφηβεία» του 5ου γυμνα-

σίου Ιλίου.
• «Ιλιόπεμπτο» του 5ου γυμνασίου Ιλίου.
• «Αναζητήσεις» του 8ου γυμνασίου Ιλίου.
• «Μικροί Ίλιοι» του 10ου γυμνασίου Ιλίου.
•  «Μαθητικοί Ορίζοντες» του 1ου Ενιαίου Λυκείου 

Ιλίου.
• «Το Βιβλιοφαγείον» του 2ου Λυκείου Ιλίου.
•  «Ενημερωτικό Δελτίο» του 2ου Λυκείου ν. Λιο-

σίων.
• «Ιλιόσποροι» του 3ου Λυκείου Ιλίου.
•  «Στον παλμό του θρανίου» του 6ου γενικού Λυ-

κείου Ιλίου.
• «Σχολ(ε)ιάζοντας» του 11ου γυμνασίου Ιλίου.

178.02  «Καλλίχωρον»: έντυπο του Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη», με ιδιαίτερη έμφαση και ειδικά 
αφιερώματα στην τέχνη και στον πολιτισμό

179.03  «ΠΑΡΑΓΚΑ»: εκδόθηκε το 1977, μέσα στο καμίνι της Μεταπολίτευσης, από τον Νίκο Σαλάχα και ομάδα 
νέων εργατών, φοιτητών και διανοουμένων από τον Άγιο Φανούριο. Έντυπο καινοτόμο, εναλλακτικής 
πληροφόρησης, αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας, «αντίθετο στον τρόπο τού σκέπτεσθαι και στις 
πεποιθήσεις των αναγνωστών του», όπως αναφέρεται στο προλογικό σημείωμα. Κράτησε μόνο δύο τεύχη, 
όσο ένα όνειρο... (Αρχείο Νίκου Σαλάχα)

178.01  Ο εκδότης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΤΗΣ» Θεόδωρος Αγγελόπουλος, 
τιμηθείς από το δήμο με την ονοματοδοσία της κεντρικής αίθουσας στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου (Αρχείο Άρη Τσιμόγιαννη)

178.02
178.03

178.01
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Ο διαδημοτικός Ρ/Σ «Δίαυλος 10»

Υπάρχουν όμως και τα ηλεκτρονικά μέσα ενη-
μέρωσης. Ο διαδημοτικός ραδιοφωνικός 

σταθμός «Δίαυλος 10» των 10 δήμων της δυτικής 
Αθήνας είχε έντονη παρουσία στα ερτζιανά, για 
λίγο όμως.

Ο «Δίαυλος 10» βγήκε στον αέρα το Δεκέμβρη 
του 1987 με πολλές υποσχέσεις και προοπτικές. 
Το βασικό μήνυμα-σήμα του σταθμού ήταν: «Δίαυ-
λος 10, το ραδιόφωνο των δημοτών». Στη δημοσι-
ογραφική ομάδα του εγχειρήματος μετείχαν αρκε-
τοί δημοσιογράφοι και ραδιοφωνικοί παράγοντες, 
κάποιοι εκ των οποίων αργότερα έγιναν ευρύτερα 
γνωστοί. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους γιάννη Δρά-
κο, Θανάση Λάλα, Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, ζακ 
Μεναχέμ κ.ά. 

Όμως, παρά τη γαλαντόμα οικονομική υποστή-
ριξη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπόρεσε να τον 
κρατήσει στη ζωή. Τα ιδιωτικά ΜΜΕ, που εκείνη την 
εποχή απελευθερώνονταν από τον κρατικό έλεγχο, 
αποδείχθηκαν πιο ευέλικτα και δημοφιλή και στο 
χώρο της ραδιοφωνίας. Ο «Δίαυλος», από τα αρ-

χικά ικανοποιητικά ποσοστά ακροαματικότητας του 
10%-12%, σε μια διετία έπεσε στο 2,5%-3,0%, για 
να κατρακυλήσει μετά το 1992 σε ποσοστά κάτω 
του 1% και μοιραία να οδηγηθεί σε κλείσιμο.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης και αξιολογώντας θετικά 

τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των τοπικών 
προβλημάτων, ο δήμος στις αρχές του 1983 ορ-
γάνωσε γραφείο Τύπου εκδίδοντας αρχικά τη δί-
μηνη έκδοση «Δημοτική Ενημέρωση» (νοέμβρης 
1983-Δεκέμβρης 1987 / 18 τεύχη) και αργότερα 
το περιοδικό «Ίλιον» (Μάρτιος 1996-Δεκέμβριος 

2010 / 40 τεύχη), συμβάλλοντας στο διάλογο με 
τους τοπικούς φορείς και τους δημότες. Σήμερα η 
επικοινωνία για τις δραστηριότητες του δήμου υλο-
ποιείται με έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις για 
θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, κινηματογραφικών 
προβολών και για θεσμούς, όπως τα Ίλια, το Ερασι-
τεχνικό Θέατρο, η Λευκή νύχτα κ.ά. 

www.ilion.gr

Το 2007 ο δήμος δημιούργησε τη δική του ηλε-
κτρονική πύλη στο διαδίκτυο (www.ilion.gr). 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, διεισδυτικό και λει-
τουργικό μέσο ενημέρωσης για ό,τι συμβαίνει στο 
Δήμο Ιλίου, για ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο δημότης 
που θέλει να είναι έγκυρα ενημερωμένος για την 
πόλη του. 

Το site του Δήμου Ιλίου από πλευράς επισκεψι-
μότητος είναι ανάμεσα στα 10-12 δημοφιλέστερα 
στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι άλλοι το-
πικοί φορείς έσπευσαν να δημιουργήσουν τα δικά 
τους sites, ενισχύοντας έτσι την παρουσία τους 
στον απέραντο διαδικτυακό χώρο.

179.01  «ΙΛΙΟΠΕΜΠΤΟ»: συνεργασία του 5ου Γυμνασίου με το δήμο. Ευρηματικός τίτλος και συνεντεύξεις που συζητήθηκαν
179.02  «ΣΧΟΛ(Ε)ΙΑΖΟΝΤΑΣ»: όταν η μαθητική προσπάθεια ξεπερνά και αυτήν ακόμη την επαγγελματική  δημοσιογραφία
179.03  Ραδιοφωνικός σταθμός «Δίαυλος 10», στους 92,8 μεγακύκλους στα FM. «Το ραδιόφωνο των δημοτών», σύμφωνα με το κεντρικό μήνυμά του. Μια διαδημοτική 

προσπάθεια που κράτησε λίγα χρόνια, όπως καθετί ωραίο...

179.01

179.03

179.02
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Τα Νέα Λιόσια στο σχέδιο πόλης

Α
ναφερθήκαμε στο σχέδιο του 1858 (βλ. 
σελ. 48) του «πολλά υποσχόμενου κέ-
ντρου», που έδωσε ξεχωριστή όψη στο 
χωριό των Κάτω Λιοσίων, μοναδική σε 

ολόκληρη την περιφέρεια της μικρής τότε Αθήνας. 
για δεκαετίες ολόκληρες, μέχρι τα μέσα της τρίτης 
δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, που ο πληθυ-
σμός του χωριού είχε εξαπλασιαστεί από τη φυσική 
αύξηση και την είσοδο νέων κατοίκων, το σχέδιο 
της oθωνικής περιόδου θα αποτελεί ισχυρό σημείο 
ταυτότητας των νέων Λιοσίων.

Από τις πρώτες προτεραιότητες της κοινοτι-
κής Αρχής μετά την ίδρυση της κοινότητας ήταν 
η σύνταξη ενός νέου σχεδίου. για το σκοπό αυτόν 
κάλεσε τον μηχανικό Δημήτριο γράβαρη, ο οποίος 
σεβόμενος το αρχικό σχέδιο το επεξέτεινε περι-
φερειακά τετραπλασιάζοντας την έκτασή του. Το 
σχέδιο γράβαρη εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 
1926 από το υπουργείο Συγκοινωνίας (ΦΕΚ 340 τ. 
Α′/25ης Σεπτεμβρίου 1926).

Τα επόμενα χρόνια έγινε τροποποίηση του σχε-
δίου της ρυμοτομίας των νέων Λιοσίων, σύμφωνα 
με την 64/1938 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου, 
που εγκρίθηκε από τον υπουργό διοικητή της πρω-
τεύουσας, έγινε νόμος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
265 τ. Α΄/28-6-1939.

Ένα άλλο διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
327 τ. Ά /30-10-1946 καθόρισε «τους όρους και 
περιορισμούς δομήσεως εις την κωμόπολιν Ν. Λιοσίων 
(Αττικής)», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το δι-
άταγμα προέβλεπε ελάχιστα όρια, εμβαδού 112,5 
τ.μ., για τον τομέα Ά , 200 τ.μ. για τον τομέα Β́  και 
400 τ.μ. για τον τομέα γ΄ του σχεδίου γράβαρη του 
1926. Οικοδομικό σύστημα οριζόταν το συνεχές 
για τους τομείς Ά  και Β́  και πανταχόθεν ελεύθερο 
για τον τομέα γ́ . Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 
του νόμου, «οι οικοδομές δεν δύνανται να έχω-
σι πλείονες των δύο ορόφων μεθ’ υπογείων», ενώ 
τα ποσοστά κάλυψης ήταν 0,75% για τους τομείς 
Ά και Β́ , και 0,60% για τον τομέα γ΄. 

Οι ρυθμίσεις αυτές, που έγιναν λίγο πριν από 
την είσοδο των εσωτερικών μεταναστών δεν έβρι-
σκαν σύμφωνα όλα τα μέλη του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου. Οι παλιοί γηγενείς κτηματίες και κάτοχοι 
σημαντικών αδόμητων ιδιοκτησιών στο κέντρο του 
οικισμού ήθελαν τον κατακερματισμό που θα τους 
επέτρεπε την εμπορευματοποίηση της γης. Οι 
νέοι κοινοτικοί παράγοντες που αναμίχθηκαν με 
τα τοπικά, λιγότερο ή καθόλου επηρεασμένοι από 
ιδιοκτησιακά συμφέροντα, κράτησαν μια στάση δι-
αφορετική, που υπαγορευόταν από την ανάγκη δια-
τήρησης του παραδοσιακού-ιστορικού χαρακτήρα 
της κοινότητας. 

Το Φεβρουάριο του 1950 οι εκπρόσωποι των 
κτηματιών στο Κοινοτικό Συμβούλιο κατάφεραν να 
περάσουν μια σημαντική τροποποίηση: τη συγχώ-

νευση του δεύτερου τομέα με τον πρώτο. Μέχρι 
τότε άρτιο θεωρείτο το οικόπεδο των 400 τ.μ. (712 
τ.τ. πηχ.) Με την τροποποίηση άρτιο έγινε το οι-
κόπεδο των 200 τ.μ. (356 τ.τ. πηχ.). Έτσι άνοιξε ο 
δρόμος για την οικοπεδοποίηση και την πυκνή δό-
μηση του κέντρου της κοινότητας και των περιοχών 
γύρω από αυτό.

Τα αμέσως επόμενα χρόνια οικοπεδοποιήθη-
καν οι περιοχές των Πολυτέκνων (1951) και Ριμι-
νιτών-Ιερολοχιτών (1952). Περί τα τέλη της ίδιας 
δεκαετίας το σχέδιο πόλης επεκτάθηκε σε αυτές 
τις δύο περιοχές, Ρίμινι (96 στρέμματα το 1957 
και 30 στρέμματα το 1958) και Πολυτέκνων (164 
στρέμματα το 1958), λόγω της γειτνίασής τους με 
το κέντρο. Εντάχθηκαν επίσης στο σχέδιο πόλης τα 
Βερακέικα και τμήμα της ζωοδόχου Πηγής (112 
στρ. το 1957). 

Στις υπόλοιπες περιοχές η κατάσταση θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς χαοτική.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την ίδρυση της κοι-
νότητας, η νομοθετημένη εντός σχεδίου έκτα-

ση μέσα στα όρια του σημερινού Δήμου Ιλίου δεν 
ξεπερνούσε τα 1.230 στρέμματα (ποσοστό 20%) 
σε σύνολο έκτασης περίπου 6.400 στρεμμάτων 
που προορίζονταν για οικιστική χρήση.

Ο οικιστικός ιστός των νέων συνοικιών που δη-
μιουργήθηκαν στο κεντροδυτικό τμήμα και στην πε-
ριφέρεια της πόλης, διαμορφωμένος αποσπασμα-
τικά από διαγράμματα κατάτμησης παλαιών αγρών 
3, 5 και 10 στρεμμάτων, που συνέταξαν εμπειρικοί 
νομομηχανικοί κατ’ εντολή των ιδιοκτητών, αποδεί-
χθηκε ευάλωτος. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκα-
ταστάθηκαν τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του 
’70 σε ένα νέο, ταχύτατα διαμορφούμενο οικιστικό 
περιβάλλον, που αποτελείτο από «οικόπεδα» (διά-
βαζε: αγροτεμάχια) 150, 180 και 200 τ.μ., δρόμους 
πλάτους 5 και 6 μέτρων, ακόμη και αδιέξοδες «ιδι-
ωτικές» οδούς 4 μέτρων, χωρίς καμιά πρόβλεψη 

180.01  Ο προπολεμικός πυρήνας του 
οικισμού των Νέων Λιοσίων, 
το 1929, λίγα χρόνια μετά 
την πρώτη επέκταση του 
σχεδίου από τον Δ. Γράβαρη 
(Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Ιλίου) 

180.02  Η ένταξη στο σχέδιο πόλης 
της περιοχής Πολυτέκνων, το 
1958

180.01

180.02
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για πλατείες, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και δίκτυα 
κοινωνικού εξοπλισμού. 

Η αυθαίρετη δόμηση ήταν η αιτία για σωρεία 
νέων παραβάσεων και προβλημάτων, που ακολού-
θησαν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, με την 
ανοχή και τη «συναίνεση» των οικιστών, των τοπι-
κών και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, και με 
τα «στραβά μάτια» των διωκτικών Αρχών.

Τ ην περίοδο της δικτατορίας, με τον Α.ν. 
410/68 δόθηκε η δυνατότητα νομιμοποίησης 

των αυθαίρετων κατοικιών και κτισμάτων, γεγονός 
που καθησύχασε τους δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες 
και μικροοικοπεδούχους αυθαιρέτων στην περιφέ-
ρεια της Αθήνας.

Την τετραετία 1968-1971 εντάχθηκαν στο 
σχέδιο πόλης στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 
27.000 στρέμματα. Το 94% από αυτά αφορούσε 
στις δυτικές λαϊκές συνοικίες και στα περίχωρα. Πε-
ριοχές με εκτεταμένη αυθαίρετη δόμηση και πολλά 
πολεοδομικά προβλήματα μπήκαν στο σχέδιο πό-
λης βιαστικά, χωρίς καμιά πρόβλεψη εισφοράς σε 
γη εκ μέρους των αρχικών κτηματιών για δημιουργία 
κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, σχολείων, παιδο-
τόπων κ.ά. κοινωφελών εγκαταστάσεων και για την 
αποτροπή της πλήρους τσιμεντοποίησης, που τελικά 
δεν αποφεύχθηκε. Η ένταξη εκτεταμένων περιοχών 
με λαθραία κτίσματα στο σχέδιο πόλης, μαζικά, χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις, ήταν μια καθ’ όλα ευ-
καιριακή πολιτική του δικτατορικού καθεστώτος, που 
προσέφερε εμβαλωματικές λύσεις σε κατεξοχήν 
περιοχές αυθαίρετης δόμησης, όπως ήταν σχεδόν 
όλες οι δυτικές συνοικίες της πρωτεύουσας.

Το έργο παρουσιάστηκε πομπωδώς ως «έργο 
της επαναστατικής κυβέρνησης». «Ο κοσμάκης λυ-
τρώθηκε» έγραψαν ο κατευθυνόμενος Τύπος και 
οι λογοκριμένες εφημερίδες της εποχής. Αποσιω-
πήθηκε όμως η άλλη όψη της πραγματικότητας: οι 
ουσιαστικά κερδισμένοι ήταν οι ιδιοκτήτες των με-
γάλων κτημάτων που είχαν οικοπεδοποιηθεί. Μετά 

την ένταξη των «προνομιούχων» αυτών περιοχών 
στο σχέδιο πόλης πούλησαν τα οικόπεδα σε διπλά-
σια και τριπλάσια τιμή, καρπούμενοι εξ ολοκλήρου 
την υπεραξία, χωρίς καμιά επιπλέον φορολογική 
επιβάρυνση και κυρίως χωρίς εισφορά σε γη. Έτσι 
τα ήδη οξυμένα προβλήματα, που προέκυπταν από 
τον πολυτεμαχισμό της αστικής γης και την ανυ-
παρξία ελεύθερων χώρων, μετατέθηκαν άλλη μία 
φορά στις καλένδες. 

Οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος 
φάνηκαν δύο δεκαετίες αργότερα, όταν τα κριτήρια 
επιλογής κατοικίας έγιναν πιο αυστηρά και οι αγορα-
στές ακινήτων ανέβασαν τις απαιτήσεις τους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 56% του οικι-
στικού ιστού των νέων Λιοσίων (3.594 από τα 
6.400 στρέμματα) εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης 
την τετραετία 1968-1972, με υψηλό συντελεστή 
δόμησης, δημιουργώντας πολλά προβλήματα 
και εκκρεμότητες, όταν οι περιοχές αυτές είχαν 
ουσιαστικά πυκνοκατοικηθεί. Στο σχέδιο πόλης 
εντάχθηκαν ο Άγιος Φανούριος, τμήματα των 
Βερακέικων και της Φλέβας (1.093 στρέμματα το 
1968), της Παλατιανής και της ζωοδόχου Πηγής 
(1.250 στρέμματα το 1968-1969) και οι συνοικίες 
Μιχελή και Αγίου νικολάου (1.251 στρέμματα το 
1970-1971). 

Η προεργασία για τις περισσότερες από τις 
εντάξεις αυτές είχε γίνει επί προεδρίας γεωργίου 
Κακούρη (1959-1963) και επί δημαρχίας Αθανα-
σίου Οικονόμου (1964-1967), ενώ τα σχετικά Β.Δ. 

εφαρμόστηκαν μετά το 1968. 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, με την ένταξη στο 

σχέδιο πόλης της Ραδιοφωνίας και του υπολοίπου 
της περιοχής του Αγίου νικολάου (1.240 στρέμμα-
τα το 1978), το σχέδιο είχε επεκταθεί σε σχεδόν όλη 
την έκταση της πόλης. Το μεικτό οικιστικό περιβάλ-
λον, στερημένο δικτύων, υποδομών και κοινόχρη-
στων χώρων, λειτουργούσε ισοπεδωτικά για νόμιμα 
κτίσματα και νομιμοποιημένα αυθαίρετα. 

«Οι επαρχίες της Αθήνας» (Νοέμβριος 1975)

Το 1975, μέσα στην αύρα της Μεταπολίτευσης 
που γέννησε ελπίδες και δημιούργησε πολύ 

περισσότερες προσδοκίες στην ελληνική κοινωνία, 
ανάμεσα στα πολλά που γράφτηκαν για την πολύ-
παθη Αθήνα των αυθαιρέτων και της εσωτερικής 
μετανάστευσης ήταν και ένα βιβλίο του Λευτέρη 
Παπαδόπουλου με τίτλο «Οι επαρχίες της Αθή-
νας», που κυκλοφόρησε το νοέμβριο του 1975. 
Ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογό του: 

«Οι “επαρχίες” της Αθήνας και του Πειραιά μι-
λάνε για τα προβλήματα του κοσμάκη που ζει γύρω 
από την πρωτεύουσα. Και τα προβλήματα αυτά, αν 
σούχει μείνει λίγη τσίπα, σε κάνουν να ντρέπεσαι. 
Γιατί, σίγουρα, δεν ανέχεσαι, σε απόσταση μερικών 
χιλιομέτρων από την Ομόνοια με τα σιντριβάνια, να 
υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο τους με 
παγούρια, επειδή το σχολείο τους, και ολόκληρη η 
“επαρχία” τους, δεν έχει νερό».

181.01  Οι περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο 
πόλης από το 1926 μέχρι το 1978 με τα 
αντίστοιχα διατάγματα

181.02  Κατά την ένταξη των περιοχών στο σχέδιο πό-
λης, δίπλα στα αυθαίρετα καμαράκια χτίστηκαν 
νόμιμες οικοδομές (Σχέδιο συγγραφέα)

181.03  Η ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής 
Βερακέικα (1957)

ΒΕρΑΚΕιΚΑ

Α. Μηλιώνης

181.02

181.01

181.03
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Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, με την 
πολιτική αλλαγή που συντελέστηκε σε κε-

ντρικό επίπεδο, εκπονήθηκε ένα μεγαλεπήβολο 
σχέδιο-πρόγραμμα για τα χωροταξικά και περι-
βαλλοντικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής 
της πρωτεύουσας με τίτλο «Επιχείρηση “Πολεο-
δομική Ανασυγκρότηση” 1982-1984». Πρόκει-
ται για το νόμο 1337/83, επί υπουργίας Αντώνη 
Τρίτση, που προσπάθησε να βάλει τα πράγματα 
σε κάποια τάξη, αποκαθιστώντας την ισορροπία 
ανάμεσα στο άναρχα δομημένο και το διαθέσιμο 
για αστικές χρήσεις αδόμητο περιβάλλον, αντιμε-
τωπίζοντας παράλληλα ένα πλήθος από εκκρεμή 
χωροταξικά προβλήματα.

Στο γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της «Επιχείρη-
σης “Πολεοδομική Ανασυγκρότηση”» (Απρίλιος 
1984) η ομάδα μελετητών αρχιτεκτόνων περιγράφει 
την περιοχή του Δήμου νέων Λιοσίων ως εξής: 

«Είναι ο δήμος με τη μεγαλύτερη ανομοιομορφία. 
Ενώ προς Ν. βρίσκονται οι γειτονιές οι πυκνοκατοικη-
μένες, σταδιακά με κατεύθυνση προς Β. η πυκνότητα 
είναι μικρότερη, με αρκετούς μεγάλους ελεύθερους 
χώρους που κύρια ανήκουν στον ΟΣΚ.

»Με την προέκταση της οδού Θηβών υπολογί-
ζεται να αναβαθμιστούν όλες οι βόρειες συνοικίες, 
αλλά για το λόγο αυτόν ακριβώς είναι απαραίτητες η 
έγκαιρη μελέτη και οργάνωσή τους.

»Η ανάπλαση της γειτονιάς της Ραδιοφωνίας σε 
συνδυασμό με τη δυνατότητα αγοράς συντελεστή 
αποτελεί τη λύση για τις γειτονιές Αγ. Φανουρίου, 
Πολυτέκνων, Παλατιανής, Μιχελή, Βερακέικων, που 
είναι οι πιο πυκνοδομημένες αφενός και με τις περισ-
σότερες ελλείψεις σε κοινωνικό εξοπλισμό αφετέρου. 

»Σημαντικό πλεονέκτημα του δήμου είναι η γειτ-
νίασή του με τον Πύργο Βασιλίσσης, που και αλλού 
τονίστηκε ότι θα πρέπει να μελετηθεί έτσι ώστε κατά 
το δυνατόν να καλύπτει ανάγκες ειδικών λειτουργιών 
που προϋποθέτουν πολύ υψηλό ποσοστό ακάλυπτων 
χώρων, ώστε στο σύνολό του να λειτουργεί ο χώρος 
σαν πνεύμονας πρασίνου».

Κεντρική φιλοσοφία του ν.1337/83 ήταν η αλλα-
γή στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων για τη δη-
μιουργία κοινόχρηστων χώρων. Οι ιδιοκτήτες με-
γάλων εκτάσεων υποχρεώθηκαν να συνεισφέρουν 
σε γη και χρήμα, ανάλογα με την κτηματική τους 
επιφάνεια, κάτι που ευνόησε τους μικροϊδιοκτήτες. 
Προβλεπόταν επίσης η εισφορά γης και χρήματος 
από τους περιοίκους σε περιπτώσεις δημιουργίας 
πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και εν γένει έργων 
ανάπλασης, κάτι που δεν ίσχυσε στο Ίλιον, αφού το 
μεγαλύτερο τμήμα του οικιστικού ιστού είχε εντα-
χθεί στο σχέδιο πόλης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
μέχρι τότε (1983) νομοθεσία με το Προεδρικό Δι-
άταγμα του 1923. 

Σκέψεις και οράματα μεγαλεπήβολα γεννήθη-
καν το επόμενο διάστημα, σκόνταψαν όμως στο 
μόνιμο πρόβλημα της εξεύρεσης πόρων. Οι πε-
ριοριστικές πολιτικές και η κρίση που ακολούθη-
σε στέρησαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση τους 
αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση των έρ-
γων πολεοδομικής ανασυγκρότησης. 

Το 1983 μπήκε στο σχέδιο το βορειοανατο-
λικό τμήμα του πρώην βασιλικού αγροκτήματος, 
προκειμένου να ανεγερθούν σε αυτό οι Εργατικές 
Πολυκατοικίες και το Μουσικό γυμνάσιο, ενώ την 
επόμενη δεκαετία (1996) ακόμη ένα τμήμα του 
χαρακτηρίστηκε εντός σχεδίου οικοδομήσιμος χώ-
ρος για τη δημιουργία πολυκέντρου (χώροι αναψυ-
χής, εμπορικά καταστήματα με τους απαραίτητους 
χώρους πρόσβασης και στάθμευσης).  

Τ α επόμενα χρόνια το όραμα του Αντώνη 
Τρίτση, παρότι πάντα επίκαιρο, άρχισε να 

αμφισβητείται από τα οργανωμένα συμφέροντα 
και λόγω της απομάκρυνσής του από το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ. Η Πολιτεία υπήρξε εξαιρετικά φειδωλή 
και σε πολλές περιπτώσεις απρόθυμη να διαθέ-
σει τους αναγκαίους πόρους, προκειμένου να 
αποκτηθούν οι χώροι που χρειάζονταν για την 
υλοποίηση των σχεδίων πολεοδομικής ανασυ-
γκρότησης. Το ίδιο διάστημα ο Τύπος της επο-
χής χτυπούσε το καμπανάκι, καθώς η Αθήνα εξε-
λισσόταν σε μια πόλη αβίωτη. 

Ένα άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 
με τίτλο «Το Στοίχημα» (1η Μαρτίου 2008) περι-
γράφει το πρόβλημα της μείζονος Αθήνας, κατα-
λήγοντας ωστόσο στο συμπέρασμα ότι η πόλη θα 
μπορούσε να σωθεί, υπό τρεις προϋποθέσεις.

«Το Στοίχημα»
«ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ την Αθήνα να τσιμεντοποιείται και 
να εξελίσσεται με την καταστροφική αντιπαροχή σε 
μια τερατούπολη, κορυφαίοι πολεοδόμοι προειδοποι-
ούσαν από τη δεκαετία του 1960 ότι η πρωτεύουσα 
θα γίνει μια πόλη αβίωτη.
ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ τότε οι πιο τολμηροί, που έβλεπαν 
μακριά, αλλά και τρόμαζαν από την επέλαση των ερ-
γολάβων, να μην κτίζουμε στην Αθήνα, αλλά να γκρε-
μίζουμε, για να ανοίξουν ελεύθεροι χώροι, πλατείες, 
πάρκα, πράσινο, παιδότοποι, μεγάλες ανάσες για την 
πόλη και τους ανθρώπους της.
ΕΠΕΦΤΑΝ στο κενό οι προειδοποιήσεις και οι προ-
τάσεις, καθώς ήταν πιο ισχυρά τα συμφέροντα, που 
έπαιζαν με την υπεραξία της γης και τις χρυσοφόρες, 
άχαρες πολυκατοικίες της αντιπαροχής με τα διαμε-
ρίσματα-κλουβιά.
ΕΠΕΣΕ στο κενό και η προειδοποίηση της ίδιας της 
φύσης, που εκδηλώθηκε με το φονικό νέφος, το οποίο 
κάθισε μόνιμα πάνω στην πρωτεύουσα –από τη δεκα-
ετία του 1970–, την άλλοτε "διαμαντόπετρα στης Γης 
το δαχτυλίδι".
ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ "Σκότωσε το νέφος πριν σε σκοτώ-
σει", άρχισε μια εκστρατεία, που κατέληξε στον δακτύ-
λιο για τα οχήματα και στα καταλυτικά αυτοκίνητα.
ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΕ από τότε η κατάσταση στην πρω-
τεύουσα. Το κλίμα άλλαξε δραματικά, με κύριο χαρα-
κτηριστικό τους καύσωνες και άλλα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, που οι κυβερνήτες προσπαθούν να ξορκί-
σουν με λόγια και χωρίς κανένα απολύτως έργο.
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ωστόσο, όλοι την αλήθεια, η οποία 
κραύγασε ολόγυμνη από την αφανισμένη Πάρνηθα 
και την καμένη Πεντέλη, από το άλλοτε πράσινο 
που έγινε στάχτη και κάρβουνο: λείπουν από την 

182.01  Η οικογένεια χτίζει με άδεια και «ανεβαίνει» στον παράδεισο του ονείρου της (Αρχείο Αβραάμ Παναγιωτίδη) 
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Αθήνα 10.000 στρέμματα δάσους.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ η αλήθεια για τη φοβερή καταστροφή 
της Αττικής, για το οικολογικό έγκλημα που διαπρά-
χθηκε στο όνομα του κέρδους, αλλά και της απρο-
νοησίας.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, έστω και αυτήν την ώρα, κάποιες λύ-
σεις ανακούφισης, οι οποίες προτείνονται από οικολό-
γους και άλλους επιστήμονες. Σε 10.000 στρέμματα 
υπολογίζεται το έλλειμμα πρασίνου στο Λεκανοπέδιο, 
με βάση τα διεθνή στάνταρ για μεγαλουπόλεις. Η ση-
μερινή Αθήνα του τσιμέντου και του νέφους χρειάζε-
ται επειγόντως 63 πάρκα όμοια σε μέγεθος με τον 

Εθνικό Κήπο για να χαρακτηριστεί βιώσιμη πόλη!
ΜΠΟΡΕΙ να τα αποκτήσει αυτά τα πάρκα; Μπορεί, 
αρκεί: 
• να μην κτιστεί ούτε ένα μέτρο δημόσιας γης,
• να γίνουν πάρκα όλοι οι ελεύθεροι χώροι και 
• να απελευθερωθούν άλλοι με τη μεταφορά 
στρατοπέδων εκτός Αττικής. 
Αυτό είναι το στοίχημα για τον λαό της Αθήνας, που 
πρέπει να αγωνιστεί για να το κερδίσει!» 

Τ ελικά το στοίχημα κερδήθηκε από τον Δήμο 
Ιλίου; 

Η δημοτική Αρχή στους απολογισμούς της υπο-
στηρίζει ότι μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες μπό-
ρεσε να αυξήσει σημαντικά τους κοινόχρηστους 
χώρους. Στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων για την 
απόκτησή τους πριν από το 2000, επωμιζόμενη και 
τις υποχρεώσεις των περιοίκων, κατέβαλε εξ ολο-
κλήρου το τίμημα της αποζημίωσης, χωρίς στη συ-
νέχεια να το απαιτεί.

Έτσι, σχεδόν σε ολόκληρη την έκταση της 
πόλης διαμορφώθηκαν χώροι που εμπλουτίζουν 
το οικιστικό περιβάλλον της. Σε 55 υπολογίζονται 
σήμερα οι οάσεις πρασίνου στο δήμο (23 πλα-
τείες, Άλσος, 2 πάρκα αναψυχής, 30 μικρότεροι 
χώροι πρασίνου, 1,5 χιλ. πράσινες διαδρομές, 
2 χλμ. ποδηλατόδρομοι), ενώ το σκέπασμα του 
ρέματος της Φλέβας και η διαμόρφωση σε όλο 
το μήκος του προσθέτει άλλα 130 στρέμματα 
πρασίνου σε αυτήν. 

Τέλος, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», παρά τα προβλή-
ματα που υπάρχουν, αποτελεί έναν σημαντικό και 
εμβληματικό ταυτόχρονα χώρο αναψυχής, άρρη-
κτα δεμένο με την ιστορία του Ιλίου για πάνω από 
160 χρόνια. 

183.01  Επισφαλείς συνυπάρξεις. Το παλιό δίπατο αρχοντικό του Ζούκη (Ο.Τ. 228, Πριάμου, Αχιλλέως, Αιακού και Ιφιγενείας) για κάποια χρόνια θα συνυπάρξει με το τριώροφο. 
Όμως, με την αύξηση του συντελεστή δόμησης, θα παραχωρήσει κι αυτό τη θέση του σε συγκρότημα πολυκατοικιών, θυσία στο βωμό της αντιπαροχής (Αρχείο συγγραφέα)

183.02  Οδός Έκτορος: πλουραλιστική αντίληψη για την κυκλοφορία στην πόλη. Περιορισμένη για τα  αυτοκίνητα, άνετη για τους ποδηλάτες και σκιερή για τους πεζοπόρους!
183.03  Η χωροθέτηση των λειτουργιών στην περιοχή του Πύργου Βασιλίσσης (ιδρύματα, ΔΕΗ, αθλητικά κέντρα κ.λπ.) και τα τμήματα εντός και εκτός σχεδίου στο Πάρκο 

«Αντώνης Τρίτσης»
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Η τοπική αγορά από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια έως τις ημέρες μας

Η 
τοπική αγορά αποτελεί τη βασική λει-
τουργία, την καρδιά, όπως συνηθίζουμε 
να λέμε, ενός οργανωμένου οικιστικού 
σχηματισμού οποιασδήποτε μορφής, 

ανεξάρτητα από το μέγεθός του (χωριό, κεφαλο-
χώρι, κωμόπολη, πόλη, μεγαλούπολη), τον αστικό 
ή αγροτικό χαρακτήρα του, τη θέση, τον ιδιαίτερο 
ρόλο του και την κοινωνικοπολιτική οργάνωση της 
επικράτειας στην οποία ανήκει.

Η τοπική αγορά εξελίσσεται και μετασχηματίζε-
ται διαχρονικά, παράλληλα με το χώρο στον οποίο 
λειτουργεί, με κάποια χρονική καθυστέρηση ίσως, 
αφού είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί και να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες του κοινού στο οποίο 
απευθύνεται, προκειμένου να ανταποκρίνεται κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτές.

Όλα αυτά επιβεβαιώνονται στην ιστορική δια-
δρομή των νέων Λιοσίων, από την εποχή που ήταν 
ένα μικρό χωριό μέχρι τις ημέρες μας, που εξελί-
χθηκαν στο σημερινό Δήμο Ιλίου, έναν από τους πιο 
πολυάνθρωπους της αθηναϊκής περιφέρειας.

Σ την πρώτη περίοδο ανάπτυξης της τοπικής 
αγοράς, που καλύπτει διάστημα ενός αιώνα 

περίπου, αναφερθήκαμε ήδη (βλ. σελ. 76). Στο πα-
ρόν κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τη μεταπολεμική 
περίοδο και μέχρι τις ημέρες μας, όταν η τοπική 
αγορά άρχισε να αναπτύσσεται με γoργούς ρυθ-
μούς, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της προηγούμε-
νης δεκαετίας. Εδώ και μερικά χρόνια διέρχεται 
μια περίοδο κάμψης –προσωρινής θα θέλαμε να 
πιστεύουμε– που δοκιμάζει την ελληνική κοινωνία 
στο σύνολό της, ως αποτέλεσμα της βαθύτατης 
και πολύπλευρης οικονομικής κρίσης που αντιμε-
τωπίζει η χώρα μας.

Η πορεία της τοπικής αγοράς τις πρώτες μετα-
πολεμικές δεκαετίες συνδέεται με τα φαινόμενα της 
εσωτερικής μετανάστευσης και της αστυφιλίας, που 
εμφανίστηκαν σε ολόκληρη την αθηναϊκή περιφέ-
ρεια και εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη ένταση στο δυ-
τικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, και ειδικότερα στην 
περιοχή των νέων Λιοσίων. 

Α ς γυρίσουμε όμως 60 τόσα χρόνια πίσω, στις 
αρχές της δεκαετίας του ’50, για να θυμη-

θούμε τα νέα Λιόσια της εποχής εκείνης: ένας 
ημιαγροτικός οικισμός 5.500 κατοίκων, τα 3/4 των 
οποίων κατοικούσαν γύρω από το ιστορικό κέ-
ντρο του και οι υπόλοιποι άναρχα διασπαρμένοι 
στον Άγιο Φανούριο και στις μικρές γειτονιές των 
Αγίων Θεοδώρων, της Παλατιανής, της Φλέβας, 
των Βερακέικων κ.α., χωρίς τις στοιχειώδεις υπο-
δομές, χωρίς μεταξύ τους συγκοινωνιακή διασύν-
δεση. Ένας χώρος 9 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
με αγροτικές καλλιέργειες στο 70% της έκτασής 
του, βοσκοτόπους στο 20% και διαμορφωμένος 

οικιστικά μόνο στο υπόλοιπο 10%. 
Οι απογραφές του 1961 (31.810 κάτ.) και του 

1971 (56.217 κάτ.) δείχνουν τις διαστάσεις που 
πήρε το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης 
στο χώρο και το χρόνο. Το αναφέρουμε και αλλού 
(βλ. σελ. 128): μία κωμόπολη 2.500 κατοίκων «με-
ταφυτευόταν» κάθε χρόνο, επί μια εικοσαετία, στην 
περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου, που σημαίνει 
ότι σε κάθε παλιό κάτοικο προστέθηκαν εννέα νέοι.

Ό ι νέοι πληθυσμοί έπρεπε κάπου να μείνουν, 
να εργαστούν, να αγοράσουν τρόφιμα και 

βασικά είδη για τις καθημερινές τους ανάγκες, να 
στείλουν τα παιδιά τους σχολείο... 

Η αγορά του χωριού που «μεγάλωσε ξαφνικά 
και έγινε πόλη χωρίς να το καταλάβει» έμοιαζε στις 
αρχές της δεκαετίας του ’50 σαν να ξυπνούσε από 
λήθαργο. Δεν ήταν, όμως, έτσι. Απλά τα γεγονότα 
έτρεχαν τόσο γρήγορα, που λίγοι μπόρεσαν να τα 

184.01   Ο παγοπώλης Δημήτρης Κούτουλας και τρεις πιτσιρικάδες της γειτονιάς του. Αμοιβή τους, η βόλτα  
με το κάρο. Διανομή  πάγου στις περιοχές Μιχελή και Αγίου Νικολάου (Φωτό περί τα μέσα  
της δεκαετίας του ’60, Αρχείο Τασίας Μπίθα-Κούτουλα)

184.02  Το κρεοπωλείο «Άριστον». Στη μέση, ο Θανάσης Χρ. Λιόσης με τους γιους του Νίκο και Χρήστο,  
και δίπλα του ο Κώστας Δ. Λιόσης. Φόντο τους, τα σφαχτά και οι γαλοπούλες εν όψει εορτών  
(Φωτό γύρω στα 1960, Αρχείο Χρήστου Αθ. Λιόση)
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αντιληφθούν και λιγότεροι ακόμη να αξιοποιήσουν 
επαγγελματικά τα νέα δεδομένα. 

για κάποια χρόνια, η αγορά της πόλης συνέχισε 
να κινείται στους παλιούς, προπολεμικούς ρυθμούς. 
Οι αγροτικές δραστηριότητες μέχρι τα τέλη της δε-
καετίας του ’50 καλά κρατούσαν και ο σχεδόν παρ-
θένος αγροτικός χώρος σηματοδοτείτο από τις 
βουστασιακές μονάδες κατά μήκος της Φλέβας, τις 
μεγάλες σιταποθήκες στο νότιο τομέα του κέντρου 
και τα καδοφόρα μαγγανοπήγαδα που έσπαγαν τη 
σιωπή με το μεταλλικό ήχο τους. Όμως, σταδιακά 
κάτι άρχισε να αλλάζει. Σε κάποια στέκια της κε-
ντρικής πλατείας παρατηρείτο μια ασυνήθιστη κί-
νηση. Οι επιβάτες των λεωφορείων αποβιβάζονταν 
και κατευθύνονταν σε αυτά για να συναντήσουν το 
πρόσωπο που θα τους εξυπηρετούσε... 

Όταν κόπηκαν τα πρώτα αγροτεμάχια και άρχισαν 
οι αγοραπωλησίες, τέλη της δεκαετίας του ’40 - αρχές 
του ’50, δεν υπήρχαν επαγγελματίες μεσίτες στα νέα 
Λιόσια, παρά μόνο μεσάζοντες. Οι ντόπιοι κτηματίες 
εμπιστεύονταν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα (γ. Δέ-
γλερης, Λ. Παπασταμάτης), κτηματίες με μεγαλύτερη 
εμπειρία σε τέτοια θέματα. Αρκετά χρόνια μετά τον 
πόλεμο, περί τα τέλη της δεκαετίας του ’50, άνοιξε 
μεσιτικό γραφείο ο Ιωάννης Βρέντας επί της Πάριδος 
και Πρωτεσιλάου. Χώρος επαφών και συναλλαγών με 
τους ενδιαφερομένους ήταν το καφενείο του Κιουρ-
κατιώτη επί της πλατείας, που διέθετε και τηλέφωνο. 
Μεσίτης και υποψήφιος αγοραστής επισκέπτονταν 
τα αγροτεμάχια, έχοντας πάντα μαζί τους το σχετικό 
διάγραμμα κατάτμησης και ένα άτυπο συνυποσχετικό 
μέχρι το επόμενο ραντεβού, που θα γινόταν στο γρα-
φείο του συμβολαιογράφου, κάπου στην Αθήνα. 

Τα μαγαζιά της τοπικής αγοράς την πρώτη μετα-
πολεμική περίοδο ήταν αυτά που μπορούσε να συ-

ναντήσει κανείς σε οποιοδήποτε κεφαλοχώρι της Ατ-
τικής (Μεσόγεια, Θριάσιο) και της επαρχίας, μαγαζιά 
που κάλυπταν τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες 
των κατοίκων (αρτοποιείο, κρεοπωλείο, οπωροπαντο-
πωλείο, παντοπωλείο με «εδώδιμα και αποικιακά»), 
φιλοξενούσαν τις κοινωνικές συναντήσεις τους (χα-
σαποταβέρνες, καφενεία) και προσέφεραν διαφόρων 
ειδών υπηρεσίες (καπνοπωλείο με ψιλικά και εφημερί-
δες, κουρείο, τσαγκαράδικο, ραφτάδικο). 

γιατροί στα νέα Λιόσια δεν υπήρχαν, αλλά έρ-
χονταν από γειτονικές περιοχές – Σεπόλια, Περι-
στέρι, Μενίδι, Αγίους Αναργύρους. Οι πρώτοι που 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ήταν οι Θεόδωρος 
Ματαράγκας (1948) και Κωνσταντίνος Θεοδωρά-
κης (1953). Το πρώτο φαρμακείο άνοιξε το 1951 ο 
μετέπειτα κοινοτάρχης Κανέλλος Κανελλόπουλος. 
Το πρώτο δικηγορικό γραφείο άνοιξε το 1956 ο 
νικόλαος Λιάκος. Οι πρώτοι ηλεκτρολόγοι αμέ-

185.02  Για πολλά χρόνια πριν και μετά τον πόλεμο, δεκάδες κάρα Λιοσιωτών ήταν μισθωμένα στο Δήμο Αθηναίων 
για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων από το κέντρο στις κατά τόπους χωματερές της 
περιφέρειας. Ένα από αυτά ήταν του Γιάννη Παπαδάκη. Στη φωτό, ο ιδιοκτήτης, τα παιδιά του και ο 
αμαξάς του (Αρχείο Κώστα Ι. Παπαδάκη) 

185.01  Πενήντα ένα (51) χρόνια οπωροπώλης, 
παντοπώλης με είδη γενικού εμπορίου 
(σήτες, εργαλεία, κάρβουνα, πετρέλαιο κ.ά.) 
επί της Αίαντος και Πρωτεσιλάου.  
Ο Δημήτρης Νικολόπουλος («Μητσάκης») 
έγραψε τη δική του ιστορία στην αγορά 
της πόλης. Δίπλα του, ο γιος του, ο μικρός 
Βασιλάκης (Φωτό, τέλη της δεκαετίας του 
’50, Αρχείο Β. Νικολόπουλου)

185.03  Ο καφενές του Πέππα, ένα διαχρονικό δημοφιλές λαϊκό στέκι. Στον 1ο όροφο βρισκόταν το μεσιτικό 
γραφείο του Ι. Βρέντα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ οικοπεδεμπόρων και αγοραστών γίνονταν στο ισόγειο 
και, σε περίπτωση συμφωνίας, οι υπογραφές έπεφταν στον 1ο όροφο. Η φωτό είναι από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’50 (Αρχείο Αφροδίτης Πέππα)

185.04  Ζαχαροπλαστείο «Το Κεντρικόν», Νέστορος και Πρωτεσιλάου γωνία, με πρατήριο της ΕΒΓΑ και υπόγεια 
λέσχη-στέκι της νεολαίας. Όλα σε ένα! (Αρχείο Αλεξάνδρας Γκιόκα)

185.01

185.02

185.03 185.04
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σως μετά τον πόλεμο ήταν ο ν. Φραντζέσκος, ο γ. 
Σπίγγος και Β. Μανάρας. Αυτός όμως που ασχολή-
θηκε συστηματικά με το ηλεκτρικό δίκτυο της περι-
οχής από την προπολεμική δεκαετία του ’30 ήταν 
ο Χρύσανθος Σπίγγος, τεχνικός υπεύθυνος της 
τοπικής Ιδιωτικής Εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικού 
Ρεύματος του Χατζόπουλου. Υπήρχαν ακόμη 4-5 
αυτοκινητιστές, πρώην καραγωγείς, που έβγαλαν 
άδεια λεωφορείου για εκτέλεση συγκοινωνιακού 
έργου και φορτηγού για αγροτικές εργασίες, μετα-
φορές οικοδομικών κ.λπ. υλικών.   

Μ ε βάση τα απογραφικά στοιχεία της περιό-
δου, την εικοσαετία 1950-1970 χρειάστηκε 

να κατασκευαστούν 12.000-13.000 νέες κατοικίες 
στα νέα Λιόσια. Τα αγαθά της ιδιόκτητης και της 
επαγγελματικής στέγης έβαλαν σε κίνηση την τοπική 
αγορά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. 

Η οικοδομή, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγε-
θος, την ποιότητα και τη νομιμότητα της κατασκευής 
(τα πρώτα χρόνια η κατασκευαστική δραστηριότητα 
αφορούσε κυρίως σε αυθαίρετα κτίσματα), ήταν ο 
κινητήριος μοχλός για μεγάλο αριθμό επιχειρηματι-
κών, επαγγελματικών και βιοποριστικών δραστηριο-
τήτων, από την αγορά και περίφραξη του οικοπέδου 
μέσα στο οποίο θα χτιζόταν το αυθαίρετο μέχρι την 
ολοκλήρωση της κατασκευής και του εξοπλισμού 
του ώστε να καταστεί κατοικήσιμο. 

Πλήθος εμπορικών δραστηριοτήτων, καταστημά-
των, επαγγελμάτων γύρω από την οικοδομή (μαντρά-
δες, υδροπώλες, μεταφορείς, χτίστες, καλουπατζήδες, 
μπετατζήδες, σοβατζήδες, ξυλουργοί-κουφωματάδες, 
σιδηρουργοί, υδραυλικοί, μαρμαράδες, μωσαϊκοί, αρ-
γότερα πλακάδες, έμποροι ειδών υγιεινής, μπογιατζή-
δες-ελαιοχρωματιστές, γυψαδόροι, ανειδίκευτοι εργά-
τες) υπηρέτησαν την πιο βασική ανάγκη των νέων οι-
κιστών: να έχουν ένα δικό τους σπίτι για να στεγάσουν 
σε αυτό με ασφάλεια την οικογένειά τους. 

Σε κεντρικά σημεία της μικρής πόλης (Αίαντος 

& Πρωτεσιλάου, Ιλίου & Ιπποδαμείας) μπορούσε 
να συναντήσει κανείς μάντρες οικοδομικών υλικών, 
ασβεστολάκκους, πλινθοποιεία κ.ά. Η προηγού-
μενη γενιά των ιπποκίνητων μεταφορικών μέσων 
(κάρα, σούστες) θα συνυπάρξει για μερικά χρόνια 
με τρίκυκλες μοτοσικλέτες και «χασάνικα» φορτη-
γά αυτοκίνητα, ακόμη και με παλιά στρατιωτικά τζιπ 
με ρυμούλκες, που ανελάμβαναν (πολλές φορές τις 
βραδινές ώρες και με άκρα μυστικότητα) τη μεταφο-
ρά των υλικών στα πιο απόμακρα σημεία, εκεί όπου 
ξεφύτρωναν τα «παράνομα» κτίσματα, μετατρέπο-
ντας αγρούς και περιβόλια σε μικρές γειτονιές. 

Π ερί τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές 
της επόμενης, νέα επαγγέλματα και εμπορικές 

δραστηριότητες διευρύνουν το φάσμα της τοπικής 
αγοράς: επιπλοποιοί αλλά και κοσμηματοπώλες, 
καταστήματα υποδημάτων και «παντοφλάδικα», 
που εκτοπίζουν τους παραδοσιακούς τσαγκάρηδες 
και μπαλωματήδες, βιβλιοπωλείο που συστεγάζεται 
με πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, φωτοατελιέ (μέχρι τότε 
οι φωτογράφοι ήταν πλανόδιοι), ο παγοπώλης και 
το εμπορικό του κ. Ευδόκιμου (η χαρά της μοδί-
στρας!) με όλα τα είδη ραπτικής, κομμωτήρια και 
γραφείο τελετών. Την ίδια εποχή ανοίγουν οι δύο 
πρώτοι κινηματογράφοι («Άλσος», «Ολύμπια») και 
το 1958 το πρώτο σουβλατζίδικο του «γιαννιού». 
Οι Λιοσιώτες απολαμβάνουν τις γεύσεις του στο 
χέρι βολτάροντας...  

Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας μπήκαν στο σχέδιο 
πόλης οι συνοικίες Ρίμινι, Βερακέικα και Πολυτέ-
κνων. Ο κόσμος μπορούσε πλέον να χτίζει νόμι-
μα. Από τις αρχές του ’60 μέχρι την πρώτη κρίση 
του 1973, η οικοδομική δραστηριότητα κινήθηκε 
με έντονους ρυθμούς, ιδιαίτερα στις συνοικίες που 
προαναφέρθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι το 1968, 
τα περισσότερα κτίσματα της πόλης αφορούσαν 
σε αυθαίρετες κατασκευές. 

Καθώς ο σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός των 
εσωτερικών μεταναστών κατευθύνεται στις νέες 
γειτονιές που δημιουργούνται άναρχα στην περι-
φέρεια της πόλης (Παλατιανή, Μιχελή, Άγιος νι-
κόλαος, ζωοδόχος Πηγή), κάνουν την εμφάνισή 
τους σε αυτές τα πρώτα συνοικιακά μαγαζάκια. 

186.01  Ανακοίνωση-γνωστοποίηση του Χρύσανθου Σπίγγου «προς τους καταναλωτάς ηλεκτροφωτισμού 
Ν. Λιοσίων-Πετρουπόλεως-Καματερού» στις αρχές της δεκαετίας του ’50 (Αρχείο τοπικής 
εφημερίδας «Φως των Προαστείων»)

186.02  Τον καιρό που οι κατασκευαστικές δραστηριότητες ήταν η ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας 
υπήρχαν τουλάχιστον 30 επαγγέλματα γύρω από την οικοδομή. Στη φωτό, η γυψοτεχνία του Δημ. Κ. Λιόση 
(Αρχείο Παναγιώτη Κ. Λιόση)

186.03  Ο Ιωακείμ Χιονίδης δειγματίζει τα υποδήματα που θα φέρει στο μαγαζί του (Αρχείο Θέμη & Αργύρη Χιονίδη)
186.04  «Αγόρασε δυο τετράδια, μια ξύστρα και μια γόμα, παίξε και ένα δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ, μπας και δούμε άσπρη 

μέρα...» («Τα Νέα Λιόσια, Ιστορία - Γενικός Οδηγός», του Παναγιώτη Μπέκιου) 

186.01

186.02
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186.03
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Ορισμένα από αυτά εξυπηρετούν πολλαπλές ανά-
γκες των νέων οικιστών. Είναι στέκια, χώροι συνά-
ντησης και εύρεσης εργασίας, αναψυχής και κοινω-
νικών εκδηλώσεων, μαγέρικα, όλα μαζί. Η σύζυγος 
του ιδιοκτήτη αναλαμβάνει συνήθως και καθήκοντα 
μαγείρισσας. Τα ίδια αυτά μαγαζάκια καλύπτουν 
τις στοιχειώδεις ανάγκες του νοικοκυριού σε είδη 
μπακαλικής, ψιλικά, τσιγάρα, κάρβουνα, πετρέλαιο, 
σήτες, φιάλες γκαζιού, ενώ παράλληλα λειτουργούν 
και ως χώροι επαφών των μεσιτών, από τη μια, και 
των ενδιαφερόμενων οικιστών, από την άλλη. Σε 
αυτά επίσης λειτουργεί «τηλέφωνον διά το κοινόν» 
και ο ταχυδρόμος μπορεί να αφήσει τα γράμματα 
που προορίζονται για τους περιοίκους. 

Υπάρχουν ακόμη μικρά ψιλικατζίδικα-δωματιάκια 
2,0 Χ 1,5 μ. που χτίζονται στους μαντρότοιχους 
οικοπέδων προς την πλευρά του δρόμου. Την ίδια 
περίοδο κάνει την εμφάνισή του γραφείο γενικού 
Τουρισμού με πούλμαν για κοντινές εκδρομές και 
θερινά μπάνια στη Λούτσα και στο Μεγάλο Πεύκο.

Τ η δεκαετία του 1960 η πόλη συνεχίζει να με-
γαλώνει, το ίδιο και οι ανάγκες των κατοίκων 

της. Δουλειές υπάρχουν. Οι αμοιβές βελτιώνονται. 

Τα μεροκάματα γίνονται πιο τακτικά. Τα νοικοκυριά 
δεν αρκούνται στο παλιό ξύλινο ραδιόφωνο με τα 
πλήκτρα, ενώ η γκαζιέρα, το νιπτηράκι, η σιδερέ-
νια σκάφη και το ξύλινο ψυγείο πάγου θεωρούνται 
αναχρονιστικός εξοπλισμός. Στις αρχές της ίδιας 
δεκαετίας εμφανίζονται τα πρώτα φροντιστήρια ξέ-
νων γλωσσών, ενώ η πόλη ζει τη χρυσή περίοδο 

του ελληνικού κινηματογράφου. Δώδεκα αίθουσες 
και υπαίθριοι χώροι με μεγάλες οθόνες και άρω-
μα γιασεμιού ομορφαίνουν τις νύχτες της. Τα νέα 
Λιόσια αποκτούν ξενοδοχείο ημιδιαμονής (η χαρά 
των ερωτευμένων). Οι μάντρες και οι εκθέσεις αυ-
τοκινήτων μπαίνουν στη ζωή της πόλης, όπως και 
καθετί που σχετίζεται με το Ι.Χ. (service, ηλεκτρο-
λογεία, φαναρτζίδικα, ζάντες-ελαστικά, πρατήρια 
υγρών καυσίμων). 

Η ίδρυση Ταχυδρoμικού Ταμιευτηρίου το 1966 
εξυπηρετεί συναλλαγές τραπεζικού χαρακτήρα, 
όσες δεν προλαβαίνει η κινητή μονάδα της ΕΤΕ 
που σταθμεύει για κάποιες ώρες στο κέντρο της 
πόλης. Η ίδρυση τοπικής Εφορίας, το 1969, συν-
δέεται με την εμφάνιση των πρώτων λογιστικών-
φοροτεχνικών γραφείων. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας αυτής εμφανίζονται 
στα νέα Λιόσια οι πρώτες εκθέσεις επίπλων και 
ηλεκτρικών συσκευών. Το 1968 κάνει την εμφάνισή 
του στην τοπική αγορά ο όρος «μάρκετ». Πρόκει-
ται για το παντοπωλείο του Δ. Παυλάτου στην περι-
οχή των Πολυτέκνων που μετονομάζεται σε «ΜΕ-
ΡΙΜνΑ ΜΑΡΚΕΤ», υιοθετώντας πρώιμα έναν όρο 
ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα κυριαρχήσει στην 
αγορά. Τζαμάδικα, κρύσταλλα και καθρέφτες, κα-
ταστήματα παιχνιδιών, ειδών γάμου, ειδών οικιακής 

χρήσης και εμπορικά που «ντύνουν, 
στολίζουν και νοικοκυρεύουν» το 
σπίτι (λευκά είδη, χαλιά, καλύμματα, 
κουρτίνες κ.λπ.), ανθοπωλεία, κάβες 
ποτών και αναψυκτικών κ.ά. διευρύ-
νουν την τοπική αγορά. 

της. Δουλειές υπάρχουν. Οι αμοιβές βελτιώνονται. 

187.01   Πολλά μαγαζάκια άνοιγαν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σέρβιραν από καφέ και τσάι μέχρι σπανακόρυζο και ψητολιχουδιές για να βγάλουν ένα μεροκάματο. 
Το «Καφενείον-Οβελιστήριον» του Γιαννόπουλου επί της Πριάμου, στον Άγιο Φανούριο, ήταν ένα απ’ αυτά (Φωτό στα μέσα της δεκαετίας του ’80, Αρχείο συγγραφέα)

187.02  Γραφείο Γενικού Τουρισμού του Χρήστου Αθ. Λιόση. Πούλμαν για τα καλοκαιρινά μπάνια, τις εκδρομές και την αναψυχή των Λιοσιωτών (Αρχείο Χρήστου Αθ. Λιόση)
187.03  Πλανόδιος ανθοπώλης στις αρχές της δεκαετίας του ’60. «Βρέξ’ τα να φαίνονται πιο ζωντανά!» (Αρχείο συγγραφέα) 

187.01 187.02

187.03
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Το κέντρο της πόλης εμπλουτίζεται με νέα κα-
ταστήματα και επαγγελματικές δραστηριότητες, 
ενώ το ίδιο διάστημα επιβιώνουν τα παραδοσιακά 
επαγγέλματα του δρόμου. Πλανόδιοι μανάβηδες, 
ιχθυοπώλες, γαλακτοπώλες, γιαουρτάδες, πραμα-
τευτές, έμποροι ειδών προικός και άλλοι συμπαθείς 
μικροεπαγγελματίες και επιτηδευματίες διασχίζουν 
τους δρόμους της πόλης διαλαλώντας με τις χαρα-
κτηριστικές φωνές τους την τέχνη και την πραμά-
τεια τους... και η πόλη συνεχίζει να μεγαλώνει. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο πληθυσμός 
των νέων Λιοσίων θα ξεπεράσει τους 65.000 κα-
τοίκους. 

Τ ις δεκαετίες του ’60 και του ’70 εγκαταστάθηκαν 
στα νέα Λιόσια σημαντικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιήθηκαν με επιτυχία, έγιναν πανελληνίως 
γνωστές, κάποιες και διεθνώς, και προσέφεραν εργα-
σία σε πολλές εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής. 

• Η εταιρεία «Αφοί Οικονομόπουλοι», από τις 
μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα στο παιδικό 
ρούχο από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 μέχρι τις 
αρχές του 2000, εγκατεστημένη στον κόμβο (αρχή 
της σημερινής οδού Μπίμπιζα), πραγματοποίησε 
εξαγωγές προϊόντων σε ευρωπαϊκές χώρες, στη 
Μέση Ανατολή και τη Σαουδική Αραβία. 

• Η βιομηχανία ΒΙΟΦΙΑΛ δραστηριοποιήθηκε 
στην περιοχή Μιχελή τη δεκαετία του ’60 με αντι-
κείμενο την παραγωγή φιαλών υγραερίου. Ανέστει-

λε πρόωρα τη λειτουργία της, αφήνοντας «προίκα» 
στο δήμο ένα τεράστιο κτίριο προς αξιοποίηση. 

• Η MEVACO Α.Ε., πανελληνίως γνωστή και αυτή, 
λειτούργησε στην περιοχή την εικοσαετία 1970-1992. 
Αντικείμενό της, η εμπορία μεταλλικών κατασκευών, 
κλειδαριών ασφαλείας και αεροφυλακίων. 

• Το τυπογραφείο-βιβλιοδετείο Μαζοκοπάκη 
στον Άγιο Φανούριο. Το ερειπωμένο κτίριό του 
στην οδό Φλέβας αποτελεί μνημείο βιομηχανικής 
κληρονομιάς της πόλης. 

• Η βιοτεχνία SEXFORM (εσώρουχα, φόρμες) 
στον Άγιο Φανούριο υπήρξε ένα από τα πρώτα θύ-
ματα της τελευταίας κρίσης. 

• Η γνωστή γαλλική εταιρεία καλλυντικών L’ OREAL 
λειτούργησε για κάποιες δεκαετίες στη λεωφ. Δημο-

κρατίας 69Α μέχρι το 2000, έχοντας εξελιχθεί σε 
τοπόσημο της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια στο 
χώρο της εγκαταστάθηκε το κέντρο διανομής του 
γνωστού εκδοτικού οίκου Σαββάλας. 

• Αξιόλογη είναι μέχρι τις μέρες μας η επιχει-
ρηματική δραστηριότητα του Ομίλου γραφικών 
Τεχνών Ματσούκη, μιας από τις μεγαλύτερες και 
επώνυμες μονάδες στο χώρο των γραφικών τε-
χνών στην Ελλάδα. 

• Από τις επώνυμες επιχειρήσεις του Ιλίου δεν 
θα μπορούσαν να λείπουν οι Αμπελώνες Πύργου 
Βασιλίσσης με το οινοποιείο τους, που λειτουργεί 
μέσα στο ομώνυμο κτήμα. 

Δεκάδες ακόμη βιοτεχνίες ενδυμάτων στην 
περιοχή του σημερινού Δήμου Ιλίου έγραψαν 
καθεμιά τη δική της μικρή ιστορία σε καιρούς αν-
θηρούς (1970-1990) στους τομείς της ένδυσης 
(γυναικείο, ανδρικό, παιδικό, πουκάμισο, πλεκτό, 
εσώρουχο) και της υπόδησης. Πολύ μεγαλύτε-
ρος ήταν ο αριθμός των κατ’ οίκον εργαζομένων 
(εκατοντάδες γαζώτριες, κορδελιάστρες, μοδίστες 
κ.ά.) που συνεργάζονταν με αυτές. Ο ήχος της 
ραπτομηχανής ακουγόταν καθημερινά, έως αργά 
το βράδυ, από τα ανοιχτά παράθυρα των φασιο-
νίστ σε κάθε γειτονιά της πόλης. Οι γυναίκες, πέρα 

188.01  Ο Γιάννης Παππούς ή «Καρυάς» έφερνε γύρα όλες τις γειτονιές των Λιοσίων μέχρι να ξεπουλήσει την 
πραμάτεια του.  «Ο μανάαααααααβης. Χόρτα, ζοχούς, ραδικοβλάσταρα!» (Αρχείο Δέσποινας Ι. Παππού) 

188.02  Η αγορά πάνω σε ρόδες. Ο πλανόδιος τυροπιτάς, γλυκατζής, κουλουράς κ.ά. Θυμηθείτε εκείνο το «σάμαλι, 
παστέλι, κοκ» (Αρχείο συγγραφέα)

188.03  Η τρίκυκλη μοτοσικλέτα (ΒΕΤ) από λιοσιώτικα χέρια. Η βιοτεχνία των αφών Κωνσταντίνου εγκαταστάθηκε 
στα Νέα Λιόσια (Δαναών και Ιδομενέως γωνία) στα μέσα της δεκαετίας του ’60, όπου δημιούργησε 
ελληνικής κατασκευής αμαξώματα για κάμποσα λιοσιώτικα τροχοφόρα (Αρχείο Γεώργιου Κωνσταντίνου)

188.01 188.02

188.03
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από τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και τα 
οικιακά τους καθήκοντα, προσπαθούσαν να συνει-
σφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα.

Την ακμή και ευφορία της ντόπιας βιοτεχνικής 
δραστηριότητας διαδέχθηκαν η στασιμότητα και 
η κάμψη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Το 
άνοιγμα της αγοράς και το μοίρασμα της εγχώριας 
παραγωγής σε πολλές μικρές βιοτεχνίες, η στροφή 
των καταναλωτών σε επώνυμα προϊόντα, η εισα-
γωγή του κινεζικού ρούχου, η αναζήτηση αγορών 
με χαμηλό κόστος παραγωγής λόγω του σκληρού 
ανταγωνισμού, όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε η τοπι-
κή βιοτεχνία να υποστεί σημαντικές ζημιές και σε 
μεγάλο βαθμό να μην μπορέσει να επιβιώσει. 

Η δεκαετία του ’70 ανήκει στους μεγάλους της 
αγοράς – τράπεζες, σουπερμάρκετ, καταστή-

ματα ηλεκτρικών ειδών κάνουν την εμφάνισή τους. 
Το 1972 ιδρύεται στα νέα Λιόσια το πρώτο υπο-
κατάστημα της Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας. Τις επό-
μενες δεκαετίες θα ανοίξουν στην πόλη 14 υποκα-
ταστήματα τραπεζών, τα περισσότερα από αυτά (9) 
μετά το 2000.

Ο όρος «σουπερμάρκετ» στην τοπική αγορά 
υιοθετείται (κάπως μεγαλόσχημα είναι η αλήθεια!), 
από πρώην παντοπωλεία (RΕΚΟR MARKET, 
KOΣΜΑΣ ΜΑΡKET κ.ά.), που όμως δεν θα μπο-
ρέσουν να αντισταθούν στην επέλαση των μεγά-
λων επώνυμων αλυσίδων, οι οποίες θα κυριαρ-
χήσουν στην τοπική αγορά τα επόμενα χρόνια, 
όπως συνέβη παντού. 

Με πολλές προσδοκίες μπαίνουν στην αγο-
ρά της πόλης μεγάλες εκθέσεις επίπλων και τα 
πρώτα μεγάλα καταστήματα πλακιδίων και ειδών 
υγιεινής. Η παρουσία τους στην εμπορική ζωή 
της πόλης είναι τόσο έντονη, ώστε μερικά χρόνια 
αργότερα ένα από αυτά (Λακιώτης) θα αποτε-
λέσει τοπόσημο (στάση) επί της λεωφ. Θηβών. 
Στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών η μερίδα του 
λέοντος ανήκει στην τηλεόραση. Τέτοια μαγαζιά 
και εκθεσιακοί χώροι δημιουργούνται γύρω από 

την κεντρική πλατεία, δίνοντάς της σύγχρονη και 
δυναμική όψη. Υπάρχει, όμως, επαρκής χώρος και 
για μικρές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

Η νέα εικόνα του κέντρου ενισχύεται και από τα 
μοντέρνα στέκια των νέων: τις καφετέριες που απο-
τελούν αποκλειστικά δικούς τους χώρους, απέναντι 
στα παραδοσιακά καφενεία και στέκια της προη-
γούμενης γενιάς. Δύο νέα καταστήματα με μοντέρ-
νο ρούχο, το «ΛΟΥΣΟ» (ανδρικοί νεωτερισμοί) 
και ο «ΠΑΣΧΟΣ» (γυναικεία ένδυση), της δεκαετί-
ας του ’70 και αυτά, αποτυπώνουν τη νέα, δυναμικά 
εξελισσόμενη πραγματικότητα. Θα ακολουθήσουν 
πολύ περισσότερα. 

Τα φροντιστήρια εισαγωγής στα ΑΕΙ, οι σχολές 
οδηγών, τα δισκοπωλεία, τα καταστήματα με αρώμα-
τα και καλλυντικά είναι μερικές από τις επαγγελματικές 
κατηγορίες που εμφανίζονται την ίδια δεκαετία. 

Το μαιευτήριο «νΙΚΗ» του Ιωάννη Σκληρού στα 
μέσα της δεκαετίας του ’70 είναι μια αξιοπρόσεκτη 
μονάδα στον τομέα της μαιευτικής. Τα πρώτα νεο-
γνά που γεννήθηκαν εκεί έχουν πατήσει ήδη τα 40!

Το 1975 οι επαγγελματοβιοτέχνες της πόλης 
ιδρύουν την ένωσή τους, που στο εξής θα εκπρο-
σωπεί τα συμφέροντα του κλάδου και θα αναδει-
κνύει τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο 
τού επιχειρείν. Το καταστατικό της Ένωσης Επαγ-
γελματοβιοτεχνών νέων Λιοσίων υπογράφουν 26 
ΕΒΕ που εκπροσωπούν διάφορους κλάδους και κα-
τηγορίες: από λογιστές και μεσίτες μέχρι μαντρά-
δες και σανοπώληδες! 

Τ ο 1981 ο πληθυσμός της πόλης αγγίζει τους 
80.000 (επίσημη απογραφή 1981: 72.427 κά-

τοικοι). Τον επόμενο χρόνο η εφημερίδα «ΠΡΟ-
ΚΟΠΗ» κυκλοφορεί τον πρώτο οδηγό αγοράς με 
τίτλο «Τα νέα Λιόσια - Ιστορία - γενικός Οδηγός» 
(συγγραφέας Παν. Μπέκιος), στον οποίο περιλαμ-
βάνονται κατάλογος και διαφημίσεις 170 ΕΒΕ της 
πόλης, ιστορικά στοιχεία, υπηρεσίες και τηλέφωνα 
εξυπηρέτησης του κοινού, οδικός χάρτης και πολ-
λές άλλες χρήσιμες πληροφορίες γι’ αυτήν. 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευ-
ταίων δεκαετιών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 
του σύγχρονου εμπορίου σε συνθήκες σκληρού 
ανταγωνισμού επέβαλαν τον εκσυγχρονισμό των 
επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, τον εξοπλισμό 
και τη μηχανοργάνωσή τους με συστήματα προ-
ηγμένης τεχνολογίας. Η χρήση των ταμειακών μη-
χανών είναι πλέον υποχρεωτική. Το 1989 εμφανί-
ζεται στο Ίλιον το πρώτο κατάστημα εμπορίας και 
service ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, φορολο-
γικών συστημάτων, συστημάτων παραγγελιοληψίας, 
ζυγαριών κ.ά. Λίγους μήνες πριν, μια άλλη επιχειρη-
ματική πρωτοβουλία ασχολήθηκε με την εμπορία 
προσωπικών υπολογιστών (PC), συστημάτων πλη-
ροφορικής, λογισμικού και αναλωσίμων. 

«Ο εξοπλισμός που προσφέρουν τα καταστή-
ματά μας είναι το γρήγορο βήμα που χρειάζεται 
κάθε επιχείρηση για να επιβιώσει σήμερα και να 
αναπτυχθεί αύριο, σε μια αγορά που απαιτεί συνε-
χώς περισσότερα μέσα και υποδομές απ’ ό,τι μέχρι 
σήμερα γνωρίζαμε!» υποστηρίζει ένας από τους 
επιχειρηματίες του δυναμικού κλάδου. Ανάλογες 
είναι οι προσπάθειες μιας άλλης επιχείρησης που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των συστημάτων 
ελέγχου και επικοινωνίας.

νέα καταστήματα με είδη σπορ, βιντεολέσχες, 
οπτικά είδη, γκαλερί τέχνης εμφανίζονται τη δεκαε-

189.01  Ο Κερδώος Ερμής, προστάτης των 
αγορών και του εμπορίου. Πρόκειται για 
τη δεύτερη απόπειρα των εμπόρων του 
Ιλίου να επανασυστήσουν το σύλλογό τους, 
22 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το 1975, 
και ενώ είχε περιπέσει σε αδράνεια

189.01
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τία αυτή, ενώ το 1982 λειτουργεί στο Ίλιον το πρώ-
το συμβολαιογραφείο – με αρκετή καθυστέρηση, 
είναι η αλήθεια.

Η δεκαετία του 1990 μπαίνει πληθωρικά στη ζωή 
της πόλης. Το 1991 απογράφονται 78.326 

κάτοικοι σε αυτήν. Τρία χρόνια αργότερα αποκτά 
το καινούργιο της όνομα: Ίλιον. Οι νέες κατοικίες, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής, είναι ευρύ-
χωρα διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών, κυρί-
ως στην άνω περιφέρεια της πόλης. Όσοι από τους 
υποψήφιους αγοραστές δεν διαθέτουν το τίμημα 
υποκύπτουν στον πειρασμό της δανειοληψίας για 
να τα αποκτήσουν, απευθυνόμενοι στις τράπεζες 
που δανειοδοτούν αφειδώς. Η οικοδομική δραστη-
ριότητα βρίσκει πάλι την παλιά της αίγλη, για λίγα 
χρόνια όμως.

Δύο βασικές υπηρεσίες θα πρωταγωνιστήσουν 
αυτή τη δεκαετία: η μία αφορά στο πολύτιμο αγαθό 
της υγείας και η άλλη στον τρόπο ζωής, στην κα-
θημερινότητα, που θα αλλάξει δραματικά τις επό-
μενες δεκαετίες: 

• Τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα (ιδιωτικά κέντρα 
υγείας) και τα καταστήματα ορθοπεδικών βοηθημά-
των, από τη μια, με την πληθωρική παρουσία τους 
σε κεντρικά σημεία και στους βασικούς οδικούς 
άξονες της πόλης, συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
της σύγχρονης εικόνας της, 

• Η κινητή τηλεφωνία, από την άλλη, με τις πολ-
λές εφαρμογές της, αποδεικνύεται το δημοφιλέστε-
ρο προϊόν του αιώνα. Πολλά είναι τα καταστήματα 
που θα ανοίξουν τα επόμενα χρόνια στο Ίλιον και 
ένα σεβαστό κομμάτι του ατομικού προϋπολογι-
σμού όλων θα πηγαίνει στο εξής στην απόκτηση, 
αναβάθμιση και χρήση των πολλών υπηρεσιών και 
ευκολιών που παρέχει η μικρή μαγική συσκευή. 

Λίγο νωρίτερα, είχαν κάνει την εμφάνισή τους 
στην τοπική αγορά καταστήματα με ηλεκτρονικές 
συσκευές (H/Y, laptop, εκτυπωτές, κάμερες, τρο-
φοδοτικά, δικτυακά προϊόντα, παιχνιδομηχανές 
σκάνερ, κ.ά.) και τα σχετικά service.

Την ίδια δεκαετία καταγράφονται στο Ίλιον δύο 
πολύ σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες: 

• Η πρώτη αφορά στα στούντιο τηλεοπτικών 
και κινηματογραφικών παραγωγών του Παναγιώτη 
Καραμάνου (εγκαταστάσεις 9.000 τ.μ.), στην οδό 
Δραγουμάνου 58 και Θεσσαλονίκης. Τα πανελλη-
νίως γνωστά στούντιο για τις άρτιες τηλεοπτικές 
παραγωγές λειτούργησαν το 1994. 

• Περί τα τέλη της ίδιας δεκαετίας λειτουργεί 
στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
ο πολυχώρος διασκέδασης και αναψυχής «Ster», 
γνωστός στο ευρύτερο νεανικό κοινό της πρωτεύ-
ουσας, με μεγάλη επισκεψιμότητα (κάποιοι υπο-
λογίζουν σε δεκάδες χιλιάδες τους επισκέπτες τα 
Σαββατοκύριακα), με πολλαπλές αίθουσες κινημα-
τογραφικών προβολών, εγκαταστάσεις λούνα παρκ, 
εμπορικό κέντρο με υπερκατάστημα παιχνιδιών, 
βιβλιοπωλείο, καταστήματα επώνυμων ενδυμάτων, 
γρήγορου φαγητού, καφετέριες, λέσχη μπόουλινγκ 
και μπιλιάρδο.

Μια δυναμική περιφερειακή αγορά πρέπει να τα 
διαθέτει όλα. Από το Ίλιον της δεκαετίας του ’90 
δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι χρηματιστηρια-
κοί σύμβουλοι, τα pet shops και τα ταχυφαγεία (fast 
food). Ειδικά στο χώρο των ταχυφαγείων παρα-

τηρείται μεγάλη κινητικότητα, με διευρυνόμενη τη 
χρήση του franchising, που προσφέρει αναγνωρισι-
μότητα στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της «γρήγορης» εστίασης.

Η πρώτη απογραφή της νέας χιλιετίας δίνει: «Ίλι-
ον, κάτοικοι 80.859» (2001). Επιπλέον, όλοι μα-

θαίνουμε να ζούμε με το νέο ευρωπαϊκό νόμισμα.
Τη δεκαετία αυτή ξεχωρίζουν τα προϊόντα που 

συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες (δορυφορικά 
συστήματα, ψηφιακή τηλεόραση, laptops, κινητά 
αφής με μεγάλη οθόνη, tablets κ.ά.), ενώ το γρήγο-

190.01  Η Λευκή Νύχτα είναι μια πρόκληση-πρόσκληση για τους κατοίκους του Ιλίου και της ευρύτερης περιοχής, 
ώστε να προτιμήσουν την αγορά της πόλης!

190.02  Η κρίση της αγοράς οδηγεί σε νέες μεθόδους και πρακτικές προώθησης προϊόντων. Εδώ «ρούχα με το κιλό»! 
190.03  Η αφίσα ενός νέου θεσμού. Η Λευκή Νύχτα συμπλήρωσε ήδη πέντε χρόνια ζωής, έχοντας συνεχώς 

μεγαλύτερη απήχηση και ευρύτερη αποδοχή (Αρχείο Δήμου Ιλίου)
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ρο internet μπαίνει και στο τελευταίο σπίτι. Οι χρη-
ματιστηριακοί σύμβουλοι αποκτούν γραφείο στην 
πόλη, δεν λείπουν όμως και τα ενεχυροδανειστήρια 
που μας «προσγειώνουν» στο κλίμα της επερχό-
μενης κρίσης. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να 
προλάβουν καταστάσεις, πολύ περισσότερο να πα-
ραμερίσουν το «ρωμέικο» τρόπο ζωής. 

Η πόλη συνεχίζει να απολαμβάνει το κέφι και τη 
ραστώνη της στα ψητοπωλεία και τα ταχυφαγεία, που 
ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο στο κέντρο της, στο 
Άλσος της, στην πλατεία Δημαρχείου, στον πεζόδρο-
μο της οδού νέστορος, στην πλατεία Ρίμινι, στην Πο-
λυτέκνων, στην πλατεία Δασκάλας, στον Άγιο Φανού-
ριο κ.α. Tα πρακτορεία του ΟΠΑΠ κάνουν χρυσές 
δουλειές, καθώς ο τζόγος διευρύνεται με μια σειρά 
νέα παιχνίδια («Στοίχημα», «Κίνο», «Λόττο», «Τζό-
κερ», «Ξυστό» κ.ά.). Αυτό που πλησιάζει απειλητικά και 
πρόκειται να συμβεί σε λίγα χρόνια δεν είναι ακόμη 
ευδιάκριτο στους πολλούς. Το 2006 ανοίγει στο Ίλιον 
το πρώτο κατάστημα με βιολογικά προϊόντα.

Από τα μέσα της δεκαετίας τα πράγματα αρχίζουν 
να δυσκολεύουν. Πολλές επιχειρήσεις και καταστήμα-
τα, που το όνομά τους συνδέθηκε για δεκαετίες με την 
ιστορία της πόλης, αναστέλλουν τη λειτουργία τους. 
Σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίζονται σε κεντρικά σημεία 
της τοπικής αγοράς εμπορικά με κινεζικά προϊόντα 
χαμηλού κόστους, κυρίως με είδη ένδυσης και υπό-
δησης, όπως και τα γνωστά «στοκατζίδικα» («ρούχα 
από 2ο χέρι», «ρούχα με το κιλό») και «ευκαιρίες: ό,τι 
πάρεις με 1 ευρώ». Την επανεμφάνισή τους κάνουν 
επίσης επαγγέλματα σχετικά με μεταποιήσεις και επι-
διορθώσεις ρούχων και υποδημάτων. 

Ένας νέος τύπος μαγαζιού καταγράφεται τη δε-

καετία αυτή και η δυναμική του θα συνεχιστεί και τη 
δεκαετία που διανύουμε: «Καφές στα όρθια, μπίρα με 
γρήγορη κρέπα στο χέρι, τυρόπιτα ή ένα ντόνατ για 
συνέχεια». Είναι εκπληκτικά μεγάλος ο αριθμός των 
καταστημάτων της κατηγορίας αυτής, που σε πολλές 
περιπτώσεις συνυπάρχουν με πρατήρια άρτου, τα 
οποία επίσης πολλαπλασιάζονται σαν μανιτάρια. Είναι 
τόσο μικρά και μαζί τόσο όμορφα! Επώνυμες γωνί-
τσες σε κάποιο σημείο, στο κέντρο της πόλης, αλλά 
και σε απόμακρες γειτονιές της. Είναι τα αγαπημένα 
στέκια της νέας εποχής, μιας εποχής που ξεκίνησε 
δύσκολα και ζει ακόμη πιο δύσκολα, δολιχοδρομώ-
ντας μεταξύ ανασφάλειας και αβεβαιότητας. 

«Το στέκι είναι το σημείο αναφοράς μου, ο χώρος 
όπου συναντώ καθημερινά φίλους, γνωστούς, την πα-
ρέα μου. Σε αυτό δημιουργώ νέες γνωριμίες, περνώ 
ευχάριστα για κάποια ώρα, ακόμη κι αν χρειαστεί να 
καβγαδίσω δημιουργικά για τα αθλητικά ή την πολιτική. 
Τα στέκια αυτά κάνουν πιο ανθρώπινο το περιβάλλον 
της πόλης». 

Ο άνθρωπος, ως κοινωνικό ον, έχει ανάγκη από 
τέτοιους χώρους. για κάποιους το καθημερινό στέκι 
είναι το τελευταίο καταφύγιο πριν από τη μοναξιά, 
την ακοινωνησία, την πλήρη απομόνωση.

Προς το τέλος της δεκαετίας (2008) τα πράγ-
ματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Το 2009 όλοι 
μιλούν για την κρίση που έρχεται και το 2010 όλοι 
αναρωτιούνται πώς θα μάθουν να ζουν με αυτήν... 

Τ η δεκαετία που διανύουμε, τη δεύτερη της 
νέας χιλιετίας, η κρίση καλά κρατεί, αλλά η το-

πική αγορά δεν λέει να το βάλει κάτω. Η απογραφή 
του 2011 δίνει: «Ίλιον, κάτοικοι 83.241». Το επι-
χειρηματικό πλαίσιο ασφυκτιά. Όμως τα ινστιτούτα 
ομορφιάς-μασάζ-αισθητικής, hair styling, tattoo-
piercing, τα γυμναστήρια, τα bodybuilding shops 
(συμπληρώματα διατροφής, όργανα γυμναστικής), 
οι σχολές πολεμικών τεχνών, το ηλεκτρονικό τσιγά-
ρο, αλλά και τα cook bars (μοντέρνος συνδυασμός 
φαγητού και ποτού) αποτελούν τις νέες επιχειρη-
ματικές διεξόδους στο λαβύρινθο της κρίσης. 

Με βάση τα στοιχεία που τηρεί η αρμόδια υπη-
ρεσία του δήμου, τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δήμου Ιλίου το 
φθινόπωρο του 2017 ανέρχονται κατά προσέγγιση 
σε περίπου 1.000. Από αυτά:

• 470 αφορούν σε επιχειρήσεις μαζικής εστί-
ασης-αναψυχής (καφέ-μπαρ, καφενεία, πρόχειρο 
γεύμα, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, οβελιστήρια, 
ψησταριές, ταβέρνες, εστιατόρια κ.ά.),

• 330 σε λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών 
(σουπερμάρκετ, αρτοποιεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπω-
λεία, οπωροπωλεία, ψιλικά, κάβες, pet shops, περί-
πτερα, πρατήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία, αυτόμα-
τοι πωλητές κ.ά.) και

• 200 σε παροχή υπηρεσιών (κομμωτήρια, κου-
ρεία, ινστιτούτα καλλωπισμού και αισθητικής, παι-
δότοποι, τατουάζ, γραφεία τελετών κ.ά.).

Μέσα σε όλα αυτά, ο δήμος προσπαθεί να δώ-
σει μια νότα αισιοδοξίας, ενθαρρύνοντας την επι-
σκεψιμότητα και την κατανάλωση στην τοπική αγο-
ρά. Η Λευκή νύχτα, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Ιουνίου, κάθε χρόνο συνεχώς από το 2013, 
έχει καθιερωθεί πλέον σε θεσμό και αποτελεί πόλο 
έλξης επισκεπτών στο Ίλιον. 

Υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ; Ελπίζουμε 
πως ναι! Ο καιρός θα δείξει...

191.01  Οι Οδηγοί Αγοράς στις τακτικές εκδόσεις τους ενημερώνουν τους τοπικούς καταναλωτές για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι διαφημιζόμενοι επαγγελματίες

191.02  Η αγορά του Ιλίου απολαμβάνει τη Λευκή Νύχτα της!

191.01

191.02
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Η αναβάθμιση σε δήμο

Η 
δεκαετία του ’60 υπήρξε από τις πιο 
σημαντικές στην ιστορική διαδρομή 
της πόλης. Στην απογραφή του 1961 
τα νέα Λιόσια με 31.810 κατοίκους 

κατατάσσονται στην 11η θέση ανάμεσα στους 59 
ΟΤΑ (30 δήμοι και 29 κοινότητες) που συγκροτούν 
το συγκρότημα της μείζονος πρωτεύουσας. Αν και 
κοινότητα, προηγούνται πληθυσμιακά των περισσό-
τερων δήμων, ενώ είναι μακράν μπροστά από όλες 
τις άλλες κοινότητες. Όμως, παρά τη ραγδαία ανά-
πτυξή τους τα μεταπολεμικά χρόνια, τα νέα Λιόσια 
παραμένουν μια πόλη με δύο πρόσωπα:

• Το ιστορικό κέντρο με τα παλιά αρχοντικά και 
τις ορθολογικά σχεδιασμένες συνοικίες των Ριμινιτών 
και των Πολυτέκνων καθιστά την πόλη πολεοδομικά 
ενδιαφέρουσα, ενώ η ύπαρξη του πρώην βασιλικού 
αγροκτήματος και των κοινωνικών ιδρυμάτων στο 
χώρο τής προσθέτει αίγλη και ιστορικότητα. 

• Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η περιφέρειά της 
έχει πολλές ελλείψεις στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, 
ύδρευσης, συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, ενώ με-
γάλα είναι τα κενά και στον κοινωνικό εξοπλισμό. Η 
αντιπλημμυρική προστασία είναι ανύπαρκτη. Μέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας του ’50 η σχολική υποδομή 
είναι εντελώς ανεπαρκής για να δεχθεί το μαθητικό 
πληθυσμό που ξεπερνά τις 4.000. Η κατάσταση θα 
αρχίσει να βελτιώνεται κάπως τη σχολική περίοδο 
1958-1959, που ιδρύονται πέντε δημοτικά σχολεία 
και ένα γυμνάσιο, τα περισσότερα από τα οποία 
στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το πιο σοβαρό 
πρόβλημα είναι ότι το μεγαλύτερο τμήμα της κοι-
νότητας έχει οικοπεδοποιηθεί και οικοδομηθεί αυ-
θαίρετα, παραμένοντας εκτός σχεδίου πόλης. 

Το κύμα των εσωτερικών μεταναστών της δεκαε-
τίας του ’50 (1951-1961, αύξηση 26.350 κάτοι-

κοι) θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό και την επόμενη 
δεκαετία (1961-1971, αύξηση 24.407 κάτοικοι). Δεν 
υπάρχει άλλος δήμος ή κοινότητα στο Λεκανοπέδιο 
που ο πληθυσμός του να δεκαπλασιάζεται μέσα σε 
μια εικοσαετία, χωρίς παράλληλα να δημιουργούνται 
οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι υποδομές για την 
ομαλή και ασφαλή διαβίωσή του. 

Έτσι, το τραυματικό συμβάν της πλημμύρας του 
νοέμβρη του 1961 με τους 16 νεκρούς στην περιο-
χή των νέων Λιοσίων φαντάζει αναπόφευκτο. Ο αντί-
κτυπός του στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω 
στην κοινότητα, υποχρεώνοντας την κεντρική εξουσία 
να δρομολογήσει μια σειρά έργων που δίνουν λύσεις 
στα άλυτα μέχρι τότε προβλήματά της, ενώ παράλλη-
λα αποφασίζεται η αναβάθμισή της σε δήμο.

Τον Απρίλιο του 1963, επί προεδρίας γεωργίου 
Κακούρη, με το Β.Δ. 212 που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 45, τεύχος Ά /19-4-1963, η κοινό-
τητα των νέων Λιοσίων προάγεται σε δήμο. 

Μετά τις δημοτικές εκλογές του Ιουλίου του 1964, 
δήμαρχος αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Οικονόμου. Η 
αλλαγή στη διοίκηση του δήμου δημιουργεί μια νέα 
κοινωνική δυναμική, με τους εξωραϊστικούς συλλό-
γους και τους άλλους τοπικούς φορείς να επικαιρο-
ποιούν και να θέτουν επί τάπητος όλα τα μέχρι τότε 
άλυτα προβλήματα: σχέδιο πόλης, οδοποιία, συγκοι-
νωνιακό, υποδομές, υδροδότηση περιφερειακών 
συνοικιών, αποχέτευση, αντιπλημμυρική προστασία, 
κοινόχρηστοι χώροι, κοινωνική πρόνοια.

Σε άρθρο του στην τοπική εφημερίδα «ΗΧΩ 
ν. Λιοσίων-Πετρουπόλεως» (αρ. φ. 44/1-10-64) ο 
νέος δήμαρχος αξιολογεί «τα θέματα άτινα χρήζουν 

αμέσου επιλύσεως ως και τη σχετική δαπάνη αυτών».
Τα θέματα αυτά είναι «η ένταξις της περιοχής εις 

το σχέδιον πόλεως», επισημαίνοντας ότι «τούτο απο-
τελεί την βάσιν επί της οποίας θα θεμελιωθή η επίλυσις 
όλων των προβλημάτων του δήμου, όπως η πρόληψις 
της πολεοδομικής ακαταστασίας, η νόμιμη στέγαση των 
δημοτών, η καταπολέμηση της ανεργίας, η ύδρευσις των 
συνοικισμών, η ενίσχυση του ταμείου του δήμου με τις 
παντός είδους εισφορές (σ.σ.: των αυθαιρετούχων για 
τη νομιμοποίηση των κτισμάτων τους), η εκτέλεσις 
των έργων αποχετεύσεως, η δημιουργία πρασίνου, πλα-
τειών, παιδικών χαρών κ.λπ. Απαιτούμενη δαπάνη διά τα 
ανωτέρω, περίπου 5.000.000 δρχ., διά αποτυπώσεις, 

192.01  Το κτίριο του παλαιού δημαρχείου, Πρωτεσιλάου και Αίαντος (Σχέδιο Ανδρέα Μηλιώνη)
192.02  Το Β.Δ. 212 με το οποίο η κοινότητα προήχθη σε δήμο. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 45, τεύχος Ά  της 

19/4/1963

192.01

192.02
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χωροσταθμίσεις, εκπονήσεις ρυμοτομικών σχεδίων.
• Οι απαλλοτριώσεις χώρων διά την δημιουργίαν 

πλατειών και πάρκων. Ανάγκη η οποία χαρακτηρίζεται 
λίαν επιτακτική, δοθέντος ότι καθημερινώς ανεγείρονται 
οικίαι με αποτέλεσμα εντός λίαν συντόμου χρόνου να 
μην υφίσταται ελεύθερος χώρος. Απαιτούμενη δαπάνη 
διά τον σκοπόν τούτο, 25.000.000 δρχ.

• Η μελέτη έργων και δη κατασκευή υπονόμων εις 
τους τέσσερις χειμάρρους που διασχίζουν το δήμο: του 
Ρίμινι (σ.σ.: Φλέβας), του Μιχελή, του Αγίου Φανουρί-
ου (Αχελώου) και της Παλατιανής (σ.σ.: Βαθύρεμα). Η 
κατασκευή υπονόμων στους τέσσερις αυτούς χειμάρρους 
θα αποτελέσει προϋπόθεση για τη μελλοντική αποχέτευση 
του δήμου. Απαιτούμενη δαπάνη, 30.000.000 δρχ. 

• Κατασκευή των κυριοτέρων οδών του δήμου ώστε 
να αποκτήσωμεν την όψιν πόλεως, καθ’ όσον το οδικό 
δίκτυο αποτελεί τον καθρέπτην εκάστης πόλεως. Απαι-
τούμενη δαπάνη, 10.000.000 δρχ.

• Η επέκτασις του δικτύου υδρεύσεως ώστε να εξα-
σφαλισθή η υγεία των δημοτών μας, καθ’ όσον σήμερον 
εκ του συνόλου των κατοίκων μας υδρεύεται το 1/20, 
των υπολοίπων προμηθευομένων ύδωρ από βυτία. Απαι-
τουμένη δαπάνη, 10.000.000 δρχ. 

• Η απαλλοτρίωση του μοναδικού γηπέδου και κατα-
σκευή ενός σταδίου, ώστε να απασχολήσωμεν την νεολαίαν 
μας εις ό,τι το ευγενές και ωραίον υπάρχει, προφυλάσσο-
ντάς την από τας γνωστάς ενασχολήσεις αίτινες φθείρουν το 
σώμα των. Απαιτούμενη δαπάνη, 15.000.000 δρχ.»

Από τα παραπάνω έργα, συνολικού προϋπολο-
γισμού 95.000.000 δρχ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του δημάρχου, κάποια δρομολογήθηκαν μέσα στην 
«κολοβή» τετραετία 1964-1967, όπως η προώθηση 
των διαδικασιών για την ένταξη εκτεταμένων περιο-
χών αυθαιρέτων στο σχέδιο πόλης (Άγιος Φανού-

ριος, Παλατιανή, ζωοδόχος Πηγή), την επέκταση 
του δικτύου ύδρευσης και την υλοποίηση ορισμέ-
νων έργων ασφαλτόστρωσης στο βασικό οδικό δί-

κτυο. Σε αυτό συνέβαλε και η πολιτική αλλαγή που 
είχε προηγηθεί στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, με 
την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του γεωργίου 
Παπανδρέου. 

Τρία χρόνια μετά την ίδρυση του δήμου, το πο-
λιτικό τοπίο δοκιμάζεται από μια σειρά βίαιων 

γεγονότων και αντικοινοβουλευτικών πρακτικών 
(αυθαιρεσίες και αποστασίες υποκινούμενες από το 
παλάτι), που υπονομεύουν την κυβέρνηση και τελικά 
την ανατρέπουν. Μια δράκα επίορκων αξιωματικών 
επιβάλλει δικτατορικό καθεστώς. Η δημοκρατική 
αναλαμπή (1964-1967) περνά σαν παρένθεση στη 
μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Χιλιάδες δημο-
κρατικοί πολίτες, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί 
κάτοικοι της πόλης, χαρακτηρισμένοι για τα πολιτικά 
τους φρονήματα, θα κληθούν στο τοπικό αστυνομικό 
τμήμα και στη γενική Ασφάλεια για συστάσεις προς 
συμμόρφωση και εκφοβισμό. Άλλοι θα συρθούν σε 
απομόνωση, κρατητήρια, κάποιοι θα οδηγηθούν και 
πάλι σε τόπους εξορίας ή θα κρυφτούν για να μη 
συλληφθούν. Η «σιωπηρή νομοταγής πλειοψηφία» 
θα αναμείνει, ως συνήθως, τις εξελίξεις, μέχρι να δει 
κατά πού θα γείρουν τα πράγματα για να καθορίσει 
την περαιτέρω στάση της...

193.01  Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 έγιναν ασφαλτοστρώσεις στο βασικό οδικό δίκτυο που συνδέει τις 
συνοικίες με το κέντρο του δήμου 

193.02  Δημόσιο γυμνάσιο σε ιδιωτικό κτίριο με αυλή σπιτιού (Αρχείο εφημερίδας «ΗΧΩ»)
193.03  Ευχαριστήρια δημόσια επιστολή του νεοεκλεγέντος δημάρχου Νέων Λιοσίων Αθανασίου Οικονόμου 

προς τον υπουργό Δημοσίων Έργων Στ. Χούτα με σειρά αιτημάτων που θα αναβαθμίσουν το δήμο 
(Αρχείο εφημερίδας «ΗΧΩ»)

193.01

193.02 193.03
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Πλέκοντας τον κοινωνικό ιστό της πόλης

Ό
ταν ήρθαμε στα Νέα Λιόσια, εκεί, στα 
μέσα της δεκαετίας του ’50, ήμασταν 
λίγο στην άκρη, στο περιθώριο, πως να 
σ’ το πω... Οι ντόπιοι είχανε τα δικά τους 

στέκια στο κέντρο, γύρω από την πλατεία, παρέες παρέ-
ες, συζητούσαν, αστειεύονταν μεταξύ τους, κέρναγε ο 
ένας τον άλλον, έκαναν χωρατά, διασκέδαζαν. 

»Εγώ, ο ‘‘ξένος’’, καθόμουνα σε μια καρέκλα στη γω-
νιά του καφενείου, μόνος, κατάμονος, κούκος.

Υπήρχε κάποια προκατάληψη για μας τους νεοφερ-
μένους. Δύσκολα έμπαινες στον κύκλο των ντόπιων και 
στις παρέες τους. Όταν κάποια στιγμή είδα τον γιο μου 
να έρχεται με κάποιο άλλο παιδί, σάστισα. ‘‘Ποιoς είναι 
ο φίλος σου;’’ τον ρώτησα. ‘‘Ο Σωτηράκης, το καλύτερο 
φιλαράκι μου’’ μου απάντησε. ‘‘Είμαστε συμμαθητές στην 
ίδια τάξη. Καθόμαστε στο ίδιο θρανίο και στα διαλείμ-
ματα παίζουμε όλη την ώρα μαζί...’’ Ήτανε ο μικρότερος 
γιος ενός επώνυμου, από το ντόπιο αρχοντολόι. Βρήκε 
τον γιο μου και ταιριάξανε.

»Τα παιδιά δεν ξέρουν από κοινωνικές διαφοροποιή-
σεις και άλλες τέτοιες διακρίσεις. Τους ένωσε το παιχνίδι. 
Φέρανε κοντά κι εμάς, τους γονείς τους. Ταιριάξανε τα 
χνώτα μας. Βρήκαμε κοινά ενδιαφέροντα, γίναμε φίλοι 
και παραμείναμε έτσι μια ζωή». 

Ό ταν ο πληθυσμός μιας μικρής πόλης δεκα-
πλασιάζεται μέσα σε είκοσι χρόνια και αυτή 

εξελίσσεται σε μεγαλούπολη, όταν τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των νεοφερμένων κατοίκων της δι-
αφέρουν πολύ από αυτά των «γηγενών», που απο-
τέλεσαν πάππου προς πάππου τον αρχικό πυρήνα 

του χωριού, όταν οι ομάδες που συγκροτούν τον 
κοινωνικό ιστό της πόλης, η ιθύνουσα τάξη των αρ-
χικών ιδιοκτητών και η πολύχρωμη πλειονότητα των 
νεοεγκατεστημένων, δεν είναι καθ’ όλα συμβατές 
μεταξύ τους, τότε θα χρειαστούν πρόσθετοι μηχα-
νισμοί επικοινωνίας που θα υφάνουν τον κοινωνικό 
ιστό της. Αυτό, βέβαια, δεν θα γίνει από τη μια μέρα 
στην άλλη· θα χρειαστεί να περάσει καιρός. για ένα 
διάστημα, τα στέκια των παλιών και οι χώροι συνά-

θροισης των νεοφερμένων θα παραμείνουν απρο-
σπέλαστα για τους μεν και για τους δε. 

Τη διαμεσολάβηση θα αναλάβουν αυθόρμη-
τες εκδηλώσεις στο χώρο της γειτονιάς, όπως 
το παιχνίδι και ο αθλητισμός. Θα τις διαδεχθούν 
οργανωμένες μουσικοκαλλιτεχνικές, πολιτιστικές, 
πνευματικές και εθνικοτοπικού χαρακτήρα συνα-
ντήσεις σε ευρύτερο πεδίο, πρωτοβουλίες ατόμων 
και συλλογικοτήτων με κοινά ιδεολογικά και κοι-

194.02  Το ξυλίκι ήταν ιδιαίτερα προσφιλές σε πολύ μικρές ηλικίες, που έχτιζαν τις φιλίες, τις σχέσεις, τις παρέες 
τους μέσα από το παιχνίδι (Αρχείο συγγραφέα)

194.01  Μια φωτογραφία από την κοντινή εκδρομή στον Άι-Γιώργη στην Κηπούπολη, το 1936 (Αρχείο 
Λαογραφικού Μουσείου)

194.03  Ένα ακορντεόν φτάνει για να κάνει τη μικρή 
παρέα μια χαρούμενη μουσική συντροφιά

194.01

194.02 194.03
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νωνικοπολιτικά ενδιαφέροντα. Αυτές θα πλέξουν 
σιγά σιγά τον κοινωνικό ιστό της πόλης διαμορ-
φώνοντας το νέο κοινωνικό μείγμα. 

Eξωραϊστικοί σύλλογοι

Σ τις νέες γειτονιές που ξεφυτρώνουν στην 
περιφέρεια της πόλης υπάρχουν σοβαρά 

προβλήματα, τόσο πολλά που αναγκάζουν τους 
κατοίκους να δημιουργήσουν συλλογικότητες για 
να τα αντιμετωπίσουν. Είκοσι (20) τον αριθμό 
ήταν οι τοπικοί εξωραϊστικοί σύλλογοι που δρα-
στηριοποιήθηκαν στην πόλη από το ’50 και μετά 
(βλ. σελ. 136). Τα ζωτικά προβλήματα των συνοι-
κιών τους μπορεί να λύθηκαν, όμως η ανάγκη να 
διατηρηθεί στη γειτονιά, στη συνοικία, στην πόλη 
η επικοινωνία, που προάγει τον πολιτισμό, την 
αλληλεγγύη, τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι πάντα 
υπαρκτή. Αυτό υποστηρίζουν ο Εξωραϊστικός — 
Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Μέρμηγκας» στον 
Άγιο νικόλαο και ο Εξωραϊστικός — Εκπολιτιστι-
κός Σύλλογος «H Εθνική Εστία» στη Ραδιοφωνία, 
που συνεχίζουν να πλέκουν τον κοινωνικό ιστό 
της πόλης στις μέρες μας! 

Αθλητικό ξεκίνημα στις αλάνες της πόλης

Τ ο ποδόσφαιρο, το πιο αυθεντικό και λαο-
φιλές ομαδικό άθλημα, κυριάρχησε στις 

αλάνες της μικρής πόλης λίγο πριν — λίγο μετά 

195.01  «Τον πρώτο λόγο στην παρέα τον είχαν αυτοί που ήξεραν κάποιο όργανο. Εμείς οι άλλοι τούς σιγοντάραμε. 
Το κέφι, το γλέντι, η διασκέδασή μας άρχιζαν και τέλειωναν με αυτούς. Οι περισσότεροι οργανοπαίχτες 
ήταν αυτοδίδακτοι, δεν ήξεραν από νότες, ούτε να διαβάζουν παρτιτούρες. Μάθαιναν τη μουσική με το 
αυτί, όμως ήταν οι αρχηγοί της παρέας!» 

195.02  Το φως των Ολυμπιακών Αγώνων φώτισε την πλατεία των Νέων Λιοσίων, με τον ακούραστο «Μέρμηγκα» να 
παίρνει το χρυσό στους παραδοσιακούς χορούς (Αρχείο Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Μέρμηγκας»)

195.03  Μηχανάκι; Φορτηγάκι; Ό,τι και να ήταν, με αυτό κατέβαινε όλη η παρέα από τα Λιόσια στο Καβούρι  
για το μπάνιο της, τότε που δεν υπήρχαν ακόμη «Σταμάτης» και «Γρηγόρης», και όλοι οι δρόμοι ήταν 
ανοιχτοί... (Αρχείο Σαράντη Ρουμπάνη)

195.01

195.02
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τον πόλεμο. Ως γήπεδo ποδοσφαίρου χρησιμο-
ποιήθηκε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’50 
το Άλσος. Ήταν η έδρα της θρυλικής Ένωσης 
νέων Λιοσίων (1945-1946) και λίγο αργότερα 
του Ατρομήτου νέων Λιοσίων (1949-1950), 
γνωστού και ως Πευκαϊκού, που υπήρξε πρό-
δρομος του Ολυμπιακού Λιοσίων.

Με την ίδρυση του τοπικού Ολυμπιακού το 
1952 αναζητήθηκαν άλλοι χώροι, όπου σήμε-
ρα βρίσκεται το κτίριο του ΟΤΕ, στους Πολυ-
τέκνους (συμβολή Ποσειδώνος, Οδυσσέως και 
Ιδομενέως) και αργότερα στα Πεύκα (λεωφόρος 
Χασιάς και Ανδρομάχης) και στην Παλατιανή 
(στάση Σιδέρη).

O ιστορικός Ολυμπιακός νέων Λιοσίων 
υπήρξε ο αθλητικός πρεσβευτής της πόλης μας, 
αφού συνέδεσε την παρουσία του με την αθλη-
τική διαδρομή της για πάνω από έξι δεκαετίες, 
συμμετέχοντας σε μεγάλες κατηγορίες (Β΄ Εθνι-
κή τη δεκαετία του ’70), ενώ αργότερα στα ερα-
σιτεχνικά πρωταθλήματα της Δ́  Εθνικής. Το πο-
δοσφαιρικό σωματείο λατρεύτηκε από το τοπικό 
ποδοσφαιρόφιλο και φίλαθλο κοινό, χαρίζοντάς 
του θέαμα.

Το ποδόσφαιρο έφερε σε επαφή ντόπιους 
και νεοφερμένους που ίδρυσαν τις δικές τους 
ομάδες: τη Θύελλα, την Προοδευτική και τον Δι-
γενή στον Άγιο Φανούριο (αργότερα συγχωνεύ-
τηκαν στον Ιάσονα) και τον Αστέρα ζωοδόχου 
Πηγής. Δημιουργήθηκαν και εσωτερικά πρωτα-

θλήματα από ανεξάρτητες ομάδες της περιοχής, 
που και αυτές χρησιμοποιούσαν ως γήπεδα τις 
αλάνες (σημερινή πλατεία Αγίου Φανουρίου) 
και της ζωοδόχου Πηγής (Σκουφά και Θηβών). 
Αλάνες υπήρχαν παντού, σε όλη την έκταση της 
κοινότητας. Ήταν χώροι κοινωνικοποίησης που 
έφερναν σε επαφή παλιούς και νέους κατοίκους. 
Αργότερα αξιοποιήθηκαν για πλατείες, σχολικές 
μονάδες ή οικοδομήθηκαν. Ωστόσο, η μη ύπαρ-
ξη κανονικών γηπέδων είχε ως αποτέλεσμα την 
παρακμή και διάλυση ποδοσφαιρικών ομάδων 
με ευδόκιμη παρουσία στην πόλη. 

Δύο άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, η ΑΕΚ 
νέων Λιοσίων (αργότερα μετονομάστηκε σε 
Α.Ο. ΙΛΙΟΥ-Άγιαξ) και η Α.Ε. ΙΛΙΟΥ στις Εργατι-
κές Κατοικίες, έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Τα χρόνια πέρασαν, κάποιοι όμως δεν λένε 
να το βάλουν κάτω: παλιοί ποδοσφαιριστές 
ίδρυσαν συλλόγους βετεράνων παραμένοντας 
κοντά στο αγαπημένο τους σπορ. Πρόκειται για 
το Σύλλογο Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών του 
Ολυμπιακού ν. Λιοσίων και τον αντίστοιχο των 
παλαιμάχων του Ιάσονα. 

196.01  Ο Πευκαϊκός φόρεσε τις ερυθρόλευκες φανέλες και έγινε ο Ολυμπιακός Λιοσίων το 1952.  
Η αναμνηστική φωτό σε μια από τις πρώτες αναμετρήσεις του στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα  
της ΕΠΣΑ (Αρχείο Δημήτρη Ι. Λιόση)

196.02  Ο Ολυμπιακός Λιοσίων, το 1959, στο παλιό γήπεδο στα Πεύκα (λεωφ. Χασιάς). Στην πάνω σειρά,  
οι παράγοντες Ν. Αλαχμανέτης, Τραυλός (προπονητής), Ν. Κουβαρντάς, Α. Γούσιος, Αρ. Οικονομόπουλος, 
Χρ. Μπουγάς, Ζ. Σκαρπέλης, Ν. Μασσάλας και Ν. Παππούς. Μπροστά, οι παίκτες Α. Αλαφογιάννης,  
Π. Παππούς, Τόλιας, Γιαννιός, Κορνηλάκης, Τσίρμας, Δ. Λιόσης, Θ. Μπερτζελέτος, Α. Τόλιας,  
Κ. Κουντουριώτης και Μελέτης (Αρχείο Σοφίας Γ. Λιόση-Σκαρπέλη)

196.01
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197.01  Ο Ολυμπιακός Λιοσίων τη χρονιά που ανέβηκε στη Β́  Εθνική, τον Ιούνιο του 
1973, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους οπαδούς του 
(Πρωτοσέλιδο κολάζ, Αρχείο Γιάννη Μπότη)

197.02  Ο Ολυμπιακός Λιοσίων μετά την άνοδό του στην Β́  Εθνική. Από αριστερά, όρθιοι 
οι Δέδες, Κουτσουδάκης, Μπασάρας, Παϊπέτης, Σταμούλης, Μάντζιος και ο αρχη-
γός της ομάδας Δημήτρης Αγαπητός. Κάτω από αριστερά: Τζανουδάκης, Σκαφιδάς, 
Μπότης, Αραπίνης, Μασκαλέρης (Πρωτοσέλιδο κολάζ, Αρχείο Γιάννη Μπότη)

197.03  Ο Βασίλης Μανάρας υπερίπταται! Τοπικοί αγώνες στίβου διοργανώνονταν από την προπολεμική περίοδο 
στα Νέα Λιόσια, με πρωτοβουλία της κοινοτικής Αρχής και της εκπαιδευτικής κοινότητας 
(Αρχείο Μαίρης Απέργη-Μανάρα)

Α θλητισμός όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη 
ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ, το βόλεϊ, η πάλη, 

ο στίβος, η κολύμβηση, τα δυναμικά σπορ, το τέ-
νις και πρόσφατα η ποδηλασία άρχισαν να κά-
νουν την εμφάνισή τους στην πόλη από τη δεκα-
ετία 1970-1980. νέοι σύλλογοι δημιουργήθηκαν 
και οι παλιοί επεξέτειναν τις δραστηριότητές τους 
σε νέα σπορ: 

• Ο Αστέρας ζωοδόχου Πηγής, από τους 
παλιότερους αθλητικούς συλλόγους της πόλης, 
ιδρύθηκε το 1973 αρχικά ως ποδοσφαιρικός όμι-
λος. Το καλοκαίρι του 1977 δημιούργησε τμήμα 
μπάσκετ ανδρών. Τον επόμενο χρόνο ίδρυσε 
τμήματα βόλεϊ ανδρών-γυναικών και σκάκι.

• Ο Α.Ο. Ένωση Ιλίου (μπάσκετ ανδρών — βό-
λεϊ γυναικών), που προήλθε από τη συγχώνευση 
του Αστέρα ζωοδόχου Πηγής και της Α.Ε. Άρτε-
μις Ιλίου (μπάσκετ).

• Ο Α.Ο. νέοι Παλατιανής (μπάσκετ ανδρών 
— γυναικών). 

• Ο Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Μορ-
φωτική Εστία νέων (ΜΕν) Ιλίου (μπάσκετ γυναι-
κών και ανδρών), που πρόσφατα δημιούργησε 
και τμήμα ποδοσφαίρου.

• Ο Σύλλογος ΑΘΛΕΣΗ (ελληνορωμαϊκή 
πάλη).

• Ο γυμναστικός Σύλλογος νέων Λιοσίων-
Ιλίου (στίβος). Ασχολήθηκε αρχικά με την ενόρ-
γανη γυμναστική και το σκάκι. για δεκαετίες καλ-
λιέργησε συστηματικά το στίβο, όπου ανέδειξε 
πρωταθλητές,

197.03
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• Στο στίβο δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τε-
λευταία χρόνια και ο γ.Σ. Ερμής Ιλίου, ενώ παρατη-
ρείται αξιοσημείωτη κινητικότητα και στο χώρο του 
ποδοσφαίρου με τη δημιουργία δύο νέων συλλόγων, 
των Α.Σ. Μιλτιάδης Ιλίου και ΠΑΣ Ιλίου.

• Οι Ποδηλατιστές Ιλίου. Το όνομα τα λέει όλα σε 
μια πόλη που ενθαρρύνει τη χρήση του ποδηλάτου, 
επεκτείνοντας τους ποδηλατοδρόμους της.

Στα αθλητικά δρώμενα της πόλης συμμετέχουν 
επίσης:

• ο Α.Ο. Ιλίου (τζούντο) με πολυετή παρουσία 
και πανευρωπαϊκούς τίτλους, 

• η Αθλητική Λέσχη «Αίολος Ιλίου» (τένις, μπά-
ντμιντον), 

• ο Κολυμβητικός Αθλητικός Όμιλος «Ίλιον», 
• ο Σκακιστικός Κύκλος Ιλίου, 
• ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Άρης Ιλί-

ου» (καράτε, χόκεϊ), 
• ακόμα ένας Άρης, ο Α.Ο. (γήπεδο στη Θέτιδος 

και Ποσειδώνος), που δραστηριοποιείται στο μπά-
σκετ, και

• ο γ.Σ. Άγιος νικόλαος, που καλλιεργεί το άθλη-
μα της πετοσφαίρισης (βόλεϊ).

Υπάρχει, τέλος, πληθώρα άλλων συλλόγων, κυρίως 
στο χώρο των πολεμικών τεχνών (καράτε, τάε κβον 
ντο, κικ μπόξινγκ κ.ά.).

Eθνικοτοπικοί σύλλογοι
«Η περιοχή άρεσε στους πρώτους οικιστές γιατί ανακα-

λούσε εικόνες που άφησαν πίσω τους, στις ιδιαίτερες πατρί-
δες τους: τη Ζίτσα, την Αετομηλίτσα, τα Ανώγεια, τη Βίνιανη, 
το Κακαλέτρι, το Κρυονέρι, τη Λιγοψά, τη Σαμαρίνα. Λίγη 
σημασία είχε αν οι γειτονιές που δημιουργούσαν στερού-
νταν παντελώς υποδομές. Ήξεραν πως τα πράγματα αργά 
ή γρήγορα θα έφτιαχναν και πολλές από τις ελλείψεις που 
αντιμετώπιζαν τον πρώτο καιρό αργότερα δεν θα υπήρχαν. 
Εξάλλου οι ίδιοι είχαν επιλέξει αυτή την όμορφη περιπέτεια: 
να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή».

Σ τις περισσότερες περιπτώσεις οι νεοφερμέ-
νοι έρχονται στα νέα Λιόσια με την παρό-

τρυνση και μεσολάβηση συγγενών και συμπατρι-
ωτών τους, που είχαν εγκατασταθεί λίγα χρόνια 
πριν. Στο πρώτο διάστημα διαμορφώνουν τον 
κοινωνικό τους περίγυρο συμμετέχοντας σε οι-
κογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις (γιορτές, 
γάμοι, βαφτίσια, αρραβώνες), μεταφέροντας στο 
καινούργιο περιβάλλον τους έθιμα, συνήθειες, 
στοιχεία από τον πολιτισμό της ιδιαίτερης πατρί-
δας τους. Υπάρχουν ολόκληρες παροικίες από 
Αρκάδες, Ηλείους, Λάκωνες, Αιτωλοακαρνάνες, 
αλλά και γιαννιώτες, Πρεβεζάνους και Κρήτες, οι 
οποίοι τις επόμενες δεκαετίες θα δημιουργήσουν 
τους δικούς τους εθνικοτοπικούς πολιτιστικούς 
συλλόγους στο Ίλιον, συμβάλλοντας στη διατή-
ρηση των τοπικών παραδόσεων και τη σύσφιγξη 

198.01  Το «τσικό» της Προοδευτικής: ένα φυτώριο ταλέντων που άνθησε στη γειτονιά του Αγίου Φανουρίου  
και κέρδισε το κύπελλο στο τοπικό τουρνουά. Η φωτό είναι στην αλάνα της Αγίας Αικατερίνης περί τα 
μέσα της δεκετίας του ’60 (Αρχείο Αντώνη Κορρέ)

198.02  Το ποδόσφαιρο στην αλάνα ήταν τρόπος ζωής για τους παίκτες και τους οπαδούς της Θύελλας  
Αγ. Φανουρίου, που παράλληλα δοκίμαζαν τις ικανότητές τους και στο ποδοσφαιράκι της λέσχης τους 
(Ευγενική παραχώρηση Flippress - Αρχείο Δημήτρη Αλατά)

198.03  Μεγαλόνησο τη λένε και είναι πανταχού παρούσα, δίνοντας χρώμα και τόνο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
της πόλης (και όχι μόνο) με περισσή λεβεντιά (Αρχείο Ένωσης Κρητών Ιλίου)

198.04  Η ευάριθμη παροικία των Αρκάδων στο Ίλιον εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.  
Στη φωτό, το χορευτικό τμήμα του συλλόγου σε παραδοσιακό δρώμενο με τις γκλίτσες στο χέρι  
(Αρχείο Ντίνου Σαρακηνιώτη)

198.01 198.02

198.03

198.04
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των δεσμών ανάμεσα στους συμπατριώτες τους. 
Σημαντική είναι η συμβολή στην ανάπτυξη του 
κοινωνικού ιστού της πόλης και τη διαμόρφωση 
της σύγχρονης πολιτιστικής της ταυτότητας των 
παρακάτω εθνικοτοπικών συλλόγων: 

• Ένωση Κρητών Ιλίου,
• Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου «Προ-

σέληνοι», 
• Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου, 
• Σύλλογος Ποντίων Ιλίου και Πετρούπολης 

«Μανουήλ Κομνηνός»,
• Πολιτιστικός Σύλλογος Ηλείων Δήμου Ιλίου 

«Η Αρχαία Ολυμπία».
Από αυτή τη νέα πολιτιστική πραγματικότητα 

δεν θα μπορούσε να λείπει η Ένωση Λιοσιωτών 
«Η Ευαγγελίστρια», που αποτελεί το πολιτιστικό 
καύχημα των γηγενών. Πρόκειται για έναν σύλλο-

γο που μετρά 25 χρόνια ζωής και με την παρουσία 
του αναβιώνει τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και 
υπογραμμίζει τη συμβολή του πυρήνα της τοπικής 
κοινωνίας στο σημερινό γίγνεσθαι.

Πολιτιστική, καλλιτεχνική και πνευματική ζωή 
και κίνηση στην πόλη

Ό πολιτισμός αποτελεί αυθύπαρκτη έκφραση 
στην καθημερινότητα της πόλης. Είναι κάτι 

πολύ περισσότερο από αυτό που φαίνεται ως ορ-
γανωμένη προσπάθεια. Αποτελεί βιωματική στάση, 
τρόπο ζωής για πολλούς από τους κατοίκους της. 
Ο πολιτισμός εκφράζεται σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο σε κάθε σημείο της, σε ιδιωτικούς και δη-
μόσιους χώρους της. Η πολιτιστική έκφραση μπο-
ρεί να είναι οργανωμένη ή αυθόρμητη, παραδοσι-
ακή, κλασική, καθιερωμένη, αλλά και ανατρεπτική, 

καινοτόμα, πρωτότυπη, εκκεντρική, ιδιότροπη ίσως, 
αφού σε μια ελεύθερη κοινωνία κανείς δεν μπορεί 
να θέσει κανόνες και να βάλει φραγμούς σε κά-
ποιον ο οποίος θα θελήσει να εξωτερικεύσει το τα-
λέντο, την προτίμησή του σε κάποια από τις πολλές 
μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. 

Εν κατακλείδι, ο πολιτισμός υπάρχει είτε ως 
επαγγελματική προσπάθεια είτε ως συνεργασία 
ερασιτεχνών και επαγγελματιών σε ένα τμήμα του 
πολιτιστικού κέντρου ή σε μια μαθητική θεατρική 
παράσταση ή ως πηγαία πρωτοβουλία μιας ομάδας 
νέων, ερασιτεχνών δημιουργών. 

Όλα είναι πολιτισμός και η δημοτική Αρχή της 
πόλης καλείται να ενθαρρύνει ανάλογες προσπά-
θειες, να τις υποστηρίξει με πόρους και μέσα, να 
προσφέρει στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα στους 
νέους ανθρώπους, τις κατάλληλες πλατφόρμες 
προκειμένου να προωθήσουν και να αναδείξουν το 
δημιουργικό ταλέντο τους.

Μορφωτικοί, πολιτιστικοί κ.λπ.  
τοπικοί φορείς και ενώσεις

Σ τα μέσα της δεκαετίας του ’70, μέσα στην 
«αύρα» της Μεταπολίτευσης, ιδρύθηκαν: 

• Ο Μορφωτικός Σύλλογος Αγίου Φανουρίου 
(ΜΣΑΦ). 

• Η Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 
(σήμερα Αγωνιστών και Απογόνων Ε.Α.), που ζω-
ντανεύει μνήμες ηρωικών αγώνων. Η παρουσία 
των –υπερήλικων πια– αγωνιστών στις παρελάσεις, 
στο πλαίσιο του εορτασμού των εθνικών επετείων, 
σκορπά συγκίνηση στο κοινό που συμμετέχει σε 
αυτές.

• H Εστία Επιστημόνων νέων Λιοσίων, λίγα 
χρόνια αργότερα.

• Η Χριστιανική Στέγη «Η Οδός».
• Ο Λογοτεχνικός Όμιλος «Ξάστερον». 
• Αξιόλογη είναι η παρουσία, εδώ και δύο δε-

199.01  Οι Ηπειρώτες, «πρώτοι στα άρματα, στα 
γρόσια και στα γράμματα», έχουν πάντα 
ξεχωριστή παρουσία στις εκδηλώσεις των 
εθνικοτοπικών συλλόγων του Ιλίου (Αρχείο 
Συλλόγου Ηπειρωτών) 

199.02  Η Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου προβάλλει τις ιστορικές και λαογραφικές παραδόσεις του πυρήνα της τοπικής 
κοινωνίας (Αρχείο Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου)

199.03   Ο αγώνας για την ειρήνη, τα δικαιώματα, την ισονομία στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.  
Στη φωτό, η Επιτροπή Ειρήνης Νέων Λιοσίων σε στιγμιότυπο μαραθώνιας πορείας το 1965  
(Ευγενική παραχώρηση Flippress - Αρχείο Δημήτρη Αλατά) 

199.01

199.02

199.03
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καετίες, του Kέντρου γυναικών Ιλίου, που ιδρύθηκε 
το 1995 υπό την αιγίδα του δήμου. Αποτελεί μια 
φιλόξενη γωνιά για όλες τις γυναίκες του Ιλίου, εν-
θαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές, 
καλλιτεχνικές κ.ά. δραστηριότητες με διοργάνωση 
ομιλιών και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

• Ο Σύλλογος Φίλων του Λαογραφικού Μου-
σείου, με σκοπό την επικουρική υποστήριξη της 
λειτουργίας του. 

Την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων της 
πόλης υποστηρίζει η Ένωση γονέων, με τους πε-
ρίπου 50 συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που 
λειτουργούν στις εκπαιδευτικές μονάδες όλων των 
βαθμίδων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση και 
την επίλυση των προβλημάτων τους, στη διοργά-
νωση εκδρομών, εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοι-
νωνικού ενδιαφέροντος κ.ά.

Μ ε κεντρικό μήνυμα «Μια φορά πρόσκοπος, για 
πάντα πρόσκοπος», το Τοπικό Σύστημα Προ-

σκόπων Ιλίου εδώ και πάνω από μισό αιώνα ενισχύει 
με την ενεργό παρουσία του εθελοντικές πρωτοβου-
λίες και δράσεις περιβαλλοντικού κ.λπ. χαρακτήρα.

Αξιοσημείωτη παρουσία στην πόλη είχε και 
το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Είναι αλήθεια ότι ο 
προσκοπισμός και ο οδηγισμός περνούν περίοδο 
κάμψης. Τα τρία συστήματα προσκόπων που ήταν 
ενεργά τις «ανθηρές» δεκαετίες του ’60 και του ’70 
σήμερα έχουν συγχωνευθεί σε ένα. Παρ’ όλα αυτά, 
η εκπαίδευσή τους στις ομάδες διάσωσης και πυ-
ρόσβεσης τους καθιστούν χρήσιμους σε περιστα-
τικά έκτακτης ανάγκης. 

Οι πρόσκοποι στεγάζονται στην εστία τους, στο 
Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής.

Παραδοσιακοί χορευτικοί σύλλογοι 
• Χορευτικός Σύλλογος «Παραδοσιακή Φλόγα», 
• Σωματείο Ελληνικών Χορών και Λαογραφικών 

Ερευνών «Ελληνική Παράδοση», 
• Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος 

(ΕΛΠΑΧΟ). 
• Σύλλογος προς Διάσωση και Διάδοση Ελληνικών 

Χορών και Εθίμων. 

Θεατρικές ομάδες

Τρεις ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες δραστηριο-
ποιούνται τα τελευταία χρόνια στην πόλη. Ο δή-

μος υποστηρίζει τη λειτουργία τους στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων του. 

• Το «ΘεατρΙΛΙΟν» ξεπήδησε από το 10ο γυ-
μνάσιο Ιλίου το 2007. Η εξέλιξή του υπήρξε εντυ-
πωσιακή, αποσπώντας τιμητικές διακρίσεις σε πα-
νελλήνια φεστιβάλ. Στους συντελεστές της ομάδας 
περιλαμβάνονται άτομα που ασχολούνται επαγγελ-
ματικά με το θέατρο. 

• Οι «ΟνΕΙΡΟΒΑΤΕΣ», μια καινοτόμα θεατρική 
ομάδα, ανεξάρτητη από δημόσιους ή ιδιωτικούς φο-
ρείς, αυτοχρηματοδοτούμενη, με σταθερούς συντε-
λεστές στη σκηνοθεσία, στην ενδυματολογία και τη 
σκηνογραφία, και με τρία τμήματα, ενηλίκων, παιδικού 
και εφηβικού θεάτρου, με πάνω από 50 μέλη.

• Η «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 
Mια ερασιτεχνική ομάδα-φυτώριο ανάδειξης νέων 
καλλιτεχνών. Λειτουργεί εδώ και περίπου 25 χρόνια. 
Συμμετέχει τακτικά σε διαδημοτικά φεστιβάλ με έργα 
κλασικού ρεπερτορίου, αποσπώντας διακρίσεις.

Μουσικοί και καλλιτεχνικοί φορείς

Μουσικές παραστάσεις από ροκ νεανικά ερασι-
τεχνικά συγκροτήματα (Frog’s Eye, Funny Boys, 

Taste of Life, Κάστορες κ.ά.) δόθηκαν παλιότερα, 
γύρω στο 1970, στις κινηματογραφικές αίθουσες 
των νέων Λιοσίων, στη «ΔΙΑνΑ», στο «ΙΛΙΟν», 
στον «ΑγγΕΛΟ», στο «ΑΣΤΕΡΙ» κ.α., ξεσηκώνοντας 
το νεανικό κοινό. Είναι η εποχή που νέοι μουσικοί 
καλλιτέχνες της περιοχής προσπαθούν να διαμορ-
φώσουν ένα δικό τους μουσικό στιλ μέσα από έναν 
ήχο ιδιαίτερο, μοναδικό, τον ήχο «San Fanurio». 

200.01   Ανεβαίνοντας την οδό Λιοσίων με κλαρίνα 
και βιολιά για το πανηγύρι της Ευαγγελί-
στριας. «Να γλεντήσουμε, να ξεφαντώσου-
με, να ενώσουμε τις παρέες, να ζήσουμε 
όμορφες στιγμές» (Αρχείο συγγραφέα)

200.02  Διακεκριμένες παρουσίες στα Νέα Λιόσια 
λίγο πριν και μετά τον πόλεμο. Η Αθανασία 
Μουστάκα, γνωστή ηθοποιός του Εθνικού 
Θεάτρου, ανήκε στον μικρό κύκλο της 
πρώιμης πνευματικής και καλλιτεχνικής 
ελίτ καθώς το χωριό γινόταν πόλη (Αρχείο 
Ορέστη Κ. Γκιόκα)

200.03  Η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ιλίου: ένα 
καλλιτεχνικό φυτώριο που προσφέρει σε 
νέους ευκαιρίες για σημαντικές διακρίσεις 
(Δημοσίευμα της εφημερίδας «Δυτική 
Όχθη»)

200.04  Η Θεατρική Ομάδα «Ονειροβάτες» στο 
έργο «Οι Φασουλήδες του Κατσιπόρα» του 
Φ. Γκ. Λόρκα (Αρχείο Κώστα Ηλιόπουλου)

200.01

200.02

200.03

200.04
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Κάποιοι άλλοι, πιο αισιόδοξοι, ονειρεύονταν ένα 
δικό τους γούντστοκ στο χώρο του Πύργου Βασι-
λίσσης. Όνειρα που έμειναν όνειρα... 

Σε άλλο «μουσικό μήκος κύματος» λειτούργησε 
η Δημοτική Φιλαρμονική. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 
’50 και αναβαθμίστηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’80. 

Η μουσική μπάντα του Ιλίου, στην 7η δεκαε-
τία της δημιουργικής παρουσίας της, συνεχίζει να 
ντύνει με το χρώμα των ήχων της τις πανηγυρικές 
εκδηλώσεις (εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, πο-
λιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα) των τοπικών 
φορέων. Την περίοδο αυτή η Φιλαρμονική βρίσκε-
ται σε φάση αναδιοργάνωσης. 

Το Δημοτικό Ωδείο ιδρύθηκε το 1995, αφού 
για μερικά χρόνια λειτούργησε άτυπα ως μουσικό 
τμήμα της Φιλαρμονικής, παραδίδοντας ωδειακά 
μαθήματα στο χώρο της (οδός ζίτσης 2). Σήμε-
ρα οργανώνει μαθήματα μουσικής σε περίπου 100 
μαθητές κατ’ έτος. Τα βασικά όργανα που διδάσκο-
νται είναι κιθάρα, πιάνο, αρμόνιο, πνευστά, κρουστά 
και ανώτερα θεωρητικά. Με συναυλίες από το μο-
ντέρνο και κλασικό ρεπερτόριο φέρνει το κοινό της 
πόλης κοντά στο μαγικό κόσμο της μουσικής. 

Όι παλιότεροι θυμούνται την έλλειψη χώρων και 
υποδομών, απαραίτητων για την οργάνωση 

πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, που συ-
νήθως γίνονταν σε αλάνες, μισθωμένες αίθουσες, 
σχολικές εγκαταστάσεις και προαύλια. Σήμερα οι 
άνθρωποι του πολιτισμού, της τέχνης και του αθλη-
τισμού έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς και κατάλ-
ληλους χώρους με τον απαραίτητο εξοπλισμό  για 
τη σωστή προετοιμασία τους και τη διεξαγωγή των 
εκδηλώσεών τους.

Χώροι για πολιτιστικές εκδηλώσεις:
• το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»: 

πολυδύναμος χώρος με αίθουσα θεάτρου, εκδη-
λώσεων και καλλιτεχνικό καφενείο, 

• η Δημοτική Πινακοθήκη και η Έκθεση Θεά-
τρου Σκιών,

• το Μικρό Θέατρο στο Αθλητικό Κέντρο Πα-
λατιανής, 

• η αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου για μουσι-
κές εκδηλώσεις,

• η υπόγεια αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται επίσης σε 

χώρους κοινωνικής συνάθροισης (πλατείες, πεζό-
δρομοι κ.α.) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Υπάρχει ακόμη το ανοιχτό θέατρο στο ΠΠΕ 
«Αντώνης Τρίτσης», που παραχωρείται στο δήμο 
τους θερινούς μήνες για ανάλογες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις. 

Χώροι για αθλητικές δραστηριότητες:
• το Δημοτικό Στάδιο Ιλίου με το παρακείμενο 

γήπεδο ποδοσφαίρου των ακαδημιών του Δήμου 
Ιλίου,

• το Κλειστό γυμναστήριο «γ. Κακούρης»,

• το Κλειστό γυμναστήριο «Πεταλούδα»,
• το Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής,
• το Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας (με δυνατό-

τητα εκδηλώσεων στον υπόγειο χώρο του),
• το παλιό γήπεδο χόκεϊ (οδός Ιγνατίου), που 

τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται για αγώνες 
ποδοσφαίρου «7Χ7»,

• το γήπεδα τένις (οδός Παπανδρέου),
• τα δύο Δημοτικά γυμναστήρια στην Παλατια-

νή (λεωφ. Παλατιανής και Ξυλούρη) και στον Άγιο 
Φανούριο (πλατεία Φοινίκων),

• το γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου «5Χ5» στη 
λεωφ. Χασιάς και δεκάδες ακόμη μικρότεροι αθλη-
τικοί χώροι και κέντρα νεότητας σχεδόν σε όλη την 
έκταση του δήμου.

Όι ανθρώπινες σχέσεις δεν γνωρίζουν ηλικια-
κούς περιορισμούς. Η τρίτη ηλικία αποδει-

κνύεται εξαιρετικά παραγωγική, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά στη διασκέδαση, στις εκδρομές, στην ψυχα-
γωγία, στη δημιουργική απασχόληση κ.α. Στους χώ-
ρους των οκτώ (8) ΚΑΠΗ που λειτουργούν εδώ και 
δεκαετίες στο Ίλιον, οι κοινωνικές σχέσεις, οι φιλίες, 
οι παρέες, οι συντροφιές της γενιάς με τα ασημένια 
μαλλιά είναι τόσο δυνατές, που κάποτε καταλήγουν 
και σε γάμο. Κάλλιο καλά γεράματα... 

Οι πολιτιστικοί, αθλητικοί, εθνικοτοπικοί, καλλι-
τεχνικοί φορείς της πόλης, το πιο ζωντανό κομμάτι 
της τοπικής κοινωνίας διαχρονικά, εξακολουθούν 
να παράγουν έργο με τη στήριξη του δήμου. Προ-
σφέρουν ευκαιρίες σε όλους, ιδιαίτερα σε νέους 
ανθρώπους, ώστε να αξιοποιήσουν το δημιουργικό 
ταλέντο και τον ελεύθερο χρόνο τους, αναβαθμίζο-
ντας και ενδυναμώνοντας τις ανθρώπινες σχέσεις, 
πλέκοντας τον κοινωνικό ιστό της πόλης.

201.01  Το Δημοτικό Στάδιο Ιλίου: χώρος άθλησης, ανταγωνισμού, αλλά και ευγενούς άμιλλας που συμβάλλει  
στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων

201.02  Funny Boys: ένα από τα πιο πετυχημένα 
τοπικά νεανικά συγκροτήματα της 
δεκαετίας του ’60, που έκανε θραύση στα 
νεανικά πάρτι, στα σινέ και όπου αλλού 
εμφανιζόταν (Αρχείο Άρη Τσιμόγιαννη)

201.03  Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκού-
ρη», ζωντανό κύτταρο για τις δημιουργικές 
δυνάμεις της τέχνης, των γραμμάτων και 
του πολιτισμού (Αρχείο Δήμου Ιλίου)

201.01

201.02

201.03
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Aπό τον Παχύ και τον Σερπιέρη στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Σ
τη δημιουργία του αγροκτήματος της 
Αμαλίας, γνωστού και ως «Πύργου Βα-
σιλίσσης», αναφερθήκαμε ήδη (βλ. σελ. 
44). Η «Επτάλοφος», όπως ήταν η επί-

σημη ονομασία του, σημάδεψε τις εξελίξεις της 
ευρύτερης περιοχής των νέων Λιοσίων και του 
σημερινού Δήμου Ιλίου, καθώς ήταν και παραμένει 
αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής του διαδρο-
μής, σε όλες τις φάσεις της, από τα μέσα του 19ου 

αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Τ α Κάτω Λιόσια διατήρησαν τη φήμη και την 
πολιτιστική κληρονομιά τους και τις επόμενες 

δεκαετίες. Ήταν ένα «επώνυμο χωριό», με τα παλιά 
αρχοντικά και τις εξοχικές κατοικίες των Βαυαρών 
παλατινών αξιωματούχων (Μίνδλερ, Ένιχ, Σίφερτ, 
Τράιμπερ κ.ά.), που μετά την έξωση του βασιλικού 
ζεύγους πέρασαν σε Αθηναίους αριστοκράτες (Eυ-
στρατιάδης, γαλάτης, Κομνηνός, Τσαμαδός, νώε-
ζαχαρίτσα κ.ά.) και σε ντόπιους μεγαλοκτηματίες. 

για τους μετέπειτα ιδιοκτήτες της Επταλόφου 
(Σίνας, Παχύς) μιλήσαμε επίσης. Έξι χρόνια μετά 
το θάνατο του γεωργίου Παχύ (1913), η σύζυγός 
του Αιμιλία και οι δύο θυγατέρες του, Λαυρία και 
Ελένη, με την τεράστια περιουσία του κληρονόμη-
σαν και το κτήμα του Πύργου κατά το 1/2 εξ αδι-
αιρέτου, καθεμιά. Η Λαυρία, βαφτισιμιά του Ιωάννη 
Σερπιέρη, παντρεύτηκε τον γιο του Φερδινάνδο 
Σερπιέρη. Η Ελένη παντρεύτηκε τον Αυγερινό Αβέ-
ρωφ. Η δεύτερη πούλησε το μερίδιό της στη Λαυ-
ρία, χήρα πλέον Φερδινάνδου Σερπιέρη, η οποία 
έγινε εξ ολοκλήρου κυρία, νομέας και κάτοχος του 
μεγάλου αγροκτήματος. 

Ο Ιωάννης Βαπτιστής Σερπιέρης, γιος του Φερ-
δινάνδου και της Λαυρίας, με σπουδές γεωπονικής 
στο Παρίσι, έδωσε στο κτήμα την παλιά αίγλη του. 
Ο Πύργος, την τέταρτη δεκαετία του προηγούμε-
νου αιώνα, με την ίδρυση της «Αγροτικής Εταιρείας 
Πύργος Βασιλίσσης Α.Ε.» το 1931, έγινε και πάλι 
κέντρο ανάπτυξης πρότυπων γεωργικών καλλιερ-
γειών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Καλλιερ-
γήθηκαν σε αυτό εκλεκτές ποικιλίες σταριού, πρώ-
ιμης και όψιμης ποικιλίας, και το κτήμα εξελίχθηκε 
σε μονάδα παραγωγής επώνυμων προϊόντων. Τα 
σπουδαιότερα από αυτά ήταν το διεθνώς φημισμέ-
νο κρασί «Tour La Reine» («Πύργος της Βασίλισ-
σας») και το εκλεκτό βερμούτ «Torre», που είχαν 
σημαντική κατανάλωση σε πολλές ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Όμως υπήρξαν και απρόβλεπτες εξελίξεις που 

202.01  Η κεντρική πύλη του Πύργου Βασιλίσσης τη δεύτερη δεκαετία του περασμένου αιώνα. Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναπαριστούν τον Όθωνα και την Αμαλία  
(Αρχείο Ιωάννη Φ. Σερπιέρη)

202.02  Ο πρώτος ιδιοκτήτης της Επταλόφου μετά την έξωση του βασιλικού ζεύγους, Σίμων Σίνας (1810-1876, Αρχείο συγγραφέα)
202.03  Ο Γεώργιος Παχύς (1838-1913), που το 1878 αγόρασε το βασιλικό αγρόκτημα επ’ ονόματι της συζύγου του Αιμιλίας, θυγατέρας του Γεωργίου Σκουζέ  

(Αρχείο Γ. Λαΐου)
202.04  Η Λαυρία, σύζυγος Φερδινάνδου Σερπιέρη, κόρη του Γεωργίου Παχύ (από το 1919 εξ ολοκλήρου ιδιοκτήτρια του Πύργου Βασιλίσσης, Αρχείο Γ. Λαΐου)

202.01

202.02 202.03 202.04
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υποθήκευσαν το μέλλον τμημάτων του κτήματος 
σε άλλες κρατικές δραστηριότητες. 

Τ ο 1912, με το ξέσπασμα του Βαλκανικού Πο-
λέμου και τη σύσταση της Στρατιωτικής Αε-

ροπορίας, προγραμματίστηκε η κατασκευή στρα-
τιωτικού αεροδρομίου. Ένας κατάλληλος χώρος 
εντοπίστηκε στα Κάτω Λιόσια, μέσα στο κτήμα 
Σερπιέρη. Υποτίθεται ότι δεσμεύτηκε ένα συμβολι-
κό ποσό για την απαλλοτρίωση της έκτασης, για το 
ακριβές γεωγραφικό στίγμα της οποίας δεν υπάρ-
χουν στοιχεία.

Λίγο πριν από την έναρξη του Β́  Παγκοσμί-
ου Πολέμου, την περίοδο της δικτατορίας του 
Ιωάννη Μεταξά, αγοράστηκαν για τον ίδιο σκοπό 
από το υπουργείο Οικονομικών 1.300 στρέμματα 
(από τα 2.500 του κτήματος) με σκοπό να χρησι-
μοποιηθεί η έκταση ως δευτερεύον αεροδρόμιο 
και για να δημιουργηθούν άλλες εγκαταστάσεις, 
κι αυτό γιατί το στρατιωτικό επιτελείο διέβλεπε 

203.01   Δεκαετίες ολόκληρες πριν από τον πόλεμο, οι Σερπιέρι διοργάνωναν στον Πύργο κοσμικές και κοινωνικές συναθροίσεις επώνυμων αθηναϊκών οικογενειών. 
Στη φωτό, εκπρόσωποι των οικογενειών Παχύ, Αβέρωφ, Σκουζέ, Τζαβέλλα, Μπασσιά κ.ά. (Αρχείο Ιωάννη Φ. Σερπιέρη)

203.02   Ο Iωάννης Βαπτιστής Σερπιέρι (Αρχείο Ιωάννη Φ. Σερπιέρη)
203.03  Εργάτριες στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος Σερπιέρι επεξεργάζονται τα εκλεκτά προϊόντα παραγωγής του (Αρχείο Ιωάννη Φ. Σερπιέρη)
203.04  Ελιές, κρασιά, μέλι: επώνυμες παραγωγές της «Αγροτικής Εταιρείας Πύργος Βασιλίσσης Α.Ε.» (Αρχείο Φερδινάνδου Σερπιέρη)

203.01

203.02

203.04
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τον επερχόμενο κίνδυνο της ιταλικής επίθεσης. 
Τα χρήματα προέρχονταν από τον έρανο για τη 
Βασιλική Αεροπορία. 

Μετά την κατάρρευση του μετώπου και τη συν-
θηκολόγηση, μπροστά στον κίνδυνο να περιέλθει 
το κτήμα ως λεία πολέμου στις Αρχές Κατοχής, 
αφού η κυριότητά του είχε μεταβιβαστεί στο (πο-
λεμικό) υπουργείο Αεροπορίας, έγινε νέα (εικονι-
κή) μεταβίβαση στο υπουργείο Κοινωνικής Πρό-
νοιας, το οποίο το διέθεσε στο υπό τον έλεγχό 
του Λαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Προστασίας 
Ελληνικού Λαού. 

Είχε προηγηθεί, περί τα μέσα της δεκαετίας του 
’30, η παραχώρηση από το αγρόκτημα έκτασης 
54,5 στρ. στο υπουργείο γεωργίας για δημιουργία 
Σταθμού Δοκιμών γεωργικών Μηχανημάτων. 

Την περίοδο της Κατοχής οι εγκαταστάσεις του 
κτήματος υπέστησαν μεγάλες φθορές. Τα βου-
στάσια, τα ποιμνιοστάσια και τα ορνιθοτροφεία 
καταστράφηκαν, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων εγκαταλείφθηκε. Ένα 
μικρότερο τμήμα του συνέχισε να καλλιεργείται με 
την ανοχή των τοπικών Αρχών για τις διατροφικές 
ανάγκες των ακτημόνων περιοίκων. 

Τα μεταπολεμικά χρόνια, το μισό της έκτασης 
(1.204 στρ.) του πρώην αγροκτήματος της Επτα-
λόφου πέρασε στη διαχείριση διάφορων φορέων 
και κοινωφελών ιδρυμάτων του Δημοσίου. Εκτός 
από την οικογένεια Σερπιέρη (κάτοχος τότε 900 
στρεμμάτων και του Πύργου Βασιλίσσης), ως ιδιο-

κτήτες τμημάτων του κτήματος εμφανίζονταν, περί 
τα τέλη της δεκαετίας του ’80, και οι εξής φορείς: 

Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 
Το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» άρχισε να λει-
τουργεί τον Οκτώβριο του 1955. Σήμερα αποτε-
λεί έναν από τους κύριους φορείς βρεφονηπιακής 
προστασίας στη χώρα. Είναι νΠΔΔ, επιχορηγείται 
και εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας. Στεγάζε-

ται σε δενδροφυτεμένη έκταση 103 στρεμμάτων, 
που παραχωρήθηκε από το Δημόσιο, και περιλαμ-
βάνει κεντρικό κτίριο υποδοχής εξυπηρετούμενων, 
κέντρο υποδοχής βρεφών, 8 περίπτερα φιλοξενίας 
βρεφών-νηπίων, στέγη δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών, ξενώνα εγκύων-λεχωίδων, γραφεία στέγα-
σης υπηρεσιών και βοηθητικούς χώρους.

Το Κ.Β. «ΜΗΤΕΡΑ» διαθέτει 
-Ένα σπίτι που φροντίζει τις γυναίκες, οι οποίες 

204.03  Μετά τον πόλεμο, το κράτος, υπηρετώντας μια κοινωνική αντίληψη, παραχώρησε σε εκατοντάδες αναπήρους 
πολέμου περίπτερα για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα δύσκολα μετακατοχικά χρόνια. Ένας από τους περι-
πτερούχους ήταν ο Νίκος Πανταζής, στη συμβολή Φιλοκτήτου και Πριάμου (Αρχείο Χριστίνας Ανδρούτσου)

204.04  Το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» στον ευρύτερο χώρο του σημερινού πάρκου, με τεράστια προσφορά εδώ 
και επτά δεκαετίες στην προστασία των βρεφών, των νηπίων και των μικρών παιδιών που δεν είχαν την τύχη 
να γνωρίσουν τη μητρική φροντίδα και στοργή, και σε πολλές περιπτώσεις κατέληγαν στη βρεφοδόχο (βλ. 
φωτό 204.05, Αρχείο ιδρύματος) 

204.01  Ο Ιωάννης Φερδινάνδου Σερπιέρι από 
το 1931 μετέτρεψε το παλιό βασιλικό 
αγρόκτημα σε πρότυπο κέντρο ανάπτυξης 
γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 
(Αρχείο Γ. Λαΐου)

204.02  Το οινοποιείο της «Αγροτικής Εταιρείας 
Πύργος Βασιλίσσης» συνεχίζει μια παρά-
δοση ενός αιώνα και πλέον με επώνυμα 
κρασιά από τις εκλεκτές ποικιλίες σταφυ-
λιών του αμπελώνα του αγροκτήματος, του 
τελευταίου στην περιοχή του Ιλίου (Αρχείο 
Ιωάννη Φ. Σερπιέρη)

204.01
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είναι μόνες τους σε περίοδο εγκυμοσύνης, χωρίς 
υποστηρικτικό περιβάλλον, χωρίς σύντροφο και 
χρειάζονται προστασία.

-Ένα σπίτι που αγκαλιάζει με φροντίδα και στορ-
γή τα παιδιά τα οποία χρειάζεται να ζήσουν για λίγο, 
πολύ ή μόνιμα μακριά από την οικογένειά τους. 

-Παιδιά που έχουν ανάγκη το χάδι και την αγάπη 
μιας οικογένειας που θα τα προστατέψει για ένα 
διάστημα της ζωής τους ή θα τα κάνει παιδιά της. 

Ειδικούς επιστήμονες που μπορούν:
-να συμπαρασταθούν και να συμβουλέψουν 

στις δύσκολες στιγμές τη μητέρα για τη σχέση της 
με το μωρό ή το μικρό παιδί της. 

- να προετοιμάσουν τους ενδιαφερομένους να 
αναλάβουν το ρόλο τους ως ανάδοχοι ή ως θετοί 
γονείς κ.ά. 

Κέντρο Αποκαταστασιακής Εκπαίδευσης 
Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Θεοτόκος»
Ο χώρος του ΚΑΕΑνΥ «Θεοτόκος», έκτασης 
51,4 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε από το Δημόσιο 
το 1954, αμέσως μετά τη δημοσίευση της ιδρυτικής 
πράξης του (ΦΕΚ 8/9/1954). Πέντε χρόνια αργό-
τερα άρχισε η κατασκευή ενός κτιριακού συγκρο-
τήματος που χαρακτηρίστηκε υποδειγματικό από 
αρχιτεκτονικής πλευράς και λειτουργικότητας για τα 
δεδομένα της εποχής. 

Στις 14 νοεμβρίου του 1963 έγιναν τα εγκαίνια 
του ιδρύματος και ξεκίνησε η λειτουργία του Οι-
κοτροφείου με 24 παιδιά, που επιλέχθηκαν από το 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Λίγους μήνες αργότερα 
άρχισε η λειτουργία του ειδικού σχολείου με 30 
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, που το 1969 έφθασαν τα 
150.

Το 1970 ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος 
Επαγγελματικών Εργαστηρίων για 70 εφήβους από 
14 έως 18 ετών, κυρίως αποφοίτους του ειδικού 
σχολείου του ιδρύματος. Το 1973 λειτούργησε 
Προσχολικό-νηπιαγωγικό Τμήμα για 40 παιδιά 
ηλικίας 4-6 ετών. Έναν χρόνο αργότερα ξεκίνη-
σαν να λειτουργούν τα τμήματα της Προεπαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης. 

Τα επόμενα χρόνια η πρόοδος του ιδρύμα-
τος συνεχίστηκε σε όλα τα επίπεδα, με την ίδρυση 
νέων τμημάτων για παιδιά με πολλαπλές μειονεξί-
ες και νέους με μεγαλύτερες μαθησιακές δυσκο-
λίες. Η δεκαετία του ’80 αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
παραγωγική. Λειτούργησαν Τμήματα Μικροη-
λεκτρονικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης για 
νέους 18-24 ετών. Το 1996, το ίδρυμα πιστοποι-
ήθηκε ως εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τέσσερα 
χρόνια αργότερα, ύστερα από πρόταση του Εθνι-
κού Κέντρου Πιστοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποδέχθηκε το ίδρυμα ως μέλος της Ε.Ε. για την 
Υποστηριζόμενη Εργασία. 

Σήμερα το ΚΑΕΑνΥ «Θεοτόκος» παρέχει εκ-
παίδευση σε περίπου 350 μαθητές, ενώ απασχολεί 
προσωπικό 100 ατόμων, από τα οποία 70 είναι ειδι-
κοί επιστήμονες και κοινωνικοί λειτουργοί.

Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 
Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης-ΕΚΑ (πρώην 
Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων-ΕΙΑΑ) 
λειτουργεί από το 1945. Ιδρύθηκε από το αμερι-
κανικό Ίδρυμα Εγγύς Ανατολής, με την οικονομική 
ενίσχυση της ελληνικής πολεμικής περίθαλψης στις 
ΗΠΑ.

Το 1949, το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  
ανέλαβε την επιχορήγηση του ιδρύματος, το οποίο 
με την επωνυμία ΚΑΠΑΨ (Κέντρο Αποκατάστασης 
Πολιτών Αναπήρων Ψυχικού) αναπτύχθηκε και λει-
τούργησε στο Π. Ψυχικό, ως κύριος εκτελεστής του 
Κρατικού Προγράμματος Ιατροκοινωνικής και Επαγ-
γελματικής Αποκατάστασης των κινητικά αναπήρων. 

Στο κέντρο εφαρμόστηκαν και υλοποιήθηκαν 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγράμματα φυσι-
κής και επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και 
η επανένταξη των ατόμων με κινητικά προβλήματα 
στην κοινωνία. 

Μετά την Απελευθέρωση το ΚΑΠΑΨ εξυπηρέ-
τησε, εκτός από τους ιδιώτες, και μεγάλο αριθμό 
στρατιωτικών αναπήρων πολέμου. 

Μέχρι το 1961 λειτούργησε ως ίδρυμα Ιδιωτικού 
Δικαίου και στη συνέχεια με το ν.Δ. 564/61 και αρ-
γότερα με το Δ. 33/73 πήρε τη μορφή του νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. 

Από τότε λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία και 
ευθύνη του υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, με την 
ονομασία Εθνικό ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπή-

ρων (ΕΙΑΑ). Το 1972, το ίδρυμα μεταφέρθηκε από 
το Π. Ψυχικό στις νέες εγκαταστάσεις του στο Ίλιον 
(σε χώρο 58,6 στρεμμάτων). 

Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων 
ανήκει στο υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, και 
υπάγεται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Πειραιώς & Αιγαίου ως Αυτόνομη Μονάδα 
Κοινωνικής Φροντίδας (νΠΔΔ). 

Σήμερα, το ΕΚΑ προσφέρει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες ιατρικής αποκατάστασης σε πληθώρα 
παθήσεων και τραυματικών καταστάσεων κατά τα 
πρώτα στάδιά τους και υποστηρίζεται από εργα-
στήρια, μερικά από τα οποία είναι μοναδικά στην 
Ελλάδα. 

Επίσης, παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής αποκατά-
στασης σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), των οποίων 
η εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική αποκα-
τάσταση είναι επίσης ένας δραστήριος κλάδος του 
ιδρύματος. 

Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας 
(INEΔIBIM σήμερα) 
Ιδρύθηκε το 1947 (ν. 5507 της 14ης Φεβρουαρίου 
1947) με την αρχική ονομασία «Eθνικό Ίδρυμα» 
(Ε.Ι.).

Το 1948, το Εθνικό Ίδρυμα δημιούργησε Πρα-
κτικές Τεχνικές Σχολές στα νέα Λιόσια (στο πρώην 
κτήμα Σερπιέρη) με Τμήματα Ηλεκτροτεχνιτών, Οι-
κοδόμων, Ξυλουργών, Υποδηματοποιών, γεωργοτε-
χνιτών κ.ά. Το ίδρυμα είχε υπό την εποπτεία του την 
Εστία (17,5 στρ.) και τον Ξενώνα της (16,9 στρ.), 
έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. 

Επτά χρόνια αργότερα, με το Β.Δ. της 9ης Δε-
κεμβρίου 1955, το Ε.Ι. μετονομάστηκε σε Βασιλικό 

205.01  Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, γνωστό και ως «Εστία», περιμένει υπομονετικά την επαναλειτουργία και 
αξιοποίησή του (Αρχείο συγγραφέα)

205.01
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Εθνικό Ίδρυμα (ΒΕΙ), το 1982 σε Εθνικό Ίδρυμα 
νεότητας (ΕΙν) και, τέλος, το 2012, σε Ίδρυμα νε-
ολαίας Διά Βίου Μάθησης (ΙνΕΔΙΒΙΜ), στο οποίο 
στεγάζονται το ΚΕΤΕΚ του ΟΑΕΔ και η Στέγη Φι-
λοξενίας Αλλοδαπών Μονογονεϊκών Οικογενειών.

 
Το Προσκοπικό Κέντρο «ΠΥ-ΒΑ» 
Το «ΠΥ-ΒΑ» είναι το πευκόφυτο Προσκοπικό Κέ-
ντρο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) 
που δημιουργήθηκε το 1948 στο χώρο του πρώην 
Πύργου Βασιλίσσης.

για τη δημιουργία του παραχωρήθηκε έκταση 
περίπου 51,5 στρεμμάτων στο ΣΕΠ.

Στις εγκαταστάσεις του έχουν κατά καιρούς 
υλοποιηθεί σημαντικά εκπαιδευτικά και περιβαλλο-
ντικά προγράμματα, διοργανώνονται εκδρομές κ.ά. 
που συνδυάζονται με:

• εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
από ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του ΣΕΠ για 
παιδιά, εφήβους, εργαζομένους, φορείς και συλ-
λόγους, 

• σεμινάρια Πολιτικής Προστασίας από ειδι-
κούς, 

• εκπαιδευτικές ημερίδες, συνέδρια και ειδικά 
σεμινάρια, 

• αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα. 
Οι επισκέπτες του «ΠΥ-ΒΑ» μπορούν να φιλο-

ξενηθούν σε κοιτώνες 30 και 22 ατόμων με χώ-
ρους υγιεινής, εστίασης και μικρό θέατρο.

Τις τελευταίες δεκαετίες παραχωρήθηκαν ση-
μαντικά τμήματα του πρώην Β.Α. σε δημόσιους 
φορείς για διάφορες χρήσεις: 
– Στη Γ.Γ. Αθλητισμού για δημιουργία Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου, έκταση 19 στρ.
– Στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
έκταση 31,7 στρ.
– Στη ΔΕΗ έκταση 2 στρ.

Υπήρξε και περίπτωση όπου στο νΔ τμήμα 
του κτήματος, μεταξύ της λεωφ. Φυλής και των 
σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ, εντάχθηκε 
στο σχέδιο πόλης έκταση 20 στρ. κατά παρέκκλι-
ση, προκειμένου να νομιμοποιηθούν αυθαίρετα 
κτίσματα, ενώ ένα μικρότερο τμήμα μεταξύ λεωφ. 
Φυλής και σιδηροδρομικών γραμμών παραμένει 
καταπατημένο. Άλλες εκτάσεις παραχωρήθηκαν 
στον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 
στο ΒΑ τμήμα του, προς τη λεωφ. Δημοκρατίας, 
για τη δημιουργία συγκροτήματος εργατικών πο-
λυκατοικιών (55,9 στρ.), και στο υπουργείο Παι-
δείας (7,1 στρ.) για Μουσικό γυμνάσιο.

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
«Aντώνης Τρίτσης» 
Το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών & Εκ-
παιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοι-
νωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα 
με τη σημερινή του oνομασία, παρά τα πολλά και 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει, είναι το 

μεγαλύτερο οργανωμένο πάρκο στην περιφέρεια 
της πρωτεύουσας και ένα από τα πέντε μεγαλύτερα 
στο είδος του στην Ευρώπη. Εκτείνεται σε μια πε-
ριοχή 913 στρεμμάτων και βρίσκεται, στο σύνολό 
του, μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιλίου, κα-
ταλαμβάνοντας το 11% της έκτασής του. 

Το σύντομο ιστορικό του πάρκου έχει ως εξής:
Το 1980 παραχωρήθηκε στη γενική γραμ-

ματεία Αθλητισμού έκταση 136,6 στρεμμάτων στο 
χώρο του Πύργου Βασιλίσσης, η οποία το 2001, 
με το ν. 2880/2001 (άρθρο 14), παραχωρήθηκε 
για χρήση στο δήμο. 

Στις  3  νοεμβρίου 1986 ο γ.γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ 
σε έγγραφο για τις δραστηριότητες του Οργανι-
σμού της Αθήνας (Ο.Α.) αναφέρει μεταξύ άλλων 
ότι ο Πύργος Βασιλίσσης εμπίπτει στις αρμοδιό-
τητες του Ο.Α. 

Στις 8 Μαΐου 1987 εκπονούνται οι πρώτες μελέ-
τες από τον Ο.Α. και κατοχυρώνεται ο ενιαίος χα-
ρακτήρας της έκτασης που κινδύνευε να διαμελιστεί 
από αντιφατικές χρήσεις. Έτσι, τόσο κατά το Ρυθ-
μιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ν. 1515/85, 2052/92) 
όσο και κατά τις ειδικές μελέτες του Ο.Α., η έκταση 
προορίζεται να διαμορφωθεί σε υπερτοπικό πόλο 
αναψυχής, Οικολογικό Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Κέντρο Εκπαίδευσης. Ύστε-
ρα από περίπου έναν χρόνο αποφασίζεται να ανα-
τεθεί η μελέτη στα γραφεία ΟΠΑΜ και «Δακανα-
λής-Μπουμπιώτης-Φλώρος».

Το 1989 η μελέτη ολοκληρώθηκε και συμπλη-
ρώθηκε από τον ίδιο μελετητή (με επέκταση της 
αρχικής σύμβασης) για την τοπογράφηση τμήμα-
τος της έκτασης του Π.Β. Στη συνέχεια έγινε αίτη-

206.01  Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» τις παλιές καλές ημέρες,  
που όλοι εύχονται να ξανάρθουν (Αρχείο ΠΠΕ «Αντώνης Τρίτσης»)

206.02  H μικρή φίλη του πάρκου συμβάλλει στον εμπλουτισμό του πρασίνου στο χώρο του  
(Αρχείο Συλλογικότητας «Φίλοι του Πάρκου»)

206.01 206.02
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ση στην ΕΟΚ (σήμερα Ε.Ε.) για τη χρηματοδότηση 
του έργου.

Το 1990 παρουσιάστηκε η μελέτη και έγινε η τε-
λική παραλαβή της από το ΥΠΕΧΩΔ.Ε σε κλίμακα 
1:2.000. 

Το 1993 με την υπ’ αρ. 6/11-3-93 Δ.29 από-
φαση του Δ.Σ. της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου 
(ΚΕΔ) παραχωρήθηκε στον Οργανισμό Αθήνας η 
χρήση τμήματος έκτασης 913 στρεμμάτων περίπου 
από το Β.Κ. 822 δημόσιο ακίνητο, όπως αναφέρεται 
στο παραχωρητήριο έγγραφο. Σκοπός της παρα-
χώρησης ήταν αποκλειστικά η δημιουργία υπερτο-
πικού πόλου αναψυχής-πάρκου περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στο τμήμα αυτό, με τους όρους 
και περιορισμούς που τίθενται στο προαναφερθέν 
παραχωρητήριο. Στην παραπάνω έκταση των 913 
στρεμμάτων περιλαμβάνονται οι συγκοινωνιακοί 
και κυκλοφοριακοί διάδρομοι ΣΠΑΠ (οδός Μπί-
μπιζα, Ελευσινίων Μυστηρίων), αλλά και εκτάσεις 
δημόσιων φορέων (Ινστιτούτο γεωλογικής Μηχα-
νολογίας του υπ. γεωργίας, ΕΑΚ Ιλίου, ΕΙν-ΟΑΕΔ) 
που προβλέπεται να αποδοθούν στο πάρκο μετά 
τη μετεγκατάσταση ή την κατάργηση των υφιστά-
μενων χρήσεων. 

Το ίδιο έτος ξεκίνησαν τα έργα για τη δημιουρ-
γία του πάρκου από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού 
Σχεδίου της Αθήνας (ΟΡΣΑ) σε συνεργασία με το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο ΟΡΣΑ προχώρησε στη δημοπράτη-
ση της πρώτης φάσης του έργου για τη δημιουργία 
ενός πρότυπου οικολογικού πάρκου αναψυχής. 

Η ά  φάση αφορούσε στη γενική διαμόρφωση 
της υποδομής, στην κατασκευή των δομικής σημα-
σίας έργων, στην ολοκλήρωση του πρώτου πυρήνα 
λειτουργίας του πάρκου (κτίρια κ.λπ.) και στις βασι-

κές διαμορφώσεις για υποδοχή συμπληρωματικών 
εγκαταστάσεων. 

Η δεύτερη φάση, που αφορούσε στη συνολική 
περιοχή του πάρκου, ολοκληρώθηκε το 2001 και 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το 
Περιβάλλον του Β́  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
Τα παραπάνω έργα υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυν-
ση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών ΔΕΕΑΠ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Το 2001 (απ. 4007/13-11-2001) η χρήση του 
πάρκου παραχωρήθηκε από την Κτηματική Εταιρεία 
του Δημοσίου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτι-
κής Αθήνας (ΑΣΔΑ). Ακολούθησαν, το επόμενο 
έτος, η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομι-
κού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
«Οργανισμός Διοίκησης & Διαχείρισης Πάρκου 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρί-
τσης”», στη θέση Πύργος Βασιλίσσης.

207.01  Η μικρή γέφυρα πάνω από το τεχνικό αυλάκι του πάρκου: πέρασμα για όσους θέλουν να φτάσουν απέναντι 
για να πιουν έναν καφέ ή να αγοράσουν κάτι από το Νatura Shop (Αρχείο ΠΠΕ «Αντώνης Τρίτσης»)

207.02  Αρχές της δεκαετίας του 2000: όταν οι πάπιες χαίρονταν να βουτούν μέσα στο πεντακάθαρο νερό  
(Αρχείο ΠΠΕ «Αντώνης Τρίτσης»)

207.01

207.02
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Π έρασε μία δεκαπενταετία, κατά τη διάρκεια 
της οποίας διορισμένες διοικήσεις με ελά-

χιστους (ή και χωρίς) πόρους και μέσα κλήθηκαν 
να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά και σύνθετα προ-
βλήματα που προέκυπταν από τη λειτουργία του 
μεγαλύτερου πάρκου της πρωτεύουσας. Τα αποτε-
λέσματα είναι εμφανή. 

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο 
του πάρκου είναι ένα μείγμα εικόνων υποβάθμισης 
και αποθαρρυντικών διαπιστώσεων. Είναι το απο-
τέλεσμα της συνεχούς αδιαφορίας των τελευταίων 

χρόνων, που σε κάποιες περιπτώσεις επιδεινώθηκε 
με άστοχες παρεμβάσεις, όπως ο εγκιβωτισμός των 
υδάτων του ρέματος της Εσχατιάς, που υποβάθμι-
σε περαιτέρω τον υδροφόρο ορίζοντα το οποίο 
τροφοδοτούσε το πάρκο. 

Όλα αυτά μέσα σε ένα Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη, 
λιγότερο θεατή μέσα στο περιβάλλον της γενικευ-
μένης υποβάθμισης. Πρόκειται για διαρκείς πεισμα-
τικές πρωτοβουλίες από σωματεία και συλλογικότη-
τες με πλούσια εμπειρία δράσης και στον τομέα της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, φίλους του πάρκου 
και άλλους εθελοντές που κρατούν ζωντανή την 
ελπίδα για την αναγέννησή του. Τέτοιοι φορείς που 
συντηρούν τη γεωργοκτηνοτροφική και πολιτιστική 
παράδοση του παλιού αγροκτήματος είναι:

-Στο χώρο του πάρκου:
• Η ΜΚΟ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που 

σκοπό έχει την προστασία των άγριων πουλιών και 
των βιοτόπων τους, ένας από τους οποίους είναι το 
«φυσικό καταφύγιο» του πάρκου.

• Η Κιβωτός «Παλαιοί σπόροι για νέες καλλιέρ-
γειες» που συλλέγει, συντηρεί και διασώζει σπόρους 
από τη διαρκώς συρρικνούμενη βιοποικιλότητα, 
προτείνοντας την επαναφορά παραδοσιακών καλ-
λιεργειών, πάντοτε χρήσιμων και ωφέλιμων για τις 
διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. 

• To μικρό θεατράκι στο οποίο διοργανώνονται 
δεκάδες μουσικοκαλλιτεχνικές, θεατρικές κ.ά. εκδη-
λώσεις κάθε χρόνο.

-Στο χώρο ιδιοκτησίας Σερπιέρη:

• Η γΕΩΡγΟΚΤΗνΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. (γΕΚΕΙ) με 
αμπελώνες 42 στρεμμάτων, σύγχρονο οινοποι-
είο (παράγει τα επώνυμα κρασιά «Επτάλοφος», 
«Ίλιον», «Μαλαγουζιά») και μονάδα σταβλισμού 
ίππων. 

• Η ΜΚΟ «Κέντρο της γης», που φιλοξενείται 
στο κτήμα της γΕΚΕΙ και εισάγει τους επισκέπτες 
στην έννοια της περιβαλλοντικής κοινωνικής νο-
ημοσύνης, προτείνοντας συμπεριφορές και στά-
σεις ζωής οι οποίες συνεισφέρουν στη διαφύλα-
ξη του περιβάλλοντος. 

Α πό τις 9 Αυγούστου 2016, που τέθηκε σε 
ισχύ ο ν. 4414 του 2016, οι εγκαταστάσεις 

που δημιουργήθηκαν κατά καιρούς στο χώρο του 
πάρκου περιήλθαν στο Φορέα Διαχείρισης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». 
Οι εγκαταστάσεις αυτές δημιουργήθηκαν:

• από κρατικούς φορείς, όπως το Δημοτικό 
Στάδιο του Ιλίου, παραχωρημένο από τη γγΑ στο 
δήμο το 1980 (ο χώρος είναι ενταγμένος στο 
σχέδιο πόλης από το 1979),

• από τους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού, ως «έσχατη λύση» όμως, λόγω 
μη ύπαρξης αντίστοιχων χώρων στον οικιστικό 
ιστό της πόλης, που αναπτύχθηκε σε συνθήκες 
πλήρους εμπορευματοποίησης (διάβαζε: ακραί-
ας κερδοσκοπίας), χωρίς πρόβλεψη για κοινό-
χρηστους χώρους. 

Οι εγκαταστάσεις που φτιάχτηκαν από το 
Δήμο Ιλίου είναι όλες υπαίθριες, ελαφράς κατα-
σκευής και λυόμενες, και αφορούν σε δραστη-
ριότητες άθλησης, αναψυχής, φυτώρια εμπλουτι-
σμού του πρασίνου, ανακύκλωση, καθ’ όλα συμ-
βατές με το χαρακτήρα και τους σκοπούς του 
πάρκου. Σε αυτές δεν έχει προστεθεί ούτε ένα 
κυβικό τσιμέντου, σε αντίθεση με τις εγκαταστά-
σεις και τα κτίρια που φτιάχτηκαν από τις εκάστο-
τε διορισμένες διοικήσεις, από κυβερνητικούς ή 
φορείς, που επιβάρυναν το χώρο.

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα του 
πάρκου δείχνουν το ενδιαφέρον της Πολιτείας 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο πλαίσιο ενός 
κεντρικού σχεδιασμού μαζί με τα άλλα επτά (7) 
μητροπολιτικά πάρκα (Τατόι, γουδί, Βοτανικός, 
Σελεπίτσαρι, Ελληνικό, Συγγρού, Αττικό) της 
πρωτεύουσας, χωρίς όμως να είναι δεδομένα 
οι πόροι και τα μέσα για την επίλυσή του. Επει-
δή παρόμοια σενάρια αντιμετώπισης ενός τόσο 
σοβαρού ζητήματος εφαρμόστηκαν κατ’ επα-
νάληψη τα τελευταία χρόνια, οι επιφυλάξεις και 
ενστάσεις του Δήμου Ιλίου και των φορέων, που 
εκ των πραγμάτων έχουν λόγο να ανησυχούν για 
την τύχη του, παραμένουν...

208.01  Το ναΐδριο του Αγίου Παύλου στο χώρο της Επταλόφου. Η δημιουργική συνάντηση του Δημ. Πικιώνη με 
τον Φώτη Κόντογλου (βλ. σελ. 91)

208.02  Η Οργάνωση «Κέντρο της Γης» προσφέρει 
στους επισκέπτες του Πύργου ξεχωριστές 
εμπειρίες και γνώσεις μέσα από μια 
βιωματική περιήγηση-εξερεύνηση στη ζωή 
της φύσης και της κοινωνίας! 

208.01

208.02
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Δομές Πρόνοιας και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης στο Ίλιον

Σ
υχνά, οι κάτοικοι της πόλης, οι «άν-
θρωποι της διπλανής πόρτας», όπως 
συνήθως λέμε με αρκετή συμπάθεια γι’ 
αυτούς, αντιμετωπίζουν χρονίζοντα προ-

βλήματα, έκτακτα περιστατικά και μεγάλες δυσκο-
λίες που σχετίζονται με την υγεία και τις βιοπορι-
στικές τους ανάγκες. Η οικονομική και κοινωνική 
κρίση καθιστά σε πολλές περιπτώσεις δυσεπίλυτα 
τα προβλήματα αυτά και κάποτε (όχι σπάνια) άλυ-
τα, γιατί η δυνατότητα των ανθρώπων να τα αντι-
μετωπίσουν με ιδίους πόρους και μέσα δεν είναι 
πάντοτε δεδομένη. 

Όμως η κοινωνία της πόλης με τους οργανωμέ-
νους φορείς της, το δήμο, την Εκκλησία, τους τοπι-
κούς συλλόγους και τις αυτόνομες κατά περίπτωση 
συλλογικότητές της ξεδιπλώνει το σαμαρειτισμό 
και την έγνοιά της, δείχνοντας τον καλύτερο εαυτό 
της, γιατί πάνω απ’ όλα ήταν και παραμένει κοινω-
νία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Δεν θα μπορούσε 
να συμβαίνει κάτι διαφορετικό στο Ίλιον, αφού η 
πόλη, ο χώρος της, έχουν μια κουλτούρα κοινωνι-
κής πρόνοιας και αντίληψης που έρχεται από μα-
κριά, χάρη στις υποδομές που υπάρχουν εδώ και 
πενήντα, εξήντα, εβδομήντα χρόνια σε αυτήν και 
την έχουν καταστήσει πανελληνίως γνωστή. 

Σ ε δύσκολες για τον τόπο μας εποχές, όταν η 
Ελλάδα πάσχιζε να επουλώσει τις πληγές του 

πολέμου, δημιουργήθηκαν στο χώρο του σημερι-
νού Πάρκου Τρίτση το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», 

το Ίδρυμα για Παιδιά με νοητική Υστέρηση «Η 
Θεοτόκος», το Κέντρο Αποκαταστάσεως Αναπή-
ρων, το Εθνικό Ίδρυμα «Η Εστία» (σήμερα, ως 
ΙνΕΔΙΒΙΜ, υποστηρίζει γυναίκες μονογονεϊκών 
οικογενειών με παιδιά), που κατέστησαν την τότε 
κοινότητα των νέων Λιοσίων όαση κοινωνικής 
μέριμνας και φροντίδας για τον συνάνθρωπο, 
μοναδική σε ολόκληρο το δυτικό διαμέρισμα της 
πρωτεύουσας. 

Μερικές δεκαετίες πριν, η μικρή κοινότητα, χω-

ρίς πόρους, μέσα και εμπειρίες, πάσχιζε να δημι-
ουργήσει πρωτόλειους μηχανισμούς Κοινωνικής 
Πρόνοιας για να έχουν οι κάτοικοί της μια στοιχει-
ώδη αρωγή στο άναρχο, ευάλωτο και ανασφαλές 
οικιστικό περιβάλλον τους.

Η χορήγηση βοηθημάτων με αποφάσεις του 
Κοινοτικού Συμβουλίου σε κάποια από τα 

πολυμελή φτωχονοικοκυριά της πόλης τη δεκαετία 
του ’50 ήταν το πρώτο βήμα της μικρής κοινότητας 

209.01 Νεαρές μαθητευόμενες βρεφοκόμοι μεγαλώνουν με στοργή βρέφη που δεν έτυχε να γνωρίσουν μητέρα
209.02 Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» για παιδιά με νοητική υστέρηση, στο βόρειο τμήμα του πάρκου
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στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας. 
Στις μεγάλες καταστροφές που έπληξαν την 

πόλη (πλημμύρα 1961, σεισμοί 1981 και 1999), 
η αλληλέγγυα στάση των κατοίκων, της Εκκλησίας 
και της τοπικής Αρχής έδειξε την ετοιμότητα και 
το περίσσευμα ανθρωπιάς της τοπικής κοινωνίας. 
Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία κρατικών 
φορέων στην περιοχή, όπως το Ιατροκοινωνικό 
Κέντρο του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) το 1962. Το 
ΠΙΚΠΑ έφτιαξε δύο παιδικούς σταθμούς στο Ρίμι-
νι και στην Παλατιανή. 

Μερικά χρόνια αργότερα (το 1969) λειτούργη-
σε η Εργατική Εστία ν. Λιοσίων στο κέντρο της 
πόλης, με Σχολή Εργαζόμενου Κοριτσιού (διάρκεια 
φοίτησης 3 χρόνια με πάνω από 200 εκπαιδευόμε-
νες κάθε χρόνο). 

Σημαντικές υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα η 
συμμετοχή και η συνεισφορά της Εκκλησίας στην 
οργάνωση συσσιτίων και τη διανομή τροφίμων, 
βοηθημάτων και ιματισμού σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, προσπάθεια που συνεχίζεται μέχρι τις ημέ-
ρες μας, αυτόνομα ή σε συνεργασία με το δήμο. 

Τ ις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα την περίο-
δο που διανύουμε, μετά την εκδήλωση της 

πρωτοφανούς κοινωνικοοικονομικής κρίσης, η 
δημοτική Αρχή εντατικοποίησε τις προσπάθειές 
της, προκειμένου να προλάβει άκρως δυσμενή 
περιστατικά και σε κάθε περίπτωση να μειώσει τις 
επιπτώσεις τους στην κοινωνική ζωή της πόλης. 

210.01 Το Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών του Δήμου Ιλίου 
210.02 Νέοι παιδότοποι φτιαγμένοι με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας
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Με τις υπηρεσίες της στους τομείς Υγείας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας δημιούργησε μια ομπρέλα 
προστασίας των κατοίκων, ανδρών και γυναικών 
κάθε ηλικίας, προκειμένου να ενισχύεται κατά το 
δυνατόν ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλους για ό,τι 
πρόβλημα υγείας δυσκολεύει τη ζωή τους, χρόνιο 
ή περιστασιακό, και για ό,τι απρόβλεπτο και δυσά-
ρεστο μπορεί να φέρει η «κακιά ώρα». 

Στις μέρες μας, η Κοινωνική Υπηρεσία του δή-
μου ασκεί την κοινωνική πολιτική της με μια πολυ-
επίπεδη παρέμβαση, με προτεραιότητα στην άρση 
του αποκλεισμού των κοινωνικά ευπαθών ομάδων 
και τη διασφάλιση μιας στοιχειώδους κοινωνικής 
ισορροπίας.

Σ ήμερα, στο Δήμο Ιλίου λειτουργούν Δημο-
τικά Ιατρεία, Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού, 

Βρεφική Βιβλιοθήκη και δώδεκα (12) Δημοτικοί 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στους οποίους φιλοξε-
νούνται εκατοντάδες βρέφη και νήπια. Παρέχο-
νται καθημερινά μικρά γεύματα σε μαθητές των 
σχολείων της πόλης, που οι οικογένειές τους αντι-
μετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ 
παράλληλα λειτουργούν Κοινωνικά Φροντιστήρια 
του δήμου για την υποστήριξη των μαθητών της 
προηγούμενης κατηγορίας. Επίσης, λειτουργεί Κέ-
ντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Παιδιών, σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Ορ-
γανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Ο δήμος 
διαθέτει δύο Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα («Ιλιαχτί-
δα» Ι και ΙΙ), που με το εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό τους (ειδικοί παιδαγωγοί, μουσικοθε-
ραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.ά.) 
προσφέρουν την τελευταία δεκαετία σε παιδιά και 
εφήβους της πόλης προγράμματα εργοθεραπεί-
ας, λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχολογικής 
υποστήριξης και συμβουλευτικής οικογένειας. 
Επιπλέον υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης 
και προαγωγής υγείας σχολικού αθλητισμού, ως 
και προγράμματα θερινής δημιουργικής απασχό-
λησης για παιδιά υγιή και με αναπηρία, κι ακόμη 
πλήθος προληπτικών εξετάσεων μέσω των Δημο-
τικών Ιατρείων, καθώς και δράσεις πρόληψης της 
υγείας μέσω του ΚΕΠ Υγείας, όπου οι δημότες 
λαμβάνουν την απαραίτητη καθοδήγηση που χρει-
άζονται για τις εξετάσεις τους.

Άλλες μονάδες Υγείας και Πρόνοιας που λει-
τουργούν σήμερα στο δήμο: Φυσικοθεραπευτή-
ριο για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας και 
του Τμήματος Αθλητισμού, Δημοτικό Οδοντια-
τρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Ιατροκοινωνικό Κέ-
ντρο (πρώην ΠΙΚΠΑ) σε συνεργασία με το Πανε-
πιστημιακό γενικό νοσοκομείο «Αττικόν», Δημο-
τική Τράπεζα Αίματος (λειτουργεί από το 1987), 
Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Παράλληλα υλοποιείται το πρό-

γραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με ιδίους πόρους σε 
ανήμπορους δημότες. 

Ακόμη, παρέχονται προγράμματα επισιτιστικής 
βοήθειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής 
και τον ΑΣΔΑ, επισιτιστικά προγράμματα σε συνερ-
γασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου και τις Δομές 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας, οικονομικό, ποιοτικό και 
πιστοποιημένο φαγητό σε όλους τους δημότες που 
το επιθυμούν από την Κοινωνική Κουζίνα του δήμου. 

Σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα συμπεριφοράς και τραυματικές εμπειρίες 
παρέχονται ψυχολογική εκτίμηση-αξιολόγηση-
συμβουλευτική υποστήριξη, ως και προγράμματα 
πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πά-
νος Μυλωνάς».

Διευρύνοντας το ενδιαφέρον του για τη στήριξη 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ο δήμος συμμε-
τέχει και στηρίζει τα προγράμματα του Διαδημοτι-
κού Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προ-
αγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας από τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών «ΦΑΕΘΩν», που λειτουρ-
γεί στο Ίλιον από το 2006 σε συνεργασία με τους 
γειτονικούς δήμους και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρ-
τημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Επίσης συνεργάζεται με 
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
προστασία των κακοποιημένων γυναικών.

Το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκε στο 
δήμο γραφείο Πληροφόρησης και Υποστήριξης 
Ανέργων, ενώ για τους μαχητές της ζωής και τους 
απομάχους της δουλειάς λειτουργούν εδώ και 
δεκαετίες οκτώ (8) ΚΑΠΗ, στους ζεστούς και κα-
τάλληλα διαμορφωμένους χώρους των οποίων πα-
ρέχονται απλές εξετάσεις (μέτρηση πίεσης, σακχά-
ρου, χοληστερίνης, εμβολιασμοί, σπιρομετρήσεις 
κ.ά.), συμβουλές υγείας, φυσιοθεραπεία, εργοθερα-
πεία, αλλά και ευκαιρίες για διασκέδαση, αναψυχή 
και δημιουργική απασχόληση των μελών τους. Στο 
μέλλον πρόκειται να λειτουργήσει στο δήμο Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2017, ο Δήμος 
Ιλίου απέσπασε το Χρυσό Βραβείο Βιώσιμης Πό-
λης (Liveable City) στον τομέα της Υγείας για την 
πρωτοπόρα εφαρμογή «νοιάζομαι», που δημι-
ούργησε με στόχο την εύκολη πρόσβαση και την 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων. Η συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εφαρμο-
γή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκ-
συγχρονισμού της Κοινωνικής Υπηρεσίας και χρη-
ματοδοτείται από πόρους του Δήμου Ιλίου.

Και στην περίπτωση της αλληλέγγυας πόλης του 
Ιλίου ισχύει το μήνυμα: «Κανένας δημότης δεν είναι 
μόνος του στο πρόβλημα!»

211.01  Εξωτερική άποψη του 12ου Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιλίου

211.02  Εθελοντισμός, ανθρωπιά, αλληλεγγύη: η 
δύναμη των πολλών στην πράξη
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Πολιτιστικοί θησαυροί της πόλης

Μ
ια περιήγηση σε γνωστά, λιγότερο 
προβεβλημένα ή ακόμη και άγνωστα 
σημεία της πόλης αποτελεί η αναφο-
ρά που ακολουθεί, όχι μόνο για να 

καταγράψει τη σημαντικότητα και τη μοναδικότητά 
τους, αλλά, πολύ περισσότερο, για να ωθήσει ιδιαί-
τερα τους νέους κατοίκους του Ιλίου να γνωρίσουν 
την πλούσια ιστορική, αρχιτεκτονική, πολιτιστική-
λαογραφική κληρονομιά της. 

Ξενάγηση στην πόλη, λοιπόν, και ευκαιρία για επι-
μορφωτικούς υγιεινoύς περιπάτους σε 12 σημεία που 
καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της έκτασής της.

• Ο Πύργος της Βασιλίσσης με τον περιβάλ-
λοντα χώρο του, έκτασης σήμερα 250 στρεμμάτων 
περίπου, ιδιοκτησίας της οικογένειας Σερπιέρη, είναι 
το εναπομείναν τμήμα του παλιού βασιλικού αγρο-
κτήματος, υπερδεκαπλάσιας έκτασης. Ο Πύργος βρί-
σκεται σχεδόν στο κέντρο του παλιού αγροκτήματος 
της Επταλόφου και είναι προσβάσιμος από τις λεωφό-
ρους Δημοκρατίας και Φυλής. Aναλυτική περιγραφή 
του ιστορικού κτήματος υπάρχει στο οικείο κεφάλαιο 
(βλ. σελ. 44). Ο χώρος δεν είναι ανοιχτός στο κοι-
νό και θα χρειαστεί ειδική άδεια εισόδου. Πάντως, 
ο επισκέπτης θα βιώσει μια ανεπανάληπτη εμπειρία 
αντικρίζοντας ζωντανές εικόνες που έρχονται από τα 
μέσα του 19ου αιώνα, μια εποχή που ο πληθυσμός 
της Αθήνας δεν ξεπερνούσε τους 40.000 κατοίκους, 
τότε που μαζί με το τεράστιο κτήμα της Επταλόφου 
χτιζόταν και το χωριό των Κάτω Λιοσίων.

• Ο υπόγειος αγωγός ύδρευσης. Έργο των ρω-
μαϊκών χρόνων (1ος-3ος μ.Χ. αι.), που φαίνεται ότι 
αποτελούσε τμήμα ενός δικτύου υδροδότησης ζω-
τικής σημασίας για τους κατοίκους των αρχαίων Δή-
μων Χολαργού και Ευπυριδών. Το σωζόμενο τμήμα 
του αγωγού, μήκους 16,50 μ., βρίσκεται στον Κόμβο, 
λίγο μετά την είσοδο της πόλης. Πρόκειται για επιμε-
λημένη κατασκευή με πήλινες πεταλόσχημες κεραμί-
δες που πατούν σε πλινθόκτιστα τοιχία και συνδέεται 
με δύο φρεάτια (αναλυτικά βλ. σελ. 19). 

• Το αρχαίο βαλανείο. Πρόκειται για ένα εκτε-
ταμένο λουτρικό συγκρότημα δημόσιας χρήσης 
των υστερορωμαϊκών χρόνων (3ος μ.Χ. αι.), έκτα-
σης 400 τ.μ., που ήλθε στο φως σχετικά πρόσφατα 
και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 μ. από τη 
συμβολή της λεωφ. Θηβών με τη λεωφ. Φυλής. Το 
βαλανείο υδροδοτείτο πιθανότατα από το παρα-
κείμενο ρέμα της Εσχατιάς. Σήμερα διατηρείται σε 
κατάχωση, όμως στο σημείο του υπάρχει ενημε-
ρωτική επιγραφή με φωτογραφίες και κάτοψη του 
όλου συγκροτήματος (βλ. σελ. 19). 

• Η επιγραφή του Απόλλωνα του Εριθασέου 
(4ος π.Χ. αι.). Αναφέρουμε αναλυτικά (βλ. σελ. 24) 

ότι πρόκειται για ένα μνημείο οικολογικής ευαισθη-
σίας παγκόσμιου ενδιαφέροντος, μοναδικής αξίας, 
που βρέθηκε στην περιοχή του παλιού βασιλικού 
αγροκτήματος. Αντίγραφό της υπάρχει στο Δη-
μαρχιακό Μέγαρο (4ος όροφος).

• Ο ταπεινός ναΐσκος των Αγίων Θεοδώρων, 
χτισμένος το 17ο με 18ο αιώνα. Βρίσκεται επί της 
οδού Θηβών 415, στην είσοδο του Δημοτικού Κοι-
μητηρίου (βλ. σελ. 82).

• Το άγαλμα των Τριών Χαρίτων στην είσοδο 
του Δημαρχιακού Μεγάρου από την οδό Κάλχου 
(βλ. σελ. 225).

• Το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Ιδρύθηκε στα νέα 
Λιόσια γύρω το 1860, δαπάναις του ευεργέτη και 
ευπατρίδη Αναστασίου Μανάκη. Ήταν το καλύτερο 
από αρχιτεκτονικής πλευράς και ένα από τα δέκα 
πρώτα στην περιφέρεια της νεαρής τότε πρωτεύ-
ουσας. Στον αύλειο χώρο του βρίσκεται η προτομή 
του Αναστασίου Μανάκη (βλ. σελ. 70).

• Οι εγκαταστάσεις της Ραδιοφωνίας με τις 
δύο πανύψηλες κεραίες. Ήταν 25η Μαρτίου του 
1938, ανήμερα της εθνικής εορτής, όταν μεταδό-
θηκαν για πρώτη φορά από την περιοχή των νέων 
Λιοσίων το «Εδώ Αθήναι» και το ηχητικό σήμα του 
τσοπανάκου, του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών 

212.01 Πύργος Βασιλίσσης: ένα κτίσμα, μια ιστορία, μια πόλη ολόκληρη
212.02  Το 1ο Δημοτικό Σχολείο: 158 χρόνια από την ανέγερσή του και μόλις 80 χρόνια από τη διώροφη επέκταση-

ανακατασκευή του, κάλυψε τις αυξημένες ανάγκες του μαθητόκοσμου της περιοχής (Αρχείο Δήμου Ιλίου)
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(ΡΣΑ) του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ). 
Με την εγκατάσταση του πομπού, η περιοχή, 

που μέχρι τότε ήταν γνωστή ως Δραγουμάνο, απέ-
κτησε το σημερινό τοπωνύμιο «Ραδιοφωνία».

Από τις ίδιες κεραίες μεταδόθηκε το πρώτο 
πολεμικό ανακοινωθέν της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
προκαλώντας ρίγη συγκινήσεως στον ελληνικό λαό 
και ενθουσιασμό στα στρατευμένα παιδιά του. Στις 
εγκαταστάσεις του –παροπλισμένου σήμερα– Ρα-
διοφωνικού Σταθμού υπάρχει ο ίδιος εκείνος ιστο-
ρικός πομπός του ’38, που παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται από τους ειδικούς τε-
χνολογικό επίτευγμα της εποχής (βλ. σελ. 166).

• O Ιερός Ιδρυματικός Ναός του Αποστό-
λου Παύλου, σχεδιασμένος από τον Δημήτριο Πι-
κιώνη, χτισμένος με πλάκες Πηλίου γύρω στο 1960 
και αγιογραφημένος διά χειρός Φώτη Κόντογλου. 
Βρίσκεται πίσω από το κτίριο του Εθνικού Ιδρύμα-
τος της Εστίας, στο χώρο του Πάρκου Περιβαλλο-
ντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» (βλ. 
σελ. 82).

• Η Δημοτική Πινακοθήκη και το Μουσείο 
Θεάτρου Σκιών στον πεζόδρομο της οδού Με-
λικής 17, όπου παρουσιάζονται συλλογή 80 έργων 
του Λιοσιώτη ζωγράφου γιάννη Κιτσούκη και η 
Διαρκής Έκθεση Θεάτρου Σκιών με δεκάδες φι-
γούρες γνωστών καραγκιοζοπαικτών (Θανάσης 
Σπυρόπουλος, Kώσταρος κ.ά.).

• Η βίλα των Άγγελου Μανούσου και Κων-
σταντίνου Σταυρίδη, χτισμένη το 1929 στο κέντρο 
του ομώνυμου κτήματος, πάνω από τη σημερινή 
οδό γαλαξιδίου (περιοχή Ραδιοφωνίας), ανάμεσα 
στο ρέμα της Φλέβας και στη λεωφόρο Φυλής. Μια 

πρότυπη γεωργική, Κτηνοτροφική και Πτηνοτροφι-
κή Σχολή, βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών, 
μια αξιόλογη προσπάθεια επιμόρφωσης των νέων 
ανθρώπων σε δραστηριότητες του πρωτογενούς 
τομέα που ακύρωσε ο πόλεμος. Το κτίριο υπάρχει 
ακόμη, όχι όμως όπως θα έπρεπε.

Ύστερα από όλα αυτά, μην παραλείψετε βεβαί-
ως να επισκεφθείτε το πρόσφατα ανακαινισθέν Λα-
ογραφικό Μουσείο της πόλης. 

• H δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου 
στο Δήμο Ιλίου ξεκίνησε δειλά, το φθινόπωρο του 
1996. Η πρώτη παρουσίαση των εκθεμάτων (παρα-
δοσιακές φορεσιές) έγινε το 1997 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», στον Άγιο Φανούριο. 
Τρεις μέρες ήταν αρκετές ώστε να δημιουργηθούν 

προσδοκίες και να υπάρξουν προσφορές εκθεμά-
των για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης και μόνι-
μης λαογραφικής συλλογής. 

Τον επόμενο χρόνο δημιουργήθηκε Εκθετήριο 
Παραδοσιακής Λαϊκής Φορεσιάς στο 2ο Πολι-
τιστικό Κέντρο του δήμου, στην οδό Μελίκης 17. 
Στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν ήδη δύο εκθέσεις: 
η πρώτη με φιγούρες θεάτρου σκιών γνωστών κα-
ραγκιοζοπαικτών και η δεύτερη με έργα ζωγραφι-
κής του Λιοσιώτη ζωγράφου γιάννη Κιτσούκη. Τον 
επόμενο χρόνο, το εκθετήριο εμπλουτίστηκε και 
λειτούργησε ως Λαογραφικό Μουσείο. 

Στα μέσα του 2010, το Λαογραφικό Μουσείο με-
ταστεγάστηκε στο σημερινό χώρο του, στο κέντρο 
της πόλης, επί της οδού Κάλχου 53 και Πολυφήμου, 
σε μια μεσοαστική κατοικία, που χαρακτηρίζεται από 
το απέριττο αρχιτεκτονικό στιλ, το οποίο εμφανίστη-
κε στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του ’50. 

Το Λαογραφικό Μουσείο ικανοποιεί ένα όραμα 
γενεών, εκφράζει όλους εκείνους που έζησαν στην 
πόλη και πολύ περισσότερο αυτούς που με αγάπη 
και ενδιαφέρον για την πολιτιστική της παράδοση 
διατήρησαν με επιμέλεια για πολλές δεκαετίες τα 
προσωπικά τους κειμήλια και τα εμπιστεύθηκαν για 
να εμπλουτίσουν τη μεγάλη συλλογή του. Ο χώρος 
του Λαογραφικού Μουσείου αποτελείται από πέντε 
αίθουσες, έναν μικρό περίβολο και τους απαραίτη-
τους για τη λειτουργία του βοηθητικούς χώρους. Η 
διάταξη και η παρουσίαση των εκθεμάτων, ο σωστός 
φωτισμός και οι επεξηγηματικές αναφορές για κάθε 

213.01  Οι εγκαταστάσεις της Ραδιοφωνίας έχουν χαρακτηριστεί εδώ και 20 χρόνια ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
από το υπουργείο Πολιτισμού

213.02 Το κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου του δήμου (Αρχείο Δήμου Ιλίου)
213.03  Ο Θανάσης Σπυρόπουλος με τον συνεργάτη του, έτοιμοι για μια παράσταση Καραγκιόζη 

(Αρχείο Θανάση Σπυρόπουλου)

213.03

213.01 213.02
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έκθεμα έγιναν με τις οδηγίες μουσειολόγου. Έτσι, 
οι επισκέπτες έχουν μια πλήρη εικόνα του ιδιωτικού 
βίου των πρώτων κατοίκων των νέων Λιοσίων μέσα 
σε ένα ευρύ ιστορικό πλαίσιο, που αρχίζει από τις 
πρώτες δεκαετίες μετά την Απελευθέρωση και φτά-
νει στα μέσα του προηγούμενου αιώνα.

Παραδοσιακές ενδυμασίες, επίσημες και καθη-
μερινές, κοσμήματα, προικιά, υφαντά, παλιά χαρ-
τονομίσματα, έγγραφα, προικοσύμφωνα, έπιπλα 
και σκεύη καθημερινής χρήσης φορτίζουν συγκι-
νησιακά τον επισκέπτη, κάνοντας συναρπαστική 
την περιήγηση στις αίθουσες του ΛΜΙ, ενώ στίχοι 
και αποσπάσματα από παλιά αρβανίτικα τραγού-
δια φέρνουν στη μνήμη του χαρές και πανηγύρια 
από τα παλιά. Το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, είτε 
αυτόνομα είτε ως εικαστικό φόντο, ενισχύει τα εκ-
θέματα στο χώρο τους. Το οπτικοακουστικό υλικό 
και το επιμελημένο πληροφοριακό έντυπο ζωντα-
νεύουν την περιήγηση, προβάλλοντας παράλληλα 
το δικαίωμα των προηγούμενων γενεών να έχουν 
καθεμιά τη δική της θέση στη συλλογική μνήμη. 

Το νήμα της λαογραφίας, ζωντανό κομμάτι της 
τοπικής ιστορίας, ξετυλίγεται άπλετα στις αίθου-
σες του ΛΜΙ, που αποτελεί την πολιτιστική κιβωτό 
της πόλης. 

Δ εν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το 
οδοιπορικό μας στους «θησαυρούς» της 

πόλης, στα σημεία εκείνα του Ιλίου που παρουσι-
άζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον από πολιτιστικής, 
αρχιτεκτονικής και ιστορικής πλευράς, αν δεν συ-
μπεριλαμβάναμε ακόμη τρία που έρχονται από το 
«αγροτικό» παρελθόν της περιοχής, καθώς απο-
τελούν αντιπροσωπευτικές υποδομές μιας άλλης 
εποχής, τότε που το Ίλιον ήταν ένα μικρό χωριό 
καταμεσής ενός απέραντου χώρου με παραγωγι-
κούς λαχανόκηπους, βουστάσια, δενδρώνες, μα-
ντριά, βοσκοτόπια, αλώνια, σιταποθήκες, ρέματα, 
στέρνες και μαγγανοπήγαδα. Η περιοχή άλλαξε 
ραγδαία μέσα σε δυο-τρεις δεκαετίες, όμως το 
δικαίωμα στην ιστορική μνήμη και η αγάπη στην 
πατρώα γη δεν επιτρέπουν στο σήμερα να προ-

σπεράσει εγωιστικά το χτες, πολύ περισσότερο να 
το διαγράψει. Μπορεί στις μέρες μας κάποιοι να 
το αντιμετωπίζουν υπεροπτικά και επιπόλαια σαν 
κάτι το αναχρονιστικό και το αχρείαστο, όμως αυτό 
υπάρχει γιατί είναι κομμάτι της τοπικής ιστορίας, 
σημείο αναφοράς της συλλογικής μνήμης. 

• Τα μαγγανοπήγαδα του Τολάκη στη λεωφ. 
Φυλής, στο ύψος της Ραδιοφωνίας, και του Πρέσ-
ση στην οδό Αλαμάνας, στον Άγιο Φανούριο.

• Tα υπεραιωνόβια λιόδεντρα του τελευταίου 
ελαιώνα του Ιλίου μετρούν 400, 500, ίσως και πε-
ρισσότερα χρόνια, στη συμβολή της οδού Δρα-
γουμάνου με τη νέα προέκταση της Θηβών. Θα 
μπορούσαν να αποτελούν ένα μικρό πάρκο αγρο-
τικών δραστηριοτήτων, ακόμη έναν πολιτιστικό θη-
σαυρό, σε μια πόλη που συχνά επικαλείται και τιμά 
την ιστορική και λαογραφική της παράδοση. 

Όλα ζουν αν τα θυμάσαι!

214.01  Το καδοφόρο μαγγανοπήγαδο του Μανώλη Τολάκη στην 
Ανατολική Ραδιοφωνία. Απομεινάρι μιας παραγωγικής 
περιόδου ενός και πλέον αιώνα, στην οποία κυριαρχούσαν 
οι αγροτικές δραστηριότητες (Αρχείο οικογένειας Τολάκη) 

214.02  Το πηγάδι του Πρέσση στη συμβολή Ανδρ. Παπανδρέου 
και Αλαμάνας. Η ύπαρξή του δημιούργησε τοπόσημο  
στον Άγιο Φανούριο (Αρχείο Δήμου Ιλίου)

214.03  Η Παναγία η Αρβανίτισσα έχει ξεχωριστή θέση  
στην καρδιά των πιστών (Φωτό από το ημερολόγιο  
της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου)

214.04   Ανδρόγυνο με παραδοσιακές αρβανίτικες ενδυμασίες 
(Φωτογραφικό Αρχείο Λαογραφικού Μουσείου Ιλίου)

214.01 214.02

214.03 214.04
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Τα Νέα Λιόσια στο λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι

Σ
ε καμιά περίπτωση δεν θα υποστηρίζαμε ότι 
τα νέα Λιόσια έχουν ξεχωριστή θέση στο 
λαϊκορεμπέτικο, όπως η Κοκκινιά, η Δρα-
πετσώνα, η Καισαριανή, ο Βοτανικός κ.ά. 

προσφυγοπεριοχές, ίσως γιατί εκεί το ρεπερτόριο 
επικεντρώνεται σε θέματα που βγάζουν πόνο, πίκρα, 
βάσανα, γεγονότα και καταστάσεις που ο κοσμάκης 
ζούσε στην καθημερινότητά του – κι όταν οι πονεμέ-
νες αυτές ιστορίες γίνονταν τραγούδια, λειτουργού-
σαν σαν βάλσαμο στην καρδιά τους. 

Δεν θα μπορούσαμε επίσης να ισχυριστούμε ότι 
η κοινωνία των νέων Λιοσίων, του σημερινού Δήμου 
Ιλίου, δεν έζησε και δεν συνεχίζει να βιώνει δύσκολες 
καταστάσεις. Όμως, η λιοσιώτικη οικογενειακή παρά-
δοση τις παλιότερες εποχές είχε να κάνει με προξενιά, 
προίκες, συμφέροντα και άλλες τέτοιες σκοπιμότητες. 
Πέρασε λοιπόν κι αυτή στο τραγούδι –πολιτογραφήθη-
κε, θα λέγαμε– σαν μια κοινωνία όπου το άφθονο χρή-
μα και οι μεγάλες περιουσίες καθόριζαν σε σημαντικό 
βαθμό ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές. Αυτό 
ήταν ιδιαίτερα εμφανές σε περιπτώσεις όπου οι νέοι 
έπρεπε να προχωρήσουν σε γάμο, συμμορφούμενοι 
άνευ αντιρρήσεως με τη γνώμη των γονέων τους. 

Τα πέντε τραγούδια που ακολουθούν είναι «όλα 
τα λεφτά» (για να χρησιμοποιήσουμε μια φράση 
του συρμού), αφού αναφέρονται σε ιστορίες με λί-
ρες, γρόσια, επαύλεις, τριπλοκατοικίες, κότερα και 
άλλες χλιδάτες καταστάσεις, αλλά και σε φοβέρες 
από προικοθήρες υποψήφιους γαμπρούς, στοιχεία 
μιας λαϊκορεμπέτικης και έντεχνης μουσικής κλη-
ρονομιάς για τα νέα Λιόσια τού τότε. 

Τ ο πρώτο από τα πέντε τραγούδια που ανα-
φέρουμε στη συνέχεια, με τίτλο «Έμαθα πως 

παντρεύεσαι», θυμίζει περισσότερο έμμετρη απει-
λή-προειδοποίηση προς την υποψήφια νύφη και τη 
«μάγισσα» τη μάνα της, παρά τραγούδι, αφού ο 
πρωταγωνιστής απειλεί ότι θα τις ξεπαστρέψει και 
τις δύο αν ποτέ τολμήσουν... 

Έμαθα πως παντρεύεσαι
Στίχοι: Πάνος Τούντας 
Μουσική: Πάνος Τούντας 
Πρώτη εκτέλεση: Στελλάκης Περπινιάδης 
 
Έμαθα πως παντρεύεσαι, ε ρε καημός,  
την Κυριακή στα Λιόσα 
και παίρνεις άντρα πλούσιο, καλέ μικρό, 
με λίρες και με γρόσα.

Γι’ αυτό απόψε, κούκλα μου, 
θέλω ν’ ανταμωθούμε, 
εγώ, εσύ κι η μάνα σου η μάγισσα 
για να λογαριαστούμε.

Έμαθα πως παντρεύεσαι, ρε βάσανο, 
και παίρνεις άλλον άντρα, 
που ’χει δυο σπίτια δίπατα, καλέ μικρό, 
και μια μεγάλη μάντρα.

Μ’ αυτή η κακούργα η μάνα σου 
πολύ θα μετανιώσει 
και τη ζημιά που μου ’κανε, η μάγισσα, 
αυτή θα την πληρώσει.

Έμαθα πως παντρεύεσαι, ε ρε φωτιές, 
μα ξέρεις τι θα κάνω, 
θα σας σκοτώσω και τις δυο, με μαχαιριές, 
κι ύστερα ας πεθάνω.

Κι αυτή η κακούργα η μάνα σου 
πολύ θα μετανιώσει 
και τη ζημιά που μου 'κανε η μάγισσα 
αυτή θα την πληρώσει.

Το επόμενο τραγούδι κυκλοφόρησε λίγο πριν 
από τον πόλεμο. Δείχνει τις αντιλήψεις που 

επικρατούσαν στο μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνί-
ας των γηγενών, το οποίο λειτουργούσε με έκδηλη 
εσωστρέφεια και δυσπιστία απέναντι στον υποψή-
φιο μνηστήρα. 

Η γιαννούλα από τα Λιόσια είναι μια νέα της πα-
ντρειάς, εξαιρετικά απαιτητική και επιλεκτική στις προ-
τάσεις για προξενιό. Αυτό που την ενδιαφέρει κυρίως 
δεν είναι η εμφάνιση και ο χαρακτήρας του γαμπρού, 
αλλά η οικονομική του επιφάνεια, προϋπόθεση εκ των 
ων ουκ άνευ για να τα έχει «όλα σωστά». 

Η Γιαννούλα απ’ τα Λιόσια 
Στίχοι: Μίνωας Μάτσας 
Μουσική: Σπύρος Περιστέρης
Ηχογράφηση: 1940 (Παρλοφόν) 
Πρώτη εκτέλεση: Απόστολος Χατζηχρήστος, 
Σμυρνιωτάκι 
Φωνητικά-β́  φωνές: Μάρκος Βαμβακάρης 
 
Η Γιαννούλα από τα Λιόσια 
ήθελε να παντρευτεί 
μα το ήθελε η καημένη  
κι όλα να ’ναι απ’ το κουτί (δις).

Όποιον κι αν της προξενεύαν  
έλεγε τα λόγια αυτά: 
Δεν τον θέλω, δεν τον παίρνω,  
βρε δεν τα ’χει όλα σωστά (δις).

Θέλω να ’χει λιμουζίνα 
έπαυλη στην Κηφισιά 
κότερο στη Βουλιαγμένη  
και μια στάνη στη Χασιά (δις).

Όποιον κι αν της προξενεύαν  
έλεγε τα λόγια αυτά:

Δεν τον θέλω δεν τον παίρνω  
βρε δεν τα ’χει όλα σωστά (δις).

Να ’χει τριπλοκατοικία 
να με ντύνει με φλουριά 
να κοιμάμαι, να ξυπνάω 
πάντα με μουσαφιριά (δις).

Όποιον κι αν της προξενεύαν  
έλεγε τα λόγια αυτά: 
Δεν τον θέλω, δεν τον παίρνω 
βρε δεν τα ’χει όλα σωστά (δις).

Άντρα θέλω, βρε, στην τρίχα  
άι και στην κορμοστασιά 
να ζηλεύουν και να σκάνε 
και στα Σπάτα και Χασιά (δις).

Όποιον κι αν της προξενεύαν  
έλεγε τα λόγια αυτά: 
Δεν τον θέλω, δεν τον παίρνω 
βρε δεν τα ’χει όλα σωστά (δις).

215.01  Ο Σιδέρης Γκιόκας χορεύει ζεϊμπέκικο 
(Αρχείο οικογένειας Γκιόκα)

215.02  «Να με ντύνει με φλουριά/να κοιμάμαι, 
να ξυπνάω/πάντα με μουσαφιριά...» 
τραγουδούσε η Γιαννούλα 215.01

215.02
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Σ το τραγούδι που ακολουθεί πρωταγωνιστεί κά-
ποιος Σταμάτης, που παίρνει με προξενιό μια 

ξανθούλα από τα Λιόσια, η οποία έχει γίδια πεντα-
κόσια, χίλια λιόδεντρα κι ένα περιβόλι. 

Την παντρεύεται όχι από έρωτα αλλά από γινάτι, 
για να μπει στο μάτι όλων και πιο πολύ της Βασίλως, 
που τον κεράτωσε με έναν φίλο του. 

Προξενεύουν το Σταμάτη 
Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος 
Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος 
Πρώτη εκτέλεση: Στράτος Παγιουμτζής 
(Τεμπέλης) 
 
Προξενεύουν το Σταμάτη 
της Βασίλως το γινάτι 
μια ξανθούλα από τα Λιόσια 
που ’χει γίδια πεντακόσια: 
Τον εγέλασε η Βασίλω 
μ’ ένανε δικό του φίλο 
παίρνει άλλη για γινάτι 
κι έτσι θα της μπει στο μάτι. 
Ποιος στη χάρη σου, Σταμάτη, 
σ’ ολωνών θα μπεις στο μάτι 
λιόδεντρα θα πάρεις χίλια 
και μιας γαλανής τα χείλια. 
Παίρνεις κι ένα περιβόλι 
όπου το ζηλεύουν όλοι 
ποιος στη χάρη σου, Σταμάτη, 
μπήκες σ’ ολωνών το μάτι.

Ό στιχουργός και οι εκτελεστές της επόμενης 
δημιουργίας άφησαν εποχή στο ελληνικό 

ποιοτικό, έντεχνο τραγούδι. Εδώ, ο πρωταγωνι-

στής δεν βλέπει την ώρα και τη στιγμή που από τα 
χαμηλά θα ανέβει στα ψηλά για να τον προσκυνά-
νε στα νέα Λιόσια, όχι τόσο από αρρωστημένο 
εγωισμό όσο από την ανάγκη να μορφώσει τα 
παιδιά του και να πάψει η γυναίκα του να πλένει 
σκάλες. Όλα αυτά χάρη στο λαχείο που αγόρασε 
από μια παράγκα. 

Το λαχείο
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος 
Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης 
Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Μητσιάς 
 
Κοντά στο δημαρχείο σε μια παράγκα 
αγόρασα λαχείο με δέκα φράγκα. 
Αν θα πετύχω διάνα τον πρώτο λόττο 
στη φτώχεια την πουτάνα θα μπει μπουρλότο.

Ολά ολά, η τύχη μου γελά 
ολά ολά ολά, το χρήμα θα κυλά.

Στην τσέπη θα βροντάνε χιλιάδες γρόσια 
και θα με προσκυνάνε στα Νέα Λιόσια. 
Θα πάψει κι η Μαρία να πλένει σκάλες 
και θα γενεί κυρία σαν τόσες άλλες.

Ολά ολά, από τα χαμηλά 
ολά ολά ολά, θ’ ανέβουμε ψηλά.

Θα δώσω όσα κι όσα με την καρδιά μου 
να μάθουν καμιά γλώσσα και τα παιδιά μου. 
Και θα μπορέσουν έτσι κι αυτά μια μέρα 
να λεν αριβεντέρτσι και μπονασέρα.

Ολά ολά, θα κάνουμε πολλά 
ολά ολά ολά, ας είμαστε καλά.

Κ αταγγελτικό, το δίχως άλλο, είναι το περιεχό-
μενο του τελευταίου και πιο πρόσφατου από 

τα πέντε άσματα, αφού ο πρωταγωνιστής μιλά με 
αρκετή δόση αυτοχλευασμού για προδοσίες, γρό-
σια και αργύρια. 

Νέα Λιόσια
Στίχοι: Ηλίας Κατσούλης 
Μουσική: Παντελής Θαλασσινός 
Πρώτη εκτέλεση: Παντελής Θαλασσινός 

Τη μέρα που σε χώριζα  
του κήπου η αρμπαρόριζα  
αρώματα σκορπούσε. 

Μα η ζωή μυστήρια  
μετρούσε τα αργύρια 
αυτού που σε πουλούσε.

Κάπου στα Νέα Λιόσια 
για πεντακόσια γρόσια 
σε πρόδωσα κι ας ήξερα 
το πόσο θα μου λείψεις.

Έτσι είναι τα παλιόπαιδα 
πουλιούνται σαν οικόπεδα 
πουλιούνται σαν οικόπεδα 
κι ύστερα νιώθουν τύψεις.

Την ώρα που σε χώριζα  
το αίσθημα δεν όριζα 
τους όρκους δεν κρατούσα.

Κι από μακριά φαινότανε 
ο κόσμος να καιγότανε 
ότι θα σε πουλούσα.

Κάπου στα Νέα Λιόσια 
για πεντακόσια γρόσια 
σε πρόδωσα κι ας ήξερα 
το πόσο θα μου λείψεις.

Έτσι είναι τα παλιόπαιδα 
πουλιούνται σαν οικόπεδα 
πουλιούνται σαν οικόπεδα 
κι ύστερα νιώθουν τύψεις.

Και μια πρόταση για τα μουσικά στέκια και τα ρε-
μπετομάγαζα που λειτουργούν (όσα λειτουργούν) 
ακόμα στο Ίλιον, τη δύσκολη περίοδο του διανύου-
με: μπορούν να εμπλουτίσουν το καλλιτεχνικό τους 
πρόγραμμα με κομμάτια από τη ρεμπέτικη ανθο-
λογία που προαναφέραμε! Στο σχετικό ρεπερτόριο 
ας υπάρχει και κάτι δικό μας. Καιρός είναι!

216.01  Ο Γιάννης Παπαϊωάννου (δεξιά) με  
την παρέα του διασκεδάζει στην ταβέρνα 
του Τάσου Σινάνη το 1958 (Αρχείο 
Σπύρου Σινάνη)216.01
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Η ιστορική προέλευση των τοπωνυμίων-τοποσήμων

Τ
α τοπωνύμια, τα μικροτοπωνύμια, τα το-
πόσημα μιας πόλης είναι από τις πλέον 
ενδιαφέρουσες πτυχές της τοπικής ιστο-
ρίας, καθώς συνδέονται με την ταυτότη-

τά της, με προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν 
στην Ιστορία, με ανθρώπους, γεγονότα και κατα-
στάσεις που διαδραματίστηκαν στο χώρο της και 
σημάδεψαν την πορεία της. 

Με τα τοπωνύμια της Αττικής έχουν κατά 
καιρούς ασχοληθεί σημαντικοί πνευματικοί άν-
θρωποι, όπως ο αρχιτέκτονας-πολεοδόμος και 
αθηναιογνώστης Κώστας Η. Μπίρης, ο Πέτρος 
Φουρίκης, ο Κωνσταντίνος γαρδίκας, ο Ιωάννης 
Σαρρής, ο Κώστας Καιροφύλας πιο πρόσφατα και 
πολλοί άλλοι. 

Από το Δραγουμάνο στα Νέα Λιόσια  
και στο Ίλιον 

Όπως προκύπτει από μελέτη σε σωρεία συμβο-
λαιογραφικών πράξεων που έγιναν τα μετεπαναστα-
τικά χρόνια, στην περιοχή του σημερινού Δήμου 
Ιλίου δεν κυριαρχούσε ένα βασικό τοπωνύμιο, αλλά 
διάφορα άλλα, με επικρατέστερα το «Δραγουμά-
νο», την «ντερβισαγού» και τους «Κακουριάνους». 
Η ονομασία Κάτω Λιόσια ή νέα Λιόσια εμφανίζε-
ται περί τα μέσα του 19ου αιώνα, λίγο πριν από 
τη δημιουργία του κτήματος της Αμαλίας, κατά την 
αρχική οριοθέτηση του Δήμου Αθηναίων το 1845, 
και επικρατεί ως επίσημη ονομασία της πόλης για 
ενάμιση αιώνα περίπου, μέχρι το Σεπτέμβρη του 
1993, όταν έγινε η μετονομασία του δήμου σε Ίλι-
ον. Και στις δύο περιπτώσεις οι ονομασίες «Κάτω» 
και «νέα Λιόσια» χρησιμοποιούνταν σε αντιδια-
στολή με τις αντίστοιχες «Άνω» ή «Παλαιά Λιό-
σια», δηλωτικές της θέσης και της ιστορικότητας 
των συνώνυμων δήμων. 

Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται και 
περιπτώσεις τοπωνυμίων που σήμερα δεν ανήκουν 
στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιλίου, όμως, τόσο 
κατά την ίδρυση της κοινότητας όσο και κατά την 
αρχική οριοθέτησή της (όταν η έκταση των νέων 
Λιοσίων ήταν 26 τ.χλμ.) αποτελούσαν μέρος της με-
γάλης αγροτικής περιφέρειας των νέων Λιοσίων.

Συνοικίες και γειτονιές του Ιλίου
Εννέα συνοικίες και τρεις γειτονιές συνθέτουν 

το παζλ του οικιστικού ιστού του Δήμου Ιλίου, οι 
ονομασίες των οποίων προκύπτουν:

• Από τον ιστορικό οικιστικό πυρήνα του χω-
ριού, όπου εφαρμόστηκε το πρώτο σχέδιο του 
1858 (συνοικία Κέντρου).

• Από τους ιερούς ναούς της συνοικίας (Αγίου 
Φανουρίου, Αγίου νικολάου, ζωοδόχου Πηγής).

• Από τους συνεταιρισμούς των μεταπολεμικών 
οικιστών (συνοικίες Ριμινιτών, Πολυτέκνων).

• Από αρχαιολογικά ευρήματα στο χώρο της 

συνοικίας (Παλατιανή). 
• Από κρατικές εγκαταστάσεις (συνοικία Ραδι-

οφωνίας).
• Από τοπωνύμια της προεπαναστατικής περιό-

δου (συνοικία Μιχελή).
• Από τη μορφολογία του εδάφους και τον 

υδροφόρο ορίζοντά της (γειτονιά Φλέβες).
• Από το όνομα αρχικού κτηματία της περιοχής 

(γειτονιά Βερακέικα). 
• Από εργατικές κατοικίες στο χώρο (γειτονιά 

Εργατικές Κατοικίες Π.Β.).
Από το σύνολο των 12 ονομασιών, για τις οποί-

ες θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, οι 
8 προκύπτουν τη μεταπολεμική περίοδο, γεγονός 
που επιβεβαιώνει το χαρακτήρα του Iλίου ως περι-
οχής υποδοχής εσωτερικών μεταναστών. 

217.01  Δραγουμάνο και Σαλίγκαρος: περιοχή 
και μικροτοπωνύμιο, αντίστοιχα, στη ΒΑ 
περιφέρεια του δήμου

217.02  Στάση Σιδέρη: τοπόσημο στην περιοχή 
Μιχελή

217.03  Τρούμπα: τοπόσημο στο ρέμα της Φλέβας, στο 
ύψος των οδών Πατρόκλου και Φιλοκτήτου

217.04  Συνοικισμός «Αθανάσιος Διάκος»: ένας 
ήρωας-μάρτυρας του ’21 ανάμεσα στα 
μικροτοπωνύμια της πόλης 

217.05  Τα περισσότερα οδωνυμικά του Ιλίου 
αναφέρονται στους τόπους καταγωγής των 
εσωτερικών μεταναστών, που τα επέβαλαν 
κατά τη φάση εγκατάστασής τους

217.04

217.03

217.02

217.01

219.05
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Τοπωνύμια και τοπόσημα που αφηγούνται την 
ιστορία της πόλης

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας εντοπίσαμε περί-
που 100 τοπωνύμια της πόλης, μικροτοπωνύμια, 
τοπόσημα, αλλά και μικρότερης εμβέλειας χαρα-
κτηριστικές ονομασίες, όπως στάσεις των λεωφο-
ρειακών γραμμών του δήμου. 

Τα τοπωνύμια παρακολουθούν την ιστορική 
πορεία της πόλης σε όλες τις φάσεις της. Τα πρώ-
τα αναφέρονται στη μορφή ή στο ανάγλυφο του 
εδάφους της περιοχής (ρέματα, υψώματα) και σε 
παλιά ξωκλήσια. Στη συνέχεια, οι ονομασίες έχουν 
να κάνουν με τα ονόματα των πρώτων ιδιοκτητών, 
με είδος καλλιεργειών, με εγγειοβελτιωτικές ή άλλες 
αγροτικές εγκαταστάσεις. Ακολουθούν τα τοπωνύ-
μια που σχετίζονται με τη δημιουργία των νεότε-
ρων ναών και τις αστικές λειτουργίες που αναπτύσ-
σονται στο κέντρο και στις συνοικίες της πόλης, η 
οποία συνεχώς μεγαλώνει. Η φάση που διανύουμε 
σήμερα δεν είναι η τελευταία, καθώς η πόλη θα συ-
νεχίσει να μετασχηματίζεται στο μέλλον, αναπτύσ-
σοντας νέες λειτουργίες και υποδομές. Η σημασία 
των υποδομών αυτών και η συμβολή τους στην 
κοινωνική ζωή και την εξέλιξη της πόλης θα απο-
τελούν διαρκή αφορμή για νέες ονομασίες ή μετο-
νομασίες, που θα υποκαθιστούν άλλα τοπωνύμια, η 
σημασία των οποίων θα υποβαθμίζεται. 

Από τα υπάρχοντα τοπωνύμια, τα περισσότερα 
δημιουργήθηκαν και επικράτησαν τον περασμένο 
αιώνα, έχουν όμως διασωθεί και παλαιότερα. Ας τα 
γνωρίσουμε: 

Αγία Αικατερίνη. Μικροτοπωνύμιο της περιο-
χής νοτιοδυτικά του Αγίου Φανουρίου, που προέ-

κυψε από την ύπαρξη του φερώνυμου ιερού ναού. 
Αγία Βαρβάρα. Τοπωνύμιο στο άνω όριο της συ-

νοικίας των Πολυτέκνων, προς την πλευρά της οδού 
Θηβών. Εδραιώθηκε μεταπολεμικά από την ύπαρξη 
του φερώνυμου ιερού ναού, ο οποίος χρονολογείται 
από την τρίτη δεκαετία του περασμένου αιώνα.

Αγία Παρασκευή. Μικροτοπωνύμιο της συνοι-
κίας Παλατιανή, από το φερώνυμο ναΐδριο επί της 
Αγ. γεωργίου.

Άγιοι Ανάργυροι. Πολύ παλιό τοπωνύμιο, των 
αρχών του 19ου αιώνα. Αναφέρεται στην αρχική 
οριοθέτηση του 1925, όταν οι Άγιοι Ανάργυροι 
αποτελούσαν τμήμα της αγροτικής περιφέρειας 
της κοινότητας των νέων Λιοσίων, από την οποία 
αποσπάστηκαν δύο χρόνια αργότερα.

Άγιοι Θεόδωροι. Παλαιό μικροτοπωνύμιο 
στην οδό Θηβών, στο ύψος του Δημοτικού Κοι-
μητηρίου του Ιλίου, προερχόμενο από το φερώ-
νυμο ναϊδριο

Άγιοι Πάντες. νεότερο τοπόσημο στη συ-
νοικία της Παλατιανής (κτήματα Ματρόζου), προ-
ερχόμενο από τον Ιερό ναό των Αγίων Πάντων 
(ακολουθεί το Παλαιό Ημερολόγιο). Καθιερώθηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Άγιος Βασίλειος. Περιγράφεται στην αρχική 
οριοθέτηση των νέων Λιοσίων. Πρόκειται για παλιό 
μικροτοπωνύμιο της περιοχής του Δημοτικού Κοιμη-
τηρίου Περιστερίου, λόγω του εκεί φερώνυμου ναού.

Άγιος Γεώργιος (Κόκκινη Εκκλησιά). Τοπό-
σημο της περιοχής της σημερινής Κηπούπολης 
Περιστερίου, που προέρχεται από το ναΐδριο του 
Αγίου γεωργίου, παλαιότερα γνωστό και ως «Κόκ-
κινη Εκκλησιά». Το δεύτερο τοπόσημο ανάγεται 
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και αναφέρεται 
στη μαζική σφαγή αιχμαλώτων, ίσως ως αντίποινα 
για άλλη. Ήταν τόσο μεγάλο το φονικό που έγινε, 
σύμφωνα με την προφορική παράδοση, ώστε οι 
άσπροι τοίχοι του μικρού ναϊδρίου γέμισαν μέχρι 
πάνω με το αίμα των νεκρών. 

Άγιος Διονύσιος. νεότερο τοπόσημο από 
τον φερώνυμο ιερό ναό. 

218.02  Πλατεία Γεωργίου Γεννηματά (Όθωνος και Ελευθερίας παλαιότερα). Το κεντρικότερο σημείο της πόλης  
εδώ και 160 χρόνια. Χώρος εμπορικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών συναθροίσεων και τοπόσημο μαζί 
(Αρχείο Δήμου Ιλίου) 

219.01 Τα πλυντήρια Λέμη, τοπόσημο στη Δυτική Ραδιοφωνία (Αρχείο Επαμεινώνδα Λέμη) 

218.02

218.01
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Άγιος Ιερόθεος. Τοπωνύμιο της ομώνυμης συ-
νοικίας του Δήμου Περιστερίου από το φερώνυμο 
ιερό ναό.

Άγιος Νικόλαος. Από τα παλαιότερα τοπωνύ-
μια της βορειοδυτικής περιοχής του Δήμου Ιλίου. Σε 
χάρτες του προηγούμενου αιώνα καλύπτεται από το 
τοπωνύμιο «Κακουριάνοι». Σήμερα, ο ιερός ναός και 
η ομώνυμη πλατεία ανήκουν στο Δήμο Καματερού.

Άγιος Φανούριος. Παλαιό τοπωνύμιο στο νότιο 
τμήμα του Δήμου Ιλίου, προερχόμενο από το φε-
ρώνυμο ιερό ναό. Ενδεικτικό στοιχείο της ανθεκτι-
κότητας των τοπωνυμίων είναι ότι και μετά τη δημι-
ουργία του Ενοριακού ναού της Αγίας Αικατερίνης 
το τοπωνύμιο του Αγίου Φανουρίου παραμένει το 
ισχυρότερο στη μεγάλη συνοικία.

Αγιότρηση. Μικροτοπωνύμιο περιοχής νοτιοα-
νατολικά της Ραδιοφωνίας που προήλθε από παρα-
φθορά στα αρβανίτικα της λέξης «γεώτρηση». Στο 
σημείο εκείνο, κοντά στο ρέμα της γιαννούλας περί 
τα μέσα του 19ου αιώνα, έγινε μια σημαντική γεώ-
τρηση για την ενίσχυση της ύδρευσης του κτήματος 
της βασίλισσας Αμαλίας. Η γεώτρηση διατηρήθηκε 
για έναν και πλέον αιώνα, μέχρι τα τέλη της δεκαε-
τίας του ’70. 

Αγριλίδια. Μικροτοπωνύμια σε διάφορα ση-
μεία της αγροτικής περιφέρειας των νέων Λιο-
σίων (π.χ., στην περιοχή του Αγίου νικολάου, 
στα όρια με το Καματερό κ.α.) που υποδηλώνουν 
αγροτεμάχια περιορισμένης έκτασης. Συναφής 
και η λέξη «λαχίδια».

Αθανάσιος Διάκος (συνοικισμός). Nεότερο 
μικροτοπωνύμιο που εμφανίζεται σε χάρτες της δε-
καετίας του ’60 στην περιοχή της ζωοδόχου Πηγής 
(συμβολή των οδών Διονύσου, Σύρου και Αετορρά-
χης), προερχόμενο από την επωνυμία του συλλόγου 
που δημιούργησαν οικιστές της περιοχής.

Αλουπότρυπα. Παλιό μικροτοπωνύμιο, που ανα-
φέρεται σε συμβόλαια του κτήματος της Αμαλίας.

Άλσος. Μικροτοπωνύμιο στο άνω τμήμα του κέ-
ντρου της πόλης, λόγω της ύπαρξης του ιστορικού 
αλσυλλίου (σημερινή πλατεία Αγαμέμνονος) που 
εμφανίζεται στο αρχικό σχέδιο του 1858.

Αλώνια. Μικροτοπωνύμιο στο ανατολικομεσημ-

βρινό όριο του παλιού οικισμού, κάτω από την οδό 
Κάλχου, δυτικά του ρέματος της γιαννούλας, στην 
περιοχή της σημερινής Τσούμπας, λόγω της ύπαρ-
ξης αλωνιών μέχρι τη δεκαετία του ’60. 

Ανάκασα (τα). Πολύ παλιό τοπωνύμιο που ανα-
φέρεται σε συμβολαιογραφική πράξη του 1574. 
Μετά το 1927 η περιοχή υπήχθη στο Δήμο Αγίων 
Αναργύρων.

Aνθούπολη. Συνοικία του Περιστερίου που εφά-
πτεται στο νότιο όριο του Δήμου Ιλίου. Παλιότερα 
υπαγόταν στην κοινότητα νέων Λιοσίων. 

Άσπρα Χώματα. Το τοπωνύμιο αναφέρεται 
στην αρχική οριοθέτηση των νέων Λιοσίων.

Βαθύρεμα. Πρόκειται για το ρέμα που κατέβαζε 
τα νερά του Ποικίλου από τη χαράδρα της Κλεισού-
ρας (περιοχή Πεύκα Βέρδη). Σήμερα έχει σκεπαστεί 
και έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη λεωφόρο (Αν. 
Ρωμυλίας και Ανδρ. Παπανδρέου), που διασχίζει την 
Πετρούπολη και το Ίλιον από το δυτικό μέχρι το 
ανατολικομεσημβρινό όριό του. 

Βερακέικα. Παλιό τοπωνύμιο γειτονιάς στα νό-
τια του δήμου που οριοθετείται δυτικά από την οδό 
Ηρακλέους και ανατολικά από την οδό Αλαμάνας. 

Βέρδη. Τοπωνύμιο της ημιορεινής περιοχής 
στην Πετρούπολη, πέρα από το Βαθύρεμα, προερ-
χόμενο από το όνομα της οικογένειας Βέρδη που 
εγκαταστάθηκε σε αυτήν περί τα μέσα του 19ου 
αιώνα. 

ΒΙΟΦΙΑΛ. Τοπόσημο νοτιοδυτικά στη συνοικία 
Μιχελή, προερχόμενο από το ομώνυμο εργοστάσιο 
κατασκευής αεροφυλακίων φυσικού αερίου που δη-
μιουργήθηκε μετά τον πόλεμο με χρηματοδότηση 

από το Σχέδιο Μάρσαλ. Στο εργοστάσιο απασχο-
λούνταν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής, μερικοί δε 
εγκαταστάθηκαν στη συνοικία με σκοπό να εργα-
στούν σε αυτό.

Βουρλιές. Παλιό μικροτοπωνύμιο, που αναφέ-
ρεται σε συμβόλαια του κτήματος της Αμαλίας.

Βούτσαλη. Μικροτοπωνύμιο στο βορειοδυτικό 
τμήμα της περιοχής Μιχελή, προς την Πετρούπολη, 
πιθανόν τουρκικής προέλευσης. Αναφέρεται και ως 
Μπούτσαλη σε παλαιά συμβόλαια της περιοχής.

Βρωμοπήγαδο. Παλιό τοπόσημο της περιοχής 
του Αγίου Φανουρίου λόγω της ύπαρξης φρέατος 
με «ακατάλληλο προς πόσιν ύδωρ». Αναφέρεται σε 
παλαιά συμβόλαια μέχρι τη δεκαετία του ’60. 

Γεροβουνό. Συνοικία του Καματερού. Το τοπω-
νύμιό της περιγράφεται στην αρχική οριοθέτηση των 
νέων Λιοσίων.

Γεφυράκι. Με την ονομασία αυτή υπάρχουν διά-
φορα τοπόσημα, με πιο χαρακτηριστικά αυτά: 

1) στη συμβολή της Ιλίου με το ρέμα της Φλέβας 
(Κόμβος), λόγω της μεταλλικής γέφυρας που υπήρ-
χε εκεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60, 

2) στη συμβολή του ρέματος Αλφειού (λεωφ. 
Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα) με την οδό Αγίου 
Φανουρίου και

3) στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας 
(Μενιδίου) με την οδό Μπίμπιζα (η γέφυρα πάνω 
από τις παλιές γραμμές του Λαυρίου). 

Γιαννούλας ρέμα. Χείμαρρος που δεχόταν 
άλλοτε τα νερά των πηγών της περιοχής Μονής 
Κλειστών, δηλαδή της πηγής του Πανός, και τα 
όμβρια. Δεν είναι γνωστή η προέλευση του ονό-

219.01 Ο Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου

219.02 Το παλιό εργοστάσιο της ΒΙΟΦΙΑΛ μετατρέπεται σε ζωντανή κυψέλη τέχνης και πολιτισμού
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ματος. Η παράδοση μιλά για μια «κυρά» της πε-
ριοχής που είχε το αρχοντόσπιτό της στην άκρη 
του χειμάρρου. Αρχικά το ρέμα της γιαννούλας 
έσμιγε με το ρέμα της Θεοδώρας, νότια της Μο-
νής Κλειστών. Περί τα τέλη όμως του 19ου αιώνα, 
η κοίτη του διευθετήθηκε από το Δήμο Αθηναίων 
προς τα ρέματα ανατολικά και νότια της Χασιάς, 
με σκοπό την άρδευση κτημάτων της βορειοδυτι-
κής πλευράς του Λεκανοπεδίου των Αθηνών. Το 
ρέμα παρακολουθεί τις ανατολικές παρυφές του 
Ποικίλου όρους, διασχίζει την περιοχή του Δήμου 
Ιλίου παράλληλα με τη λεωφ. Φυλής και, από εκεί, 
με τα ονόματα Ρουβίκωνας, Φλέβες και Καναπι-
τσερή, εκβάλλει στη βασική κοίτη του Κηφισού, 
στις Τρεις γέφυρες. Σήμερα όλη η κοίτη του στην 
περιοχή του Ιλίου έχει σκεπαστεί. 

Γιώργιζας ρέμα. Είναι το ρέμα που κατεβαίνει 
από το Ποικίλο. Το μεγαλύτερο τμήμα του σκεπά-
στηκε σταδιακά τη δεκαετία του ’60 για τη δημιουρ-
γία της σημερινής οδού Ελαιών. 

Γοργόνα. Τοπόσημο στην Παλατιανή, η προέ-
λευση του οποίου κατά μία εκδοχή οφείλεται στην 
εμπορική επωνυμία μικρού καταστήματος τροφί-
μων που εξυπηρετούσε τους κατοίκους της περι-
οχής. Άλλη εκδοχή το θέλει ως ένα από τα παλαι-
ότερα τοπωνύμια, λόγω του πλούσιου υδροφόρου 
ορίζοντα της περιοχής.

Δασάκι (στάση). Το τοπόσημο αυτό αναφέρε-
ται στη συμβολή Σύρου και γυθείου, στα Βερακέικα, 
λόγω συστάδας πεύκων στο σημείο. 

Δασκάλας. Πλατεία επί της Πριάμου και Ευ-
αγγελιστρίας, κατεβαίνοντας στον Άγιο Φανούριο 
δεξιά. Στην πάνω πλευρά της συμβολής των δύο 
δρόμων υπήρχε το σπίτι της δασκάλας Αικατερίνης 
Αρμοδίου-Σαντοριναίου, προς τιμήν της οποίας 
ονομάστηκε η πλατεία. 

Δερβισαγού (Ντερβισαγού, Τερβισαγού). 
Τοπωνύμιο της περιοχής, στο βόρειο τμήμα του 
Πύργου της Βασιλίσσης, μέχρι την οδό Δ. γούνα-
ρη στο Καματερό. Το τοπωνύμιο εκτεινόταν και στο 
βόρειο τμήμα των Αγίων Αναργύρων (περιοχές 
Ανάκασα, Αγία Παρασκευή, Ανάληψη). Η εμφάνισή 
του ανάγεται στην τελευταία περίοδο της Τουρκο-
κρατίας, προφανώς από το όνομα της ιδιοκτήτριας, 
χήρας κάποιου Δερβίς Αγά. Σχετικά με το τοπω-
νύμιο είναι, κατά τον Κώστα Η. Μπίρη, «τα νερά της 
Δερβισαγούς, αναβλύζοντα άλλοτε, και ήδη αντλούμενα 
παρά την επί του ρέματος της Γιαννούλας γέφυραν του 
δρόμου της Χασιάς... Λόφος της Δερβισαγούς, ο προς 
Βορράν της περιοχής εκτεινόμενος, και Δερβισαούρε, εις 
το αρβανίτικον ιδίωμα, η ειρημένη γέφυρα με την γύρω 
περιοχήν».

Δημαρχείο. νεότερο τοπόσημο στην περιοχή 
του κέντρου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο τετραώ-
ροφο κτίριο καινοτόμου αρχιτεκτονικής, που κατα-
σκευάστηκε με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και υπό 

την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου. 
Εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1998. Το Δημαρχείο 
συμβολίζει το Ίλιον της νέας εποχής, καθώς λίγα 
χρόνια πριν είχε προηγηθεί η μετονομασία του δή-
μου από νέα Λιόσια σε Ίλιον και η ανέγερσή του 
συμπίπτει με την υλοποίηση σειράς μεγάλων έργων 
υποδομών και εξωραϊσμού σε ολόκληρη την πόλη. 

Δραγουμάνου ή Δραγουμάνο. Παλαιό τοπω-
νύμιο του μεγαλύτερου τμήματος της προς Δυσμάς 
του ρέματος της γιαννούλας περιοχής των νέων 
Λιοσίων, που προήλθε προφανώς από κτήματα 
Τούρκου ή Έλληνα διερμηνέα κατά την Τουρκοκρα-
τία, το όνομα του οποίου παρέμεινε άγνωστο. Το 
τοπωνύμιο είναι γνωστό και από την ομώνυμη μάχη 
που έγινε περί τα μέσα Σεπτέμβρη του 1821, κατά τη 
διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα. 

Εθνική Εστία. Τοπόσημο που αφορά σε μεγάλο 
τμήμα του παλιού αγροκτήματος, έξω από τα όρια 
του σημερινού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης. Πρόκειται για ξενώνα του πρώην Ιδρύ-
ματος «Βασιλεύς Παύλος» (ΙνΕΔΙΒΙΜ σήμερα) που 
κατασκευάστηκε με σκοπό τη φιλοξενία σπουδαστών 
και τη διοργάνωση συνεδρίων στο χώρο του. 

Ελιές. Ονομασίες που συναντώνται σε διάφορες 
περιοχές των Κάτω (νέων) Λιοσίων μέχρι τη δεκαετία 
του ’70, όταν υπήρχαν μικροί ελαιώνες στις Φλέβες, 
στο Δραγουμάνο, στου Μιχελή κ.α. 

Εργατικές Κατοικίες. νεότερο μικροτοπωνύμιο 
στο βορειοανατολικό τμήμα του δήμου, μέσα στο πα-
λιό κτήμα της Επταλόφου. Προέκυψε από την ανέγερ-
ση εργατικών πολυκατοικιών στα μέσα της δεκαετίας 
του 1980.

Ευαγγελίστρια. Παλιό τοπόσημο που έλκει την 
προέλευσή του από το σημερινό μητροπολιτικό ιερό 
ναό της πόλης. 

Ζαχαρίτσα. Η ψηλότερη κορυφή του Ποικίλου 
όρους (453 μ.). Βρίσκεται σήμερα στα διοικητικά όρια 
του Δήμου Πετρούπολης. Το όνομά της προέρχε-
ται από το επώνυμο παλιάς αθηναϊκής οικογένειας 
προκρίτων και αγωνιστών του ’21 (Χατζηπαναγής, 
Συμεών, νικόλαος ζαχαρίτσας). Ο τελευταίος μετά 
το τέλος του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα βρέθηκε 
κάτοχος τεράστιων εκτάσεων σε ολόκληρη την Αττι-
κή. Το μεγάλο κτήμα του νικολάου ζαχαρίτσα στην 
Πετρούπολη, που αργότερα περιήλθε στον νικόλαο 
νώε, συνδέεται με την ύπαρξη του τοπωνυμίου.

220.01 Το ύψωμα Ζαχαρίτσα και άλλα τοπωνύμια και τοπόσημα της περιοχής
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Ζωοδόχος Πηγή. Τοπωνύμιο συνοικίας στα νο-
τιοδυτικά της πόλης, προερχόμενο από τον ομώνυ-
μο ιερό ναό. 

Θεοτόκος. Toπόσημο στο βόρειο τμήμα του 
Δήμου Ιλίου, πάνω από το σημερινό Πάρκο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, προερχόμενο από 
το Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παι-
διών και νέων με νοητική Υστέρηση, που λειτούρ-
γησε το νοέμβρη του 1963. 

ΙΚΑ. Ονομασία στάσης λεωφορείων στην οδό 
Μπίμπιζα, όπου βρίσκεται το κτίριο του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Κακουργιάννοι (οι), Κάκουρα (τα), Κακουρ-
γιάνινκα (τα). Τοπωνύμιο εκτεταμένης περιοχής 
που καλύπτει τις συνοικίες της Ραδιοφωνίας, του Αγί-
ου νικολάου, ως και τμήματα της αγροτικής περιφέ-
ρειας του Καματερού (Άγιος Τρύφων, Ωραιόπολη). 
Ανάγεται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και προ-
έρχεται από τα κτήματα της γνωστής οικογένειας 
Κακούρη, που εμφανίζεται στην περιοχή στις αρχές 
του 18ου αιώνα. Η προσηλιακή και λιγότερο εύφορη 
περιοχή των Κακουργιάννικων χρησιμοποιείτο ως 
βοσκότοπος και για μη ποτιστικές καλλιέργειες (στά-
ρια, βρώμες, κριθάρια, ξερικά αμπέλια).

Καναπιτσερής ρέμα. Παλαιό τοπωνύμιο στο 
κάτω τμήμα του ρέματος της γιαννούλας/Φλέβας 
που χωρίζει το Ίλιον από τους Αγίους Αναργύρους. 
Σημαίνει τόπο κατάφυτο από καναπίτσες (λυγαριές). 
Συναντάται σε πολλά σημεία στην περιοχή της Ατ-
τικής και την επαρχία. Σήμερα έχει εξ ολοκλήρου 
καλυφθεί.

Καφενείο (στάση). Επί της οδού Αγίου Φα-
νουρίου, κάτω από τη διασταύρωσή της με την Α. 
Παπανδρέου.

Κοκκινιά. Παλιότερο μικροτοπωνύμιο στην πε-
ριοχή των Πολυτέκνων.

Κόμβος. νεότερο τοπωνύμιο που αντικατέστη-
σε το παλαιότερο «γεφυράκι», στο σημείο όπου 
υπήρχε η διπλή μεταλλική γέφυρα πάνω από το 
ρέμα της Φλέβας, πριν από την επιχωμάτωσή του. 
Σήμερα αποτελεί την καλαίσθητη είσοδο της πόλης 
από τη μεριά της οδού Ιλίου. 

Κουνέα (Κυνέα, Γκονέα). Περιγράφεται στην 
αρχική οριοθέτηση των νέων Λιοσίων. Σήμερα 
ανήκει στο Περιστέρι. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρε-
ται στην περιοχή που βρίσκεται δυτικά του Κηφισού 
και νότια της λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως που οδηγεί 
στο εκκλησάκι των Αγίων Ταξιαρχών. Πρόκειται για 
αρχαία τοπωνυμία που σημαίνει τύπο περικεφαλαίας 
φτιαγμένο από δέρμα κυνός.

Λευή. Παλιό τοπωνύμιο της περιοχής των Τριών 
γεφυριών κατά το 19ο αιώνα, προερχόμενο από το 
τσιφλίκι του εβραϊκής καταγωγής ιδιοκτήτη του. Αρ-
γότερα, στις αρχές του 20ού αιώνα, αντικαταστάθηκε 
από τα νεότερα τοπωνύμια Μύλοι, Βασιλική γέφυρα 
και Τρεις γέφυρες. 

Λέμη (στάση). Η σημερινή 9η στάση επί της 
λεωφόρου Αγίου νικολάου ονομαζόταν μέχρι τα 
τέλη της δεκαετίας του ’50 «στάση Λέμη» από τα 
παρακείμενα πλυντήρια, της ομώνυμης οικογένειας, 
εγκατεστημένης στην περιοχή από το 1920. 

Λούτσα. Παλιό τοπωνύμιο που αναφέρεται σε 
τμήμα της λεωφόρου Δημοκρατίας (Μενιδίου) από 
το ΒΑ όριο του κτήματος της Αμαλίας μέχρι τη δι-
ασταύρωσή της με την οδό γούναρη. Στην περιοχή 
αυτή σχηματίζεται μια φυσική λεκάνη στην οποία πα-
λαιότερα, λόγω μη παροχετευτικών και αποστραγ-
γιστικών διευθετήσεων, συσσωρεύονταν νερά για 
πολλούς μήνες το χρόνο. 

Μανούσου. Τοπόσημο στην οδό γαλαξιδίου, 
κοντά στα όρια του δήμου με το Καματερό, προ-
ερχόμενο από τη βίλα των Άγγελου Μανούσου και 
Κωνσταντίνου Σταυρίδη, απομεινάρι της πρότυπης 
γεωπονικής Σχολής που δημιουργήθηκε στο σημείο 
για την πρακτική εκπαίδευση των αγροτοπαίδων. Η 
σχολή λειτούργησε τη δεκαετία του ’30 και έκλεισε 
την περίοδο της Κατοχής. 

Μάντρα της Μήτραινας. Παλαιό τοπόσημο 
στην αγροτική περιοχή της Δυτικής Ραδιοφωνίας 

προς τον Άγιο νικόλαο. Σήμερα ελάχιστα χρησιμο-
ποιείται. 

Mατρόζου (κτήματα). Παλαιό μικροτοπωνύμιο 
στο νότιο τμήμα της Παλατιανής, προερχόμενο από 
το μεγάλο κτήμα που παραχωρήθηκε, στα μέσα του 
19ου αι., επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Κανάρη, 
στον αγωνιστή Άγγελο Ματρόζο, ο οποίος, πέραν 
της σημαντικής προσφοράς του στην επιτυχή έκβα-
ση του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, είχε σώσει 
τη ζωή του θρυλικού μπουρλοτιέρη.

Μεσουδή ή Μεσοΐτη. Mικροτοπωνύμιο της 
περιοχής του Πύργου Βασιλίσσης. Αναφέρεται σε 
συμβόλαια αγοράς του αγροκτήματος.

Μητέρα. Τοπόσημο προερχόμενο από το Κέ-
ντρο Βρεφών «Η Μητέρα», που λειτουργεί στο 
χώρο του παλιού αγροκτήματος Σερπιέρη (λεωφ. 
Δημοκρατίας 65) από το 1955.

Μιχελή συνοικία. Παλαιό τοπωνύμιο μεγάλης 
περιοχής του δήμου πάνω από την οδό Θηβών, που 
καλύπτει το κεντροδυτικό τμήμα του δήμου μέχρι τα 
όρια με την Πετρούπολη.

Μπουρνάζι. Τοπωνύμιο περιοχής του Περιστε-
ρίου, προς Βορράν του δρόμου που έρχεται από 

221.01  Περιοχή Μύλοι, από τους αλευρόμυλους του Μελετόπουλου. Παλιό μικροτοπωνύμιο στις Τρεις Γέφυρες 
221.02  Η ιστορική βίλα των Μανούσου-Σταυρίδη, τοπόσημο στο βόρειο όριο του δήμου. Οραματική προσπάθεια 

δημιουργίας μιας μικρής Γεωπονικής Σχολής στην ευρύτερη περιοχή των Νέων Λιοσίων (Αρχείο Δήμου Ιλίου)
221.03 Το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»
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τα Σεπόλια και οδηγεί στην πέραν του Κηφισού πε-
ριοχή, γνωστή και ως νέα Σεπόλια. Το τοπωνύμιο 
οφείλεται σε κάποιον Βουρνάζο, ιδιοκτήτη μεγά-
λων κτημάτων στην περιοχή από την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Παλαιότερα αποτελούσε τμήμα 
της αγροτικής περιφέρειας των νέων Λιοσίων. 

Νεκροταφείο. Τοπόσημο και στάση στη λεω-
φόρο Θηβών αρ. 415, από το παρακείμενο Δημο-
τικό Κοιμητήριο.

Νησάκι. Μικροτοπωνύμιο στα βόρεια της συ-
νοικίας Παλατιανή. Η ονομασία προέρχεται από την 
ύπαρξη μικρής οικοπεδοποιημένης έκτασης (κτημα-
τικό διάγραμμα του 1935), πανταχόθεν περιβαλλό-
μενης από αγρούς και συστάδες πεύκων, που έδινε 
την εντύπωση οικιστικής νησίδας. Σήμερα βρίσκεται 
εντός των ορίων του Δήμου Πετρούπολης.

Ντερμάνι. Παλιό τουρκικό μικροτοπωνύμιο 
στην περιοχή Μιχελή, πάνω από τη συμβολή Θη-
βών και Πετρουπόλεως, λόγω της ύπαρξης πλού-
σιου υδροφόρου ορίζοντα που συντηρούσε τις 
αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής.

Όασις (στάση). Τοπόσημο στη συμβολή της 
Ιδομενέως με την Ικάρου. Έλκει την ονομασία του 
από το ομώνυμο κέντρο διασκέδασης του Βασίλη 
Μάρκου, που το λειτούργησε με τα παιδιά του, Βαγ-
γέλη και νίκο, για δεκαετίες. 

Παλατιανή. για το τοπωνύμιο αυτό υπάρχουν 
δύο εκδοχές. Η πρώτη, και πιθανότερη λέει ότι 
στην περιοχή ήλθαν στο φως πολλά αρχαία ευρή-
ματα. Η δεύτερη το θέλει να αποτελεί διαφημιστικό 
τέχνασμα οικοπεδεμπόρων και μεσιτών της περιο-
χής, προκειμένου, να δώσουν αίγλη και εμπορική 
αξία σε αυτήν.

Παλιοκλήσιζα. Στα αρβανίτικα σημαίνει «πα-

λιά εκκλησιά» και αναφέρεται στην αρχική οριο-
θέτηση του δήμου. Η νεότερη ονομασία «Άγιος 
Φανούριος» υποκατέστησε το παλαιό τοπωνύμιο.

Παράγκα (στάση). Μπορεί μια παράγκα να 
γίνει τοπόσημο; Συνέβη και αυτό στη συμβολή της 
λεωφ. Πετρουπόλεως με την οδό Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου. Στο σημείο υπήρχε μια παράγκα του 
ελεγκτή των λεωφορείων Διονύση γεωργακάκη, 
που ήταν ο πιο παλιός οικιστής της περιοχής τα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Κάτι άλλο σημαντικό 
στο χώρο δεν υπήρχε. Έκτοτε η παράγκα έγινε το 
τοπόσημό της και παραμένει μέχρι σήμερα.

Πάρκο. νεότερο τοπωνύμιο του ιστορικού 
αγροκτήματος της Αμαλίας, γνωστού παλιότερα 
ως «Πύργος Βασιλίσσης» και αργότερα ως «κτή-
μα Σερπιέρη». Πρόκειται φυσικά για το σημερι-
νό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
«Αντώνης Τρίτσης», έκτασης 1.000 στρεμμάτων, 
περίπου. Το τοπωνύμιο προέκυψε μετά τη δημι-
ουργία του πάρκου, το 1993. 

Πεταλούδα (στάση). Τοπόσημο επί της λεωφ. 
Πετρουπόλεως, στο ύψος της οδού Μαρσέλλου, 
στα όρια των συνοικιών Παλατιανή και Μιχελή. Η 
ονομασία οφείλεται στο παντοπωλείο του Κώστα 
Αρμυρούδη, που λειτουργούσε για αρκετά χρόνια 
μετά τον πόλεμο στο σημείο και ήταν κάτι σαν εξο-
χικό κέντρο και στέκι για τους περιοίκους. 

Πέτρινη Στέρνα. Τοπόσημο στην ομώνυμη 
πλατεία στην περιοχή Μιχελή, λόγω της ύπαρξης 
πέτρινης στέρνας από τη δεκαετία του 1930, του 
περιβολάρη Βαγγέλη Παλιγγίνη. 

Πεύκα (στάση). Τοπόσημο επί της λεωφ. Φυ-
λής και Ανδρομάχης. Παλιότερα στο σημείο υπήρ-
χαν συστάδα υπεραιωνόβιων πεύκων και ανοιχτό 

γήπεδο που χρησιμοποιούσε ως έδρα του ο Ολυ-
μπιακός Λιοσίων.

Πεύκο. Παλιό μικροτοπωνύμιο της Παλατιανής, 
στη συμβολή του Βαθυρέματος (σημερινή Ανδρέα 
Παπανδρέου) με το μονοπάτι που οδηγούσε στην 
Κόκκινη Εκκλησιά (τότε ναΐσκος και σημερινή εκ-
κλησία του Αγίου γεωργίου στην Κηπούπολη). Η 
προφορική παράδοση θέλει στη θέση να υπήρχε 
μεγάλο πεύκο, στη σκιά του οποίου ξαπόστασε ο 
γεώργιος Καραϊσκάκης με τους οπλαρχηγούς του 
μετά τη μάχη του Χαϊδαρίου. 

Πηγάδι Πρέσση. Τοπόσημο στη συμβολή της 
Αλαμάνας με την Ανδρέα Παπανδρέου. Απομεινά-
ρι από την παλιά αγροτική ζωή των νέων Λιοσίων.

ΠΙΚΠΑ. Παλαιότερο τοπόσημο στην οδό Θέ-
τιδος 24, προερχόμενο από το πρώην Πατριωτικό 
Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως στο 
χώρο (νυν Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιλίου). 

Πιπεριά (στάση). Τοπόσημο επί της οδού Ιλί-
ου στην είσοδο της πόλης, κοντά στον Ιερό ναό 
της Ευαγγελίστριας. Προήλθε από το γεγονός ότι 
το τμήμα του δρόμου ήταν φυτεμένο ένθεν κακεί-
θεν με δενδροστοιχίες από πιπεριές. 

Πλατεία. Τοπόσημο στο κεντρικότερο σημείο 
της πόλης (πλατεία γεννηματά σήμερα, Ελευθερίας 
παλαιότερα, Όθωνος κ.ά. στο απώτερο παρελθόν).

Πλεκτήριο (στάση). Τοπόσημο στη συμβο-
λή των οδών Αλαμάνας και Επιδαύρου στον Άγιο 
Φανούριο, λόγω της ύπαρξης πλεκτοβιοτεχνίας για 
πολλά χρόνια στο σημείο.

Πλημμυρίγρα. Παλιό «αρβανίτικο» μικροτο-
πωνύμιο δυτικά της λεωφ. Χασιάς, στο ύψος της 
σημερινής Ραδιοφωνίας. Έλκει την προέλευσή του 
από τα πολλά νερά που υπήρχαν στην περιοχή, η 
οποία συχνά ταλαιπωρείτο από πλημμύρες. 

Πολυτέκνων. Τοπωνύμιο που έλκει την προέ-
λευσή του από το Συνεταιρισμό Πολυτέκνων της 
Αθήνας, που ίδρυσε μεταπολεμικά οικισμό στην 
περιοχή των νέων Λιοσίων για την αποκατάσταση 
των πολύτεκνων οικογενειών μελών του.

Πύργος ή Πύργος Βασιλίσσης. Τοπωνύμιο που 
προέκυψε κατά τα μέσα του 19ου αιώνα στις περι-

222.01 Το πηγάδι του Πρέσση, τοπόσημο στη συμβολή Αλαμάνας και Ανδρέα Παπανδρέου

222.02  «Πεταλούδα»: το μαγαζάκι που έγινε 
τοπόσημο στη λεωφόρο Πετρουπόλεως 
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οχές Δραγουμάνο και Δερβισαγού, από τον Πύργο 
και το κτήμα που δημιούργησε η βασίλισσα Αμαλία σε 
σχέδια του γάλλου αρχιτέκτονα Μπουλανζέ. Χαρα-
κτηριστικό της σπουδαιότητας του τοπωνυμίου αυτού 
είναι το γεγονός ότι στο χάρτη του γερμανικού Αρ-
χαιολογικού Ινστιτούτου, που συντάχθηκε από τους 
Ernst Curtius και J.A. Kaupert το 1878-1879, το τοπω-
νύμιο Πύργος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς 
στο χώρο της δυτικής Αθήνας από τα Σεπόλια μέχρι 
τα Άνω Λιόσια και από τον Κηφισό μέχρι το Χαϊδάρι. 

Ραδιοφωνία. Τοπωνύμιο της μεγάλης συνοικί-
ας που καλύπτει το βόρειο τμήμα του δήμου. Η 
ονομασία της προέρχεται από τις εγκαταστάσεις 
εκπομπής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας 
(ΕΙΡ) που λειτούργησε στο χώρο αυτόν από το 
1938 μέχρι τις αρχές της νέας χιλιετίας.

Ρίμινι (Ριμινιτών). Συνοικισμός στο βορειοανα-
τολικό τομέα της πόλης, εφαπτόμενος με το κέντρο. 
Ιδρύθηκε το 1951 στην περιοχή του σημερινού Δή-
μου Ιλίου από το συνεταιρισμό των Ιερολοχιτών μα-
χητών και της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας του Ρίμινι. 

Ρουβίκωνας. νεότερη ονομασία του ρέματος 
γιαννούλα-Καναπιτσερή, στο σημείο όπου διασχίζει 
τη συνοικία των Ριμινιτών. Αποδίδεται στους κατοί-
κους της συνοικίας Ρίμινι, παλιούς μαχητές της 3ης 
Ορεινής Ταξιαρχίας που συμμετείχε στις στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις οι οποίες κατέληξαν στην άνευ όρων 
παράδοση του Ρίμινι της Ιταλίας στις 3 Οκτωβρίου 
1944. 

Λίγα λόγια για την προέλευση της γνωστής φρά-
σης «διέβη τον Ρουβίκωνα»:

Το 49 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας πέρασε τις λεγε-
ώνες του πάνω από τον Ρουβίκωνα, καταπατώντας 
το μέχρι τότε απαράβατο νόμο που απαγόρευε σε 

έναν στρατηγό να οδηγεί το στρατό του έξω από 
την επαρχία που διοικούσε. Η ενέργειά του αυτή, 
που ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου εναντίον της 
ρωμαϊκής Συγκλήτου, οδήγησε στον τριετή εμφύλιο 
πόλεμο που κατέστησε τον Καίσαρα απόλυτο κυρί-
αρχο του ρωμαϊκού κόσμου. Έκτοτε η φράση έγινε 
δημοφιλής και χαρακτηρίζει την αποφασιστική ενέρ-
γεια κάποιου σε μια δεδομένη στιγμή. 

Ρουπάκι. Παλαιό τοπωνύμιο περιοχής νοτιοδυτι-
κά του οικιστικού πυρήνα των νέων Λιοσίων, κοντά 
στη λεωφόρο Κωνταντινουπόλεως, στα όρια με το 
Περιστέρι. O Μπίρης υποστηρίζει ότι προήλθε από το 
επώνυμο παλιάς αθηναϊκής αρχοντικής οικογένειας. 
Τέτοιο όνομα όμως δεν περιλαμβάνεται στον πλήρη 
κατάλογο των αθηναϊκών οικογενειών του Δημητρίου 
γέροντα, στο βιβλίο του «Ιστορία των Αθηνών» (εκδ. 
Παλμός, 1969, σελ. 535-557). Σε αυτό συμφωνεί και ο 
Ι. Σαρρής (τα τοπωνύμια της Αττικής). Ούτε από τον 
κώδικα του συμβολαιογράφου Παναγή Πούλου προ-
κύπτει ιδιοκτήτης στην περιοχή με όνομα Ρουπάκης. 
Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι το τοπωνύμιο έλκει 
την προέλευσή του από συστάδα του φυτού ρουπάκι, 
ενός είδους δρυός (βελανιδιά) που υπήρχε στην πε-
ριοχή. Επ’ αυτού σημειώνεται ότι η Αττική από τους 
αρχαίους χρόνους ονομαζόταν και «δρυόεσσα».

Σαλίγκαρος. Παλιό μικροτοπωνύμιο στην περι-
οχή της Ραδιοφωνίας, πλησίον του Ι.ν. Αγίου Διο-
νυσίου, κοντά στα όρια με το Καματερό, άγνωστης 
προέλευσης. 

Σιδέρη. Στάση στη συμβολή της λεωφ. Πετρου-
πόλεως με τη Θ. Σοφούλη. Έλκει το όνομά της από 
τον Σιδέρη γκιόκα, παλιό κτηματία της περιοχής. 

Σκουντούπι. Αναφέρεται στην αρχική οριοθέτη-
ση των νέων Λιοσίων. Πρόκειται για μικροτοπωνύμιο 

στο βορειοανατολικό όριο του δήμου με το Μενίδι, 
προερχόμενο από το όνομα ιδιοκτήτη του υδρόμυ-
λου που βρισκόταν κοντά στη γέφυρα του δρόμου, ο 
οποίος ένωνε τα Πατήσια με το Μενίδι. Στην ίδια θέση 
δημιουργήθηκε αργότερα και λειτούργησε για πολλά 
χρόνια το κέντρο αναψυχής «Κόκκινος Μύλος».

Σταθμός. Πρόκειται για παλιό τοπόσημο που 
αναφέρεται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό ΣΠΑΠ 
(γραμμή Πελοποννήσου), που βρίσκεται στους 
Αγίους Αναργύρους. Τις πρώτες δεκαετίες από τη 
δημιουργία του, το 1884, μέχρι τον πόλεμο, ανα-
φερόταν ως Σ.Σ. Κάτω Λιοσίων. Αργότερα μετο-
νομάστηκε σε Σ.Σ. Αγίων Αναργύρων, μέχρι την 
κατάργηση της γραμμής, το 2007. 

Τρία Κυπαρίσσια. Παλιό τοπόσημο στη συμ-
βολή της λεωφ. Φυλής με την οδό Μπίμπιζα, λόγω 
της ύπαρξης τριών κυπαρισσιών (σήμερα υπάρ-
χουν έξι) στη θέση αυτή.

Τρούμπα. Τοπόσημο ανατολικά του Ι.ν. της 
Ευαγγελιστρίας, λόγω της ύπαρξης μηχανής άντλη-
σης υδάτων (τρόμπας ή τρούμπας) στην περιοχή. 

Τσούμπα. Τοπόσημο στο ύψωμα αριστερά της 
οδού Ιλίου, καθώς μπαίνουμε στο δήμο, γνωστό και 
ως Τσούμπα Τσουκλείδη. Σημαίνει «γήλοφος» (χα-
μηλό ύψωμα). Η λέξη είναι παραφθορά της αρχαί-
ας ελληνικής «τύμβος» (λατινικά: tube, αρβανίτικα: 
τσούμπα).

Φλέγα ή Φλέβα ή Φλέβες. Παλαιό τοπωνύμιο 
της περιοχής, που εκτείνεται στα νότια του πρώην 
κτήματος της βασίλισσας Αμαλίας και από το δρό-
μο της Χασιάς μέχρι το ομώνυμο ρέμα (γνωστό 
και ως γιαννούλα). Το τοπωνύμιο προέκυψε από 
πλούσιες φλέβες νερού που υπήρχαν στην περιο-
χή. Φλέβα ονομάζεται και το πρώην ρέμα-όριο του 
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Ιλίου με τους Αγίους Αναργύρους.
Φούρνος (στάση). Τοπόσημο στη συμβολή των 
οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Αλαμάνας. 

Φιστικιές. Μικροτοπωνύμιο στη συμβολή της 
λεωφόρου Θηβών με την Ανδρέα Παπανδρέου, 
που οφείλεται στην ύπαρξη μεγάλου κτήματος με 
φιστικιές της οικογένειας Τσουκλείδη. Σήμερα, στο 
χώρο διατηρούνται μερικές φιστικιές που διασώ-
ζουν την παλιά ονομασία.

Τα οδωνυμικά, οι πλατείες, τα μνημεία της
Στους 800 δρόμους της πόλης και στις 56 πλατεί-
ες της αποτυπώνονται μυθικά και ιστορικά πρόσω-
πα, μεγάλες μορφές του πνεύματος, της τέχνης και 
του πολιτισμού που έκαναν γνωστή την Ελλάδα στα 
πέρατα της οικουμένης, διεθνείς προσωπικότητες, 
ευεργέτες και πολιτικοί, γεγονότα και επέτειοι, κι 
ακόμη γεωγραφικά διαμερίσματα, πόλεις, κωμοπό-
λεις, ιστορικές τοποθεσίες, μέχρι μικρά χωριά. Πρό-
κειται για τις ιδιαίτερες πατρίδες των ανθρώπων που 
εγκαταστάθηκαν στα νέα Λιόσια τη μεταπολεμική 
περίοδο. 

Δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που να μην απο-
τυπώνεται στα οδωνυμικά του Ιλίου, πόλη εσωτερικών 
μεταναστών γαρ... Πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, 238 
τον αριθμό, επιλέχθηκαν από τους νέους κατοίκους, 
που με τον τρόπο αυτό δήλωναν τους ισχυρούς δε-
σμούς, με τους τόπους καταγωγής τους. Από την 

Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Σφακιά, από τους Παξούς 
μέχρι τη νήσο Ρω, από την ορεινή Αετομηλίτσα μέχρι 
το μικρό νησί της Ανάφης, όλη η Ελλάδα παρούσα 
μέσα σε οκτώ τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Κοντά σε αυτά και οι αλησμόνητες πατρίδες της 
προσφυγιάς, που ξεριζώθηκε βίαια από τις προαι-
ώνιες κοιτίδες του Ελληνισμού, για να βρει κι αυτή 
φιλόξενη γη στην πόλη του Ιλίου.

για τα μυθικά πρόσωπα και τους ήρωες από τα 
Ομηρικά Έπη μιλήσαμε ήδη. Ιστορικά πρόσωπα, 

εθνικοί ευεργέτες, διεθνείς προσωπικότητες, πο-
λιτικοί κ.ά. έχουν θέση στην πόλη και την ιστορική 
μνήμη. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία φρόντισε να κρα-
τήσει κάποιους δρόμους για να τιμήσει τα δικά της 
παιδιά, τους νεκρούς της και σημαντικά πρόσωπα 
που γεννήθηκαν και διέπρεψαν στην περιοχή. 

Άλλωστε αυτό ήταν ένα από τα κίνητρα που ώθη-
σαν τον φιλόλογο και τότε αντιδήμαρχο, τον αείμνη-
στο Ιωάννη γκιώνη, να γράψει το θαυμάσιο βιβλίο 
του «Δρόμοι και Πλατείες με Ιστορία» (2005). Σε 
αυτό μνημονεύονται οι Αναστάσιος Μανάκης, Ευ-
άγγελος Λιόσης, Ηλίας Χιονάκος, γρηγόριος Παπα-
γρηγορίου, Χάρης Σακελλαρίου, Μιχαήλ Μπίμπιζας, 
Καίτη Βιτιβίλια, Μιλτιάδης Βαμβακάς, Τάσος Βέρδης, 
Σπύρος Σινάνης, Κώστας Τσουκλείδης, Διομήδης 
Κομνηνός, αλλά και οι Έκτωρ γιαλοψός, Αικατερίνη 
Αρμοδίου Σαντοριναίου (πλ. Δασκάλας), γιάννης 
Καρακίτσος, Διομήδης Κομνηνός κ.ά.

Υ πάρχουν όμως και τα μνημεία της πόλης, που 
αποτελούν ιερούς χώρους γι’ αυτήν. Στο μνη-

μείο των πεσόντων ηρώων, που βρίσκεται στην 
πλατεία Ευαγγελιστρίας, αναγράφονται τα ονόμα-
τα 22 παλαιών κατοίκων οι οποίοι «έπεσαν» στους 
Βαλκανικούς Πολέμους, στον Ά  Παγκόσμιο και 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία (βλ. σελ. 59). Είναι ο 
φόρος αίματος προς την πατρίδα και οι θυσίες της 
τοπικής κοινωνίας στους εθνικούς αγώνες για την 
υπεράσπιση βωμών και εστιών, φόρος βαρύς για τη 
μικρή τότε πόλη, που ο πληθυσμός της δεν ξεπερ-
νούσε τους 1.000 κατοίκους. 

Τέλος, στο μνημείο πεσόντων επί της πλατείας 
Ρίμινι, στην ομώνυμη συνοικία, τιμάται η μνήμη των 
ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους στο Ελ Αλαμέιν, 
στην Τύνιδα, στην Κυρηναϊκή, στο Ρίμινι και στις άλ-
λες μάχες που έγιναν κατά την τελευταία φάση του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου για τη συντριβή του φασισμού 
και του ναζισμού.

224.01  Φιστικιές: οι Τσουκλειδαίοι τις φύτευσαν πριν από πολλές, πολλές δεκαετίες. Πρόσφατα, το κτήμα 
αγοράστηκε από το δήμο, όχι όμως και το... τοπωνύμιο, που παραμένει, υπενθυμίζοντας την ιστορική 
οικογένεια της πόλης (Αρχείο Δήμου Ιλίου) 

224.02  Τα οδωνυμικά της πόλης καλύπτουν όλες τις περιόδους της Ιστορίας, από το μύθο μέχρι την πρόσφατη 
πραγματικότητα, προβάλλοντας πρόσωπα της τέχνης, του πολιτισμού, των εθνικών και κοινωνικών αγώνων

224.01

224.02

Ilion_Book.indb   224 12/5/18   1:11:40 PM



225

To μικρό άγαλμα με τις Τρεις Χάριτες

Σ
τέκουν εκεί σαν να ποζάρουν, στη νότια πλευ-
ρά του Δημαρχιακού Μεγάρου της πόλης. 
Τρισχαριτωμένες και οι τρεις, ακουμπισμένες 
στον περίτεχνο κίονα που θυμίζει βάση φα-

νοστάτη. Είναι οι Τρεις Χάριτες, ένα μικρό σε μέγεθος 
αλλά εντυπωσιακά καλαίσθητο σε εμφάνιση ορειχάλκινο 
άγαλμα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πολιτιστική 
κληρονομιά της πόλης. Ένα διαχρονικό στολίδι, από τα 
ελάχιστα που μόνο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μπο-
ρεί να συναντήσει κανείς. Θα μπορούσαν να αποτελούν 
το σήμα του Δήμου Ιλίου –ας όψεται ο αυλητής–, όμως 
ελάχιστα στοιχεία γνωρίζουμε γι’ αυτές. 

»Τις θυμάμαι για μισό και πλέον αιώνα στην παλιά 
τους θέση, στη συμβολή των οδών Ιλίου και Ιδομενέως, 
στην είσοδο της πόλης, μπροστά από το πρατήριο υγρών 
καυσίμων». 

Η κατασκευή του δυτικότροπου αυτού αγάλμα-
τος δεν θα μπορούσε να είχε γίνει με πρωτοβουλία 
κάποιας τοπικής Αρχής. Άλλωστε η εκτέλεση ενός 
τέτοιου έργου από την κοινότητα των νέων Λιο-
σίων, που εκείνα τα χρόνια στερείτο παντελώς πό-
ρους και μέσα, θα αποτελούσε περιττή πολυτέλεια, 
αν όχι πρόκληση. Εξάλλου, κατά την πεπατημένη 
της εποχής εκείνης, τα λίγα αγάλματα που υπήρχαν 
στα περίχωρα της Αθήνας (και όχι πάντα καλαί-
σθητα) αφορούσαν σε τοπικούς ευεργέτες ή σε 
γνωστά ιστορικά πρόσωπα. 

Όμως, τι συμβολίζουν τα τρία χαριτωμένα κορί-
τσια; Ήταν υπαρκτά πρόσωπα ή τυχαία έμπνευση 
ενός δημιουργού που βρέθηκε σε καλλιτεχνικό οί-
στρο; Ο Κώστας γκιόκας, ένας σεβάσμιος παλιός 
Λιοσιώτης, με έντονο ενδιαφέρον και γνώσεις για 
τα ιστορικά της περιοχής, μας έδωσε μια ενδιαφέ-
ρουσα εκδοχή για το θέμα:

«Το άγαλμα παριστάνει τις τρεις κόρες του Άρμαν-
σπεργκ, αυτού που ήταν αντιβασιλέας πριν από την ενη-
λικίωση του Όθωνα και αργότερα, στα πρώτα χρόνια 
της βασιλείας του νεαρού μονάρχη, διετέλεσε πρωθυ-
πουργός».

 
Η άκρη του νήματος είχε βρεθεί. Η συνέχεια 

αποδείχτηκε πιο ενδιαφέρουσα. Ας πάρουμε όμως 
τα πράγματα από την αρχή:

Ο Όθωνας ήλθε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου 
1833 μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, με τον 
λαό, τους αξιωματούχους και τους ήρωες αγωνι-
στές του ’21, «ρακένδυτους και ενδεείς», να τον 
καλωσορίζουν στους δρόμους της μικρής Αθήνας, 
πριν ακόμη αυτή ανακηρυχθεί πρωτεύουσα του νε-
οσύστατου ελληνικού κράτους (Δεκέμβριος 1834). 
Η πόλη ξυπνούσε από έναν λήθαργο τεσσάρων 
αιώνων, καλωσορίζοντας γεμάτη προσδοκίες τον 
ελέω Θεού μονάρχη της. Μαζί με τον Όθωνα, 
τους πάνω από 3.000 συμβουλάτορες, παρατρεχά-

μενους, αξιωματούχους και στρατιώτες, ήλθε και ο 
Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσπεργκ. 

Ο Άρμανσπεργκ ήταν ένα πρόσωπο αμφιλεγό-
μενο, που συχνά πρωταγωνιστούσε σε ίντριγκες και 
διαπλοκές, όπως ο παραγκωνισμός των αγωνιστών 
του ’21. Εξαιτίας της αγγλοφιλίας και του αυταρχι-
κού χαρακτήρα του ήλθε σε σύγκρουση με τα άλλα 
δύο μέλη της αντιβασιλείας, τον Μάουρερ και τον 
Έιντεκ, τους οποίους απομάκρυνε. Κυρίαρχος πια 

στο παιχνίδι της εξουσίας, έβαλε στόχο να κάνει 
τον Όθωνα ενεργούμενό του. για το σκοπό αυτόν 
χρησιμοποίησε τρεις πανέμορφες κόρες του, τη 
Λουίζα, τη Σοφία και την Καρολίνα, που κατά την 
παρουσία τους στην Ελλάδα «χάλασαν τον κόσμο... 
ανεστάτωσαν το Ναύπλιον, συνήρπασαν τας Αθήνας, 
συνεκίνησαν ηγεμονικές καρδιές, προκάλεσαν μυστικο-
συμβούλια στο Μόναχο, συνεδριάσεις υπουργών στην 
Ελλάδα, σχόλια στα καφενεία, συζητήσεις στα ανάκτο-
ρα», σύμφωνα με τους χρονικογράφους και ιστορι-
κούς της εποχής.

Από την ενηλικίωση του Όθωνα και κατά τη δι-
άρκεια του 1835 οι συζητήσεις έδιναν κι έπαιρναν: 

«Πότε θα παντρευτεί ο βασιλιάς; Τι νύφη θα του 
βρούμε;»

Το θέμα ενός ενδεχόμενου γάμου με μια, 
οποιαδήποτε, από τις τρεις θυγατέρες του Άρμαν-
σπεργκ (υπήρχε και τέταρτη, αλλά ήταν μόλις 5 
ετών) βρισκόταν στην επικαιρότητα. Το σχέδιο που 
είχαν καταστρώσει ο ραδιούργος αρχιγραμματέας 
και η υπερφίαλη σύζυγός του βρισκόταν σε πλή-
ρη εξέλιξη. Μπορούσε κάλλιστα να ευοδωθεί. Οι 
δυο τους στόχευαν πολύ ψηλά: να γίνουν πεθερικά 
του Όθωνα. Με δεδομένη την αβουλία του νεαρού 
μονάρχη θα γίνονταν αυτοί οι πραγματικοί κυβερ-
νήτες της Ελλάδας. 

Το μικρό άγαλμα με τις Τρεις Χάριτες παραγ-
γέλθηκε, κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε βιαστι-
κά, σαν «μπάστακας», σε κεντρικό σημείο της νεα-
ρής πρωτεύουσας. Οι Τρεις Χάριτες υπενθύμιζαν 

225.01 Το γλυπτό της οθωνικής περιόδου κοσμεί σήμερα το Δημαρχιακό Μέγαρο

225.02  Ο Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσπεργκ, 
πρωταγωνιστής σε ίντριγκες, διαπλοκές και... 
επίδοξος πεθερός του Όθωνα
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στον Όθωνα ότι για τη μέλλουσα σύζυγό του είχε 
τρεις επιλογές: τις τρεις κόρες του Άρμανσπεργκ. 
Έπρεπε υποχρεωτικά να διαλέξει μία από αυτές. 

Όμως, η πολιτική ίντριγκα έχει τα ρίσκα της. Η 
κάτω βόλτα για τον αντιβασιλέα άρχισε με την ενη-
λικίωση του Όθωνα. Ο Άρμανσπεργκ, πρωθυπουρ-
γός (και αρχιγραμματέας) για ένα διάστημα, ήρθε 
σε σύγκρουση με τον Όθωνα, που ακολουθούσε 
πολιτική διαφορετική από τις επιδιώξεις της Αγγλί-
ας. Το νοέμβριο του 1836, ο Όθων παντρεύτηκε 
τη δεκαοκτάχρονη θυγατέρα του αρχιδούκα του 
Ολδεμβούργου, Αμαλία, που η ομορφιά της ξε-
περνούσε τα κάλλη και των Τριών Χαρίτων μαζί. Το 
1837 ο Άρμανσπεργκ παύθηκε από τα καθήκοντά 
του και επέστρεψε στο Μόναχο. 

Μετά τη δημιουργία του κτήματος της Αμαλίας, 
το 1856, το άγαλμα των Τριών Χαρίτων μεταφέρ-
θηκε στο χώρο του, στα Κάτω Λιόσια. 

Μια άλλη εκδοχή για την προέλευση του αγάλμα-
τος των Τριών Χαρίτων το εντάσσει σε έναν κύκλο 
μπρούντζινων αγαλμάτων, τα οποία αποτελούν αντί-
γραφα σε σμίκρυνση των μνημειωδών αγαλμάτων 
που δημιούργησε ο Ludwing Schwanthaler πριν από 
το 1842 για την αίθουσα του θρόνου στο χώρο δεξι-
ώσεων της βασιλικής κατοικίας του Μονάχου. 

Στην από 13/25 Αυγούστου 1854 επιστολή της, 
η βασίλισσα Αμαλία αναφέρει: «Στον Πύργο έχου-
με τα αγάλματα της αίθουσας του θρόνου του Μο-
νάχου και το έμβλημά μας». Η βασίλισσα αγόρασε 
έξι αγάλματα κατά τα έτη 1845-1848 από το βασι-
λικό χυτήριο του Müller στο Μόναχο. Δυστυχώς, η 
αλληλογραφία της Αμαλίας, ως μέρος του απόρ-
ρητου οικογενειακού αρχείου της, δεν αποκαλύπτει 
αναλυτικότερες πληροφορίες και περιγραφές των 
αγαλματιδίων, τα οποία βρίσκονταν τότε στην Αθή-
να, ούτε είναι σαφές αν αυτά είναι πανομοιότυπα 
με εκείνα που έως σήμερα βρίσκονται στο παλά-

τι Hohenschwangau και στη βασιλική κατοικία του 
Μονάχου. 

Στην ιστορία μας υπάρχουν δύο εκδοχές: η 
μία στηρίζεται σε μαρτυρίες που μεταφέρθηκαν 
προφορικά από γενιά σε γενιά και η άλλη σε έγ-
γραφα που αναφέρονται στην ύπαρξη αγαλμάτων, 
για τα οποία όμως δεν υπάρχουν αναλυτικές πλη-
ροφορίες.

Το 1862, με την έξωση των βασιλέων, το κτήμα 
λεηλατήθηκε από τους χωρικούς, όμως το άγαλμα 
των Τριών Χαρίτων παρέμεινε στη θέση του μέσα 
σε αυτό. Λίγο πριν από τον πόλεμο του ’40, ο 
τότε ιδιοκτήτης του κτήματος Ιωάννης Σερπιέρης, 
σε ένδειξη αβροφροσύνης, το προσέφερε στον 
πρόεδρο της κοινότητας Ευάγγελο Λιόση. για αρ-
κετά χρόνια οι Τρεις Χάριτες έμειναν στα αζήτη-
τα, παρατημένες σε μια μάντρα με άχρηστα υλικά, 
δίπλα από το καφενείο του Κιουρκατιώτη, με την 
προοπτική «εν ευθέτω χρόνω» να στηθούν σε πε-

ρίοπτο σημείο στο κέντρο της πόλης. 
Το 1951, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των 

καθηκόντων του, ο κοινοτάρχης Κανέλλος Κανελ-
λόπουλος έβγαλε το ξεχασμένο άγαλμα από το 
«σκουπιδότοπο», το επιμελήθηκε και το τοποθέ-
τησε στην είσοδο της μικρής πόλης, στη συμβολή 
των οδών Ιλίου και Ιδομενέως. Η θέση του ήταν 
καλή. Αργότερα, όμως, μετά τη δημιουργία του 
πρατηρίου καυσίμων, ο περιβάλλων χώρος το αδι-
κούσε κατάφωρα. 

«Πού ακούστηκε άγαλμα με Τρεις Χάριτες μέσα σε 
βενζινάδικο; Όσο κι αν πάσχιζε ο ιδιοκτήτης του να το κα-
θαρίσει και να το ευπρεπίσει, οι τρεις κόρες ζούσαν μέσα 
στο γράσο και στη γλίτσα, αναθεματίζοντας την κακή τους 
μοίρα κι αναπολώντας τα παλιά, χαμένα μεγαλεία». 

Το 1998, ταυτόχρονα με την παράδοση του 
Δημαρχιακού Μεγάρου στο δήμο, έγινε και η με-
τεγκατάσταση του αγάλματος στον περιβάλλοντα 
χώρο του, δεξιά της νότιας εισόδου του.

Πριν από λίγα χρόνια, σε ένα «μέικ απ» από 
την κορυφή μέχρι τα νύχια, οι Τρεις Χάριτες επι-
καλύφθηκαν με ένα προστατευτικό υλικό, που τους 
χαρίζει λαμπρότητα και φρεσκάδα. 

Δίπλα στο μεγαλοπρεπές Δημαρχιακό Μέγαρο 
υπάρχει σήμερα ένα έργο τέχνης, μικρό αλλά εξαί-
ρετου κάλλους, που λάμπει και προκαλεί τον επι-
σκέπτη να ανοίξει τις σελίδες της τοπικής ιστορίας, 
πολύ περισσότερο να ρωτήσει για την πόλη και να 
μάθει γι’ αυτήν!

226.01 Η πρώτη από τις τρεις 
226.02 Η δεύτερη, ακόμη πιο όμορφη
226.03 Η τρίτη και καλύτερη!
226.04 Οι Τρεις Χάριτες, τότε και τώρα
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Κοινοτικοί και δημοτικοί άρχοντες στα Νέα Λιόσια και στο Ίλιον

Π
ριν από την ίδρυση της κοινότητας το 
1925, τα νέα Λιόσια υπάγονταν διοι-
κητικά στο Δήμο Αθηναίων, ο οποί-
ος μεριμνούσε, στο βαθμό που ήταν 

δυνατόν, για τα προβλήματα του χωριού και της 
ευρύτερης αγροτικής περιφέρειάς του. Η αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων ήταν βεβαίως ελλιπής, 
καθώς τα μέσα ήταν ελάχιστα και οι πόροι ανεπαρ-
κείς. Έτσι, κάποια στιγμή, οι κάτοικοι αποφάσισαν 
να πάρουν την τύχη του χωριού στα χέρια τους, 
ιδρύοντας σύνδεσμο με σκοπό «την εκτέλεση δια-
φόρων εξωραϊστικών έργων, την απόκτηση συγκοι-
νωνίας τακτικής μετά των Αθηνών και την εν γένει 
προστασία των συμφερόντων των κατοίκων του με 
την ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων του», όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Το δημοσίευμα 
που γνωστοποιεί την ίδρυση του συνδέσμου φιλο-
ξενήθηκε στον αθηναϊκό Τύπο της εποχής, στις 28 
Σεπτεμβρίου 1908, και έχει ως εξής: 

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
«Εις τα Νέα Λιόσια συνεστήθη σύνδεσμος Κτηματι-

κός και Προοδευτικός, σκοπόν έχων την πρόοδον του 
χωρίου» διά της εκτελέσεως διαφόρων εξωραϊστικών 

έργων, την απόκτησιν συγκοινωνίας τακτικής μετά των 
Αθηνών και εν γένει την προστασίαν των συμφερόντων 
των κατοίκων του χωρίου και την ανάπτυξην της Γεωρ-
γίας και Κτηνοτροφίας.

»Την παρελθούσαν δε Κυριακήν εγένοντο αι αρ-
χαιρεσίαι του Συνδέσμου προς εκλογήν του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. 

»Εξελέγησαν, δε, Πρόεδρος ο κ. Νικ. Παπαγρηγο-
ρίου, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ο Γεωργ. Παπαγρηγορί-
ου. Σύμβουλοι δε κατά σειράν επιτυχίας οι εξής: Γρηγ. 
Γκιόκας, Ανδρ. Ι. Καρακίτσος, Κων. Αργύρ. Λιόσης, Σω-
τήριος Παππούς, Ιωάννης Λιόσης, Ι. Τζαβέλλας, Αθανά-
σιος Δ. Τσουκλείδης, Κων. Αθαν. Λιόσης, Όθων Γκιόκας, 
Αθαν. Ευσταθίου και Ευάγγ. Μωραΐτης. Γραμματεύς Λά-
μπρος Λιόσης, Ταμίας Χρ. Αθ. Λιόσης. Αναπληρωματικά 
δε μέλη του Συμβουλίου: Aριστείδης Πέππας, Κων. Φιλ. 
Λιόσης και Γεώργιος Α. Τσουκλείδης». 

Στα επόμενα χρόνια, τα νέα Λιόσια απέκτησαν 
πάρεδρο, όπως συνέβη στα περισσότερα χωριά 
της επικράτειας. Ήταν ο πρώτος θεσμός αυτοδι-
οίκησης που ίσχυε στο πλαίσιο του νόμου Δνζ 
(4057, 14-2-1912) και αφορούσε στα χωριά που 
δεν αποτελούσαν αυτόνομους ΟΤΑ. Aπό την 
εφαρμογή του νόμου αυτού μέχρι την ίδρυση της 
κοινότητας, πάρεδροι στα νέα Λιόσια διετέλεσαν 
οι Ιωάννης Γεωργ. Γκιόκας και ο Νικόλαος Μιχ. 
Νώε. Οι στοιχειώδεις αρμοδιότητές τους περιορί-
ζονταν σε διορισμούς αγροφύλακα, εκτιμητή κ.ά. 

Οι πρόεδροι της κοινότητας μετά την ίδρυσή της, το 1925

Στάμος Λιόσης του Αργυρίου (1869-1931) 

Π ρώτος πρόεδρος της κοινότητας των νέων Λιοσίων δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τους Λιόσηδες, αφού η 
ιστορική και μεγάλη οικογένεια του χωριού είχε επιβάλει ήδη το όνομά της σε αυτό πριν από 85 ολόκληρα χρόνια. 

Έτσι, ακόμη και αν ο τελευταίος πάρεδρος είχε το όνομα μιας άλλης μεγάλης παλιάς οικογένειας, ο πρώτος εκλεγμένος 
κοινοτάρχης ήλθε να αποκαταστήσει το κύρος της οικογένειας με την ανάδειξη του 56χρονου Σταμολιώση στο ύπατο 
τοπικό αξίωμα από 25/10/1925 μέχρι 15/10/1928. 

Από τις επιτυχίες του πρώτου κοινοτάρχη ήταν η έγκριση του σχεδίου πόλης από το υπουργείο Συγκοινωνίας, γνω-
στού ως «σχεδίου γράβαρη», που ήταν επέκταση του αρχικού βαυαρικού σχεδίου του 1858. 

«Στα τρία χρόνια που παρέμεινε στο αξίωμα του προέδρου, ο Στάμος Λιόσης συνάντησε αρκετές δυσκολίες», αλλά 
τις ξεπέρασε, κάποιες μάλιστα με δυναμικό τρόπο, όπως συνέβη με τη βίαιη διάνοιξη της σημερινής οδού Κύπρου-Ιλίου 
το 1928, μέσα από τα περιβόλια της περιοχής, προκειμένου να συντομευθεί ο δρόμος για την πρωτεύουσα. 

 

Αθανάσιος Λιόσης του Κωνσταντίνου (1886-1965)

Λ ιόσης ήταν και ο δεύτερος πρόεδρος της κοινότητας (από 10/12/1928 μέχρι 24/10/1929), και συγγενής του πρώτου. 
Κάποιοι δεν είδαν με καλό μάτι τη συμφωνημένη διαδοχή και μίλησαν για οικογενειοκρατία, όμως τα γεγονότα που 

ακολούθησαν και τα πρόσωπα που ανέλαβαν στη συνέχεια τη διοίκηση της κοινότητας διέψευσαν αυτή την προοπτική, 
τουλάχιστον για μερικά χρόνια, μέχρις ότου η οικογένεια επανέλθει στο προσκήνιο. Κατά το διάστημα της θητείας του 
διερεύνησε τις δυνατότητες ηλεκτροδότησής της, την ίδρυση Ταχυδρομικού γραφείου και την εν γένει οργάνωση του 
Κοινοτικού γραφείου.

227.01 Ο πάρεδρος Ιωάννης Γεωρ. Γκιόκας 
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Ανδρέας Καρακίτσος του Ιωάννη (1880-1935) 

Γ όνος παλιάς αθηναϊκής οικογένειας, εγκατεστημένης στο Ίλιον από τη δεκαετία του 1870, μηχανικός υδραυλικών συ-
στημάτων, διετέλεσε υπεύθυνος στο κτήμα Σερπιέρη και, ως εκ της θέσεώς του, προσέφερε εργασία σε κατοίκους του 

χωριού καθώς και συμβουλές για την άρδευση των κτημάτων τους. Κατά το διάστημα της θητείας του (από 29/11/1929 
μέχρι 9/9/1930) αξιοποίησε δωρεά ιδιοκτητών της περιοχής, ανακατασκεύασε το ναΐδριο των Αγίων Θεοδώρων και επε-
ξέτεινε το χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου για να καλύψει τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού. Παρ’ όλα αυτά, 
υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα της κοινότητας, σε βαθμό που ομάδα κατοίκων της ζήτησε τη 
διάλυσή της και την επαναπροσάρτησή της στο Δήμο Αθηναίων, αίτημα που απερρίφθη από το Κ.Σ. 

Ηλίας Γ. Χιονάκος (1881-1950) 

Ό πολιτικά αδιάλλακτος στρατηγός μεταπήδησε από το στρατιωτικό βίο στην πολιτική για να εκφράσει με τρόπο 
έντονα επιθετικό τα φιλομοναρχικά του αισθήματα, αφού στα χρόνια της δημοκρατίας, επί κυβερνήσεων Βενιζέλου, 

δεν μπορούσε πλέον ως ένστολος να φέρει στο πηλήκιό του τη βασιλική κορόνα. Η σύμπραξή του με τους Καρακίτσο, 
νώε και Ευάγγελο Λιόση τού επέτρεψε να ικανοποιήσει τις προσωπικές φιλοδοξίες του. Ανέλαβε καθήκοντα κοινοτάρχη 
από το Σεπτέμβριο του 1930 μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 1931. Κατά το σύντομο διάστημα που διετέλεσε πρόεδρος της 
κοινότητας ενδιαφέρθηκε για την επέκταση της συγκοινωνίας από τις Τρεις γέφυρες στα νέα Λιόσια, προσπάθεια που 
ευδοκίμησε λίγα χρόνια μετά. 

 

Ευάγγελος Λιόσης του Κωνσταντίνου (1896-1964) 

Χ ημικός στο επάγγελμα, υπήρξε ο μακροβιότερος κοινοτάρχης των νέων Λιοσίων. Ανέλαβε τα καθήκοντά του αρχικά το 
Σεπτέμβριο του 1931 μέχρι τον Αύγουστο του 1933, επανήλθε έπειτα από εννεάμηνο και διατηρήθηκε στο τιμόνι της κοι-

νοτικής Αρχής για διάστημα 16 ετών (2/5/1934 μέχρι 11/1949) με συνεχείς διορισμούς (14 από τα 16 χρόνια της θητείας του) 
σε δύσκολες και ανώμαλες περιόδους (δικτατορία Μεταξά, Κατοχή, Εμφύλιος). 

Μετά το 1951, με την έναρξη της περιόδου της εσωτερικής μετανάστευσης, όταν εκδηλώθηκε μεγάλη ζήτηση για αγορά γης 
με σκοπό τη δημιουργία εμπορικής στέγης στο κέντρο της πόλης, από τη θέση του αντιπολιτευόμενου κοινοτικού σύμβουλου, 
εξέφρασε με τρόπο απόλυτο τα συμφέροντα του εγχώριου κατεστημένου. για τις θέσεις του αυτές ήλθε σε σύγκρουση με τον 
τότε πρόεδρο της κοινότητας Κανέλλο Κανελλόπουλο, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην κοινοτική Αρχή (βλ. πιο κάτω). Από τα 
σημαντικότερα έργα της περιόδου του ήταν η ανακατασκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, η ανέγερση του νέου Ι.ν. του Ευαγ-
γελισμού, η διαμόρφωση και ο εξωραϊσμός της κεντρικής πλατείας.

Νικόλαος Νώε του Μιχαήλ (1879-1935)

Δ ικηγόρος και γόνος εξ υιοθεσίας της Βικτωρίας Τράιμπερ και του νικολάου ζαχαρίτσα, της γνωστής οικογένειας των Αθη-
ναίων προκρίτων και αγωνιστών του ’21, που κατείχαν μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή και σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. 

Το ενδιαφέρον του για τα τοπικά ζητήματα των Κάτω Λιοσίων υπήρξε διαρκές. Διετέλεσε πάρεδρος πριν από την ίδρυση της κοι-
νότητας. Ανέλαβε την προεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου στις 15/9/1933, διαδεχόμενος τους τρεις προηγούμενους κοινοτάρ-
χες (μοίρασε το διάστημα της τετραετούς θητείας σε συμφωνία μαζί τους), ασκώντας το αξίωμα του προέδρου της κοινότητας 
την τελευταία περίοδο. Επί της προεδρίας του, επηρεαζόμενος από την ιστορική παράδοση, έκανε την ονοματοθεσία των δρόμων 
του κέντρου της πόλης με μυθικά και ιστορικά πρόσωπα από την «Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια», επικαιροποιώντας ένα αρχικό 
όραμα των ιδρυτών του οικισμού που κινδύνευε να εγκαταλειφθεί. Στις 28 Ιανουαρίου του 1934 εγκαινιάστηκε ο ηλεκτροφωτι-
σμός της κοινότητας με μεγάλη επισημότητα. Επανεξελέγη στις εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934, αλλά λίγους μήνες μετά 
παραιτήθηκε λόγω ασθένειας και τον επόμενο χρόνο (Μάιος 1935) απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών από γριπώδη βρογχίτιδα. 
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Κανέλλος Κανελλόπουλος του Βασιλείου (1904-1978) 

Γ εννήθηκε στο Αίγιο. Ήλθε νέος στην Αθήνα και σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών. Στα νέα Λιόσια 
εγκαταστάθηκε λίγο πριν από τον πόλεμο. Προοδευτικός φιλελεύθερος και απόλυτα αποστασιοποιημένος από ιδι-

οκτησιακά συμφέροντα και σκοπιμότητες, εκδήλωσε ενδιαφέρον για τα κοινά στο τέλος της ταραγμένης δεκαετίας του 
’40. Διορίστηκε πρόεδρος της κοινότητας από τις 24 Ιουλίου 1950 μέχρι τη 17η Απριλίου 1951. Φίλεργος, πείσμων, με 
εξαιρετικά αναπτυγμένο το περί δικαίου αίσθημα και με διορατικότητα για το μέλλον της πόλης, έλαβε μέρος στις πρώτες 
κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 15 Απριλίου του 1951, ύστερα από 17 χρόνια (δικτατορία Μεταξά, πόλεμος, Κατοχή, 
Εμφύλιος). Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του (4/1951-10/1954) τα νέα Λιόσια συνδέθηκαν με το δίκτυο της ΕΕΥ, 
το οποίο επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Ανάλογη ήταν η ανάπτυξη των δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού και ασφαλτόστρωσης στο κέντρο και στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου για τη συγκοινωνιακή εξυπη-
ρέτηση των κατοίκων. Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον του για το ζήτημα της σχολικής στέγης, με την ίδρυση ενός ακόμη 
δημοτικού σχολείου που εγκαταστάθηκε σε δημόσιο κτίριο. Επανεξελέγη για δεύτερη θητεία (νοέμβριος 1954-Απρίλιος 
1959), δίνοντας αυτή τη φορά προτεραιότητα στο ζήτημα της διατήρησης του άρτιου και οικοδομήσιμου στην περιοχή 
του κέντρου στα 712 τ.μ., για να μην αλλοιωθεί ο ιστορικός χαρακτήρας του. Όμως, αυτό τον έφερε σε σύγκρουση με τα 
συμφέροντα των ιδιοκτητών της περιοχής. Ύστερα από έντονες διαμάχες και αδυνατώντας να συνεννοηθεί για το θέμα 
με την πλειοψηφία των μελών του Κ.Σ., αντικαταστάθηκε. Καθήκοντα προεδρεύοντος τη διετία 1957-1959 ανέλαβε, με 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο Αλέξανδρος γκιόκας. Απογοητευμένος από τη στάση των πολιτικών αντιπάλων 
αλλά και ορισμένων συνεργατών του, ο Κανέλλος Κανελλόπουλος εγκατέλειψε τα νέα Λιόσια το 1967. 

Aλέξανδρος Αναστασίου Γκιόκας (1891-1990)

Α ξιωματικός ε.α. του ναυτικού, ήταν η συμβιβαστική λύση σε περιπτώσεις όπου τα κοινοτικά πράγματα οδηγούνταν 
σε αδιέξοδο. Διορίστηκε πρόεδρος της κοινότητας για ένα επτάμηνο αμέσως μετά τη λήξη του Εμφυλίου (12/49-

7/50). Θα ήταν δύσκολο και άδικο να κριθεί για το διάστημα αυτό. Το γεγονός όμως ότι επανήλθε και πάλι στα κοινοτικά 
πράγματα ασκώντας καθήκοντα προεδρεύοντος τη διετία 1957-1959 δείχνει ότι έχαιρε της γενικότερης εκτίμησης, τόσο 
από τους γηγενείς όσο και από τους νέους κατοίκους, που η παρουσία τους στο Κοινοτικό Συμβούλιο ισχυροποιείτο 
ύστερα από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Το έργο του και κατά το διάστημα της διετούς θητείας του επικεντρώθηκε στην 
επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις κεντρικές συνοικίες, ενώ κατά τα άλλα περιορίστηκε σε διαχειριστικά και 
διεκπεραιωτικά ζητήματα. Παρέμεινε ενεργός στην πολιτική μέχρι το βαθύ γήρας του. 

Γεώργιος Κακούρης του Διονυσίου (1920-1986) 

Γ εννήθηκε στα νέα Λιόσια. Σπούδασε οικονομικά (πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ). Ήταν ιδιοκτήτης σημαντικής ακίνητης περιουσίας 
στην περιοχή των ν. Λιοσίων. Διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας από τον Απρίλιο του 1959 μέχρι τον Ιούλιο του 1964. 

Ήταν ο τελευταίος κοινοτάρχης επί των ημερών του οποίου η κοινότητα αναβαθμίστηκε σε δήμο. Χαρακτηριζόταν από νηφαλιό-
τητα και μετριοπάθεια στην άσκηση των καθηκόντων του. Επέδειξε αξιόλογη δραστηριότητα στον τομέα της εκπαίδευσης με την 
ίδρυση 12 σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, που κατά ένα μέρος λειτούργησαν σε μισθωμένα κτίρια. Επεξέτεινε σημαντικά 
το δίκτυο ύδρευσης (πάνω από 50 χιλιόμετρα). Επί των ημερών του επεκτάθηκε το σχέδιο πόλης (συνολικά 4.000 στρέμματα σε 
περιοχές εκτεταμένης αυθαίρετης δόμησης), εγκαταστάθηκαν στο δήμο ιατρεία του ΙΚΑ, Σταθμός Εργαζόμενης Μητέρας του 
υπουργείου Πρόνοιας και Στέγη Εργαζόμενου Κοριτσιού. Με τα πενιχρά μέσα που διέθετε ο δήμος τετραπλασίασε το οδικό 
δίκτυο, δίνοντας βάρος στις γύρω συνοικίες. Ασφαλτόστρωσε τις λεωφόρους Αγίου νικολάου, Παλατιανής, Πολυτέκνων, συνδέ-
οντάς τις συγκοινωνιακά με το κέντρο της πόλης και την Αθήνα. Τον Ιούνιο του 1967, την περίοδο της δικτατορίας, αποδέχθηκε 
το διορισμό του ως δημάρχος, στη συνέχεια όμως διαφώνησε και αποχώρησε τον Απρίλιο του 1970. 
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Οι δήμαρχοι των Νέων Λιοσίων-Ιλίου

Αθανάσιος Οικονόμου του Παναγιώτη (1935-2012)

Γ εννήθηκε στο χωριό Μαυρίλλο του νομού Φθιώτιδος, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής και του Εμφυλίου. Τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές του στη Χαλκίδα. Πήρε το πτυχίο της Σχολής Υπομη-

χανικών του Μικρού Πολυτεχνείου. Υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στο Μηχανικό και εργάστηκε ως μηχανικός και 
ως εργολήπτης δημόσιων έργων. 

Το 1964 εξελέγη πρώτος δήμαρχος Ιλίου. Προετοίμασε τα σχέδια μεγάλων συνοικιών του δήμου (Άγιος Φανούριος, ζω-
οδόχος Πηγή, Παλατιανή και τμήματα των Βερακέικων και της Φλέβας) που εντάχθηκαν αργότερα (1968-1969) στο σχέδιο, 
προτείνοντας παράλληλα ένα σχέδιο συνολικής ανάπτυξης της πόλης που άρχισε να υλοποιεί ευθύς αμέσως. Παύθηκε το 
1967 από το δικτατορικό καθεστώς και επανήλθε στα καθήκοντά του μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το Σεπτέμ-
βριο του 1974. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1975, διανύοντας τη δεύτερη θητεία του μέχρι τα τέλη του 1978. Συνολικά 
υπηρέτησε το δήμο επί 18 χρόνια, 7 ως δήμαρχος και 11 ως δημοτικός σύμβουλος, μέχρι το 1989. 

Δημήτριος Λυκουρέσης του Αλεξάνδρου (1911-1992) 

Γ εννήθηκε στη ζάκυνθο. Υπηρέτησε ως αξιωματικός στη Χωροφυλακή. Παρασημοφορήθηκε για εξαίρετες πράξεις 
κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και με το μετάλλιο ανδραγαθίας στη μάχη του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυ-

γιάννη κατά τη διάρκεια του δεκεμβριανού κινήματος. Διορίστηκε δήμαρχος ν. Λιοσίων στη δικτατορία (1970-1974). 
Υπήρξε τυπικός και υπηρεσιακός στην άσκηση των καθηκόντων του, λόγω των διοικητικών περιορισμών και του ανελεύ-
θερου πολιτικού κλίματος της εποχής. Στο διάστημα της θητείας του έγιναν εντάξεις στο σχέδιο πόλης τμημάτων της 
περιοχής Μιχελή και ιδρύθηκαν 4 δημοτικά σχολεία που στεγάστηκαν σε ιδιωτικά κτίρια. 

Σωτήριος Βερβεσός του Κωνσταντίνου (1922-2015) 

Γ εννήθηκε στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας Αρκαδίας. Σπούδασε νομικά, περατώνοντας με άριστα τις σπουδές του στη 
νομική Σχολή Αθηνών σε μια δύσκολη περίοδο, στη διάρκεια της Κατοχής. Αποχώρησε ευδοκίμως από το δικαστικό 

κλάδο με το βαθμό του προέδρου Εφετών. Κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, τον Οκτώβριο του 1974, ορίστηκε 
υπηρεσιακός (μεταβατικός) δήμαρχος στα νέα Λιόσια, από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, όπου παρέμεινε επί επτά-
μηνο, μέχρι τις δημοτικές εκλογές, το Μάρτιο του 1975. Όλοι τον θυμούνται για το ήθος, την εντιμότητα, την ακριβοδίκαιη 
στάση και την ποιότητα της δουλειάς του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Κωνσταντίνος Τσίγκος του Αντωνίου (1928-1986) 

Γ όνος παλιάς οικογένειας από τα Καλύβια της Χασιάς, εγκατεστημένης στα νέα Λιόσια από τα μέσα του 19ου αι. 
Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Κατά καιρούς έψαλλε στον Ι.ν της Ευαγγελίστριας και σε 

άλλους ναούς της περιοχής και των Αθηνών. Η υπόδειξή του ως υποψηφίου και η εκλογή του ως δημάρχου το διάστημα 
1979-1982 ήταν αποτέλεσμα της βαθιάς εκτίμησης που έτρεφε στο πρόσωπό του η τοπική κοινωνία για τη φιλάνθρωπη 
στάση και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του. Στο διάστημα της τετραετούς θητείας του, παρά τα πολλά προβλήματα 
που παρέλαβε από τις προηγούμενες διοικήσεις (οικονομική δυσπραγία, νομικές εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό) και 
χωρίς πόρους από την κεντρική εξουσία, χάρη στη χρηστή διαχείρισή του συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια και 
ο δήμος μπόρεσε να αποζημιώσει χώρους για δημιουργία πέντε πλατειών που αξιοποιήθηκαν από τις επόμενες διοική-
σεις. Ιδιαίτερα αποτελεσματική ήταν η συνεισφορά της διοίκησής του στην περίθαλψη των σεισμοπαθών, το Φεβρουάριο 
του 1981, σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου. Πέτυχε δημιουργικό συμβιβασμό στο θέμα του ανακαθορισμού των 
διοικητικών ορίων με το Δήμο Καματερού περί τα τέλη του 1979. 
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Βασίλης Κουκουβίνος του Δημητρίου (1938-2017) 

Γ εννήθηκε στα Βασιλικά της Βοιωτίας από αγρότες γονείς. Αναμείχθηκε από νωρίς στα κοινά. Σπούδασε φαρμακευτική 
στο Πανεπιστήμιο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, όπου ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική και πολιτική δράση, αναδειχθείς 

πρόεδρος του συλλόγου των Ελλήνων φοιτητών. Διετέλεσε πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής από το 1978 
έως το 1981, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου από το 1981 έως το 1984 και εξελέγη δήμαρχος Ιλίου επί 6 
συνεχόμενες θητείες. 

Εκλέχθηκε πρώτη φορά το 1982. Επανεξελέγη το 1986 και το 1990 με ευρύτατη υποστήριξη. Κέρδισε την εμπιστοσύνη 
και την αγάπη των κατοίκων του Ιλίου ακόμη τρεις φορές, το 1994, το 1998 και το 2002, παραμένοντας στο δημαρχιακό 
θώκο μέχρι τα τέλη του 2006.

Το πλούσιο και δημιουργικό έργο του σε όλους τους τομείς δικαίως τον κατατάσσει στην πρώτη θέση των τοπικών 
αρχόντων της πόλης. 

Με σχεδιασμό και συγκεκριμένο προγραμματισμό ανά τετραετία, ιεραρχώντας τις ανάγκες των συνοικιών και με τους 
πολίτες πάντα ενημερωμένους, άλλαξε την εικόνα της πόλης με έργα υποδομής και πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς 
του δημοτικού έργου. 

Το 2006, όταν αποχώρησε από τη δημοτική Αρχή, το Ίλιον είχε ολοκληρώσει τα βασικά έργα υποδομής (οδοποιία, 
αποχέτευση και αντιπλημμυρική θωράκιση), διέθετε δεκάδες πλατείες, παιδικές χαρές, 13 ιδιόκτητα δημοτικά κτίρια (ανάμεσά 
τους το Δημαρχείο-κόσμημα), 20 αθλητικές εγκαταστάσεις, 78 δημόσια σχολικά συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
του Ειδικού και του Μουσικού γυμνασίου, 8 παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, 5 ΚΑΠΗ, 2 δανειστικές βιβλιοθήκες, 
Ωδείο, Πινακοθήκη, Λαογραφικό Μουσείο, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Κέντρο Πληροφόρησης νέων, Δημοτικά 
Ιατρεία, Αθλητικό Οργανισμό, Πολιτιστικό Κέντρο, Κοινωνική Υπηρεσία με πολύπλευρα προγράμματα προστασίας. 
Επίσης, επί των ημερών του δρομολογήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τον Οργανισμό της Αθήνας η δημιουργία του 
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

Ενδεικτικό των δυσκολιών που συνάντησε στην ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων του είναι το γεγονός ότι 
οδηγήθηκε δεκάδες φορές στις αίθουσες των δικαστηρίων, γιατί υπερασπίστηκε τη δημοτική περιουσία από επίδοξους 
καταπατητές. 

Η μετονομασία του δήμου από νέα Λιόσια σε Ίλιον υπήρξε και αυτή αποτέλεσμα δικών του πρωτοβουλιών. 
O Βασίλης Κουκουβίνος έφυγε από την πόλη που τόσο αγάπησε και πιστά υπηρέτησε για 24 ολόκληρα χρόνια στις 

12 Ιουλίου του 2017. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου με την υπ’ αριθμόν 226/18-7-2017 απόφασή του, αποδίδοντας φόρο τιμής στον 

εκλιπόντα δήμαρχο, ονόμασε το Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος». 

Νίκος Ζενέτος του Θεοδώρου (1955-) 

Γεννήθηκε στα Καλυβάκια γορτυνίας του νομού Αρκαδίας. Είναι επιχειρηματίας, ιδρυτής ομίλου επιχειρήσεων στον 
κλάδο των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Δραστηριοποιείται στην έρευνα, μελέτη και ανάπτυξη παραγωγής προϊόντων 

πληροφορικής. 
Εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος το 1990 με την παράταξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥνΕΡγΑΣΙΑ» του Βασίλη 

Κουκουβίνου, συμμετέχοντας στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της πόλης. Δήμαρχος εξελέγη για πρώτη φορά τον 
Οκτώβριο του 2006. Έκτοτε επανεξελέγη ακόμη δύο φορές, το 2010 και το 2014. 

Ο σημερινός δήμαρχος Ιλίου δίνει έμφαση στα μεγάλα ζητήματα που διαμορφώνουν το σύγχρονο τοπίο της πόλης, 
αναλαμβάνοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες που φέρνουν το Ίλιον στο επίκεντρο των εξελίξεων. Παράλληλα επικεντρώνει 
το ενδιαφέρον του δήμου στις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, αυτές που δοκιμάζονται ιδιαίτερα από τις 
συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, με τη δημιουργία δομών πρόνοιας και αλληλεγγύης στο υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο. Όλα αυτά με συνετή και διαφανή διαχείριση, που έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτει ο δήμος διαχρονικά 
ισχυρό ταμειακό απόθεμα και να επιτελεί πλούσιο έργο κοινωνικής πρόνοιας (οι δομές του εξυπηρετούν σήμερα πάνω από 
5.500 δημότες), σε μια εποχή όπου το ασταθές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από οικονομική ασφυξία.

Ο στόχος για μια πόλη ελκυστική και ανθρώπινη, με αναβαθμισμένο περιβάλλον, είναι ορατός, πολύμορφος και 
πολυεπίπεδος. Ωστόσο, έχει τις άμεσες προτεραιότητές του, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, 
ενώ άλλες έχουν δρομολογηθεί ή ολοκληρώνονται, όπως ο κόμβος στην είσοδο της πόλης, το σκέπασμα του ρέματος της 
Φλέβας και η διαμόρφωση χώρων αναψυχής και διαδρομών πρασίνου κατά μήκος του, η επέκταση της λεωφόρου Θηβών 
μέχρι τη λεωφόρο Φυλής, η δημιουργία του πρότυπου πολιτιστικού πολυχώρου στο παλιό εργοστάσιο της ΒΙΟΦΙΑΛ, το 
συνεχιζόμενο έργο κατασκευής του Πολυδύναμου Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας κ.ά. 
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Από τα Νέα Λιόσια στο Ίλιον, ο αυλητής 

Μ
πορεί η ονομασία μιας οικογένειας να 
επιβληθεί σε μια πολυάνθρωπη πόλη; 
Συμβαίνει σε κάποιες, λίγες περιπτώ-
σεις (π.χ. Σπάτας, Σχηματάρης), δεδο-

μένου μάλιστα ότι υπάρχει μια τάση επαναφοράς 
των ονομασιών των αρχαίων δήμων (Ερυθραί αντί 
Κριεκούκι, Αφίδναι αντί Κιούρκα κ.ά.). 

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με το Δήμο Ιλίου. 
Είναι αλήθεια ότι η παλιά ονομασία νέα ή Κάτω 
Λιόσια παρέπεμπε μονοσήμαντα στην πολύκλαδη 
οικογένεια της πόλης, τους Λιόσηδες, που έχουν 
σημαντική παρουσία σε αυτήν και που η ιστορική 
τους παράδοση ξεκινά με την κάθοδό τους στην 
Αττική από τα μέσα του 14ου αιώνα. Τα αρχοντικά 
των Λιόσηδων δέσποζαν στην είσοδο και σε επί-
καιρα σημεία του οδικού δικτύου της, το ίδιο και 
η μεγάλη κτηματική περιουσία τους. Όμως, από 
την άλλη μεριά, η πληθωρική παρουσία του τοπω-
νυμίου «Λιόσια» σε δύο δήμους (Άνω και Κάτω ή 
νέα Λιόσια) και στη σημαντικότερη συγκοινωνια-
κή αρτηρία που συνέδεε το βορειοδυτικό τομέα 
της πρωτεύουσας με το κέντρο έκανε τις άλλες 
παραδοσιακές οικογένειες να αποστασιοποιού-
νται από την υποστήριξη του τοπωνυμίου. 

Κάποια στιγμή, με το πλήρωμα του χρόνου, η 
διοίκηση χαρακτήρισε την ονομασία του δήμου 
αναντίστοιχη με τη σημερινή πραγματικότητα και 
τις σύγχρονες ανάγκες του, και αποφάσισε τη με-
τονομασία του. Σχετικό είναι το δημοσίευμα της 
εφημερίδας «ΤΑ νΕΑ» της 9ης Ιουνίου 1992 με 
τίτλο: 

«Ίλιον τα Νέα Λιόσια;»
«Και το όνομα αυτού... αναζητείται. Με το νέο όνο-

μα, αλλά με τα ίδια προβλήματα θα είναι από την Τε-
τάρτη 10/6/92 ο Δήμος Νέων Λιοσίων. Ύστερα από 
πολύμηνο διάλογο οι διαδικασίες για τη μετονομασία 
του Δήμου Νέων Λιοσίων κορυφώνονται αύριο το από-
γευμα, σε ευρεία σύσκεψη που θα γίνει στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του δήμου. 

»Η απόφαση για τη μετονομασία του δήμου ελήφθη 
τον περασμένο Οκτώβριο και, όπως σημειώνεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, “το σημερινό όνομα έρχεται σε δυσαρ-
μονία με τα αισθήματα των δημοτών, αλλά ταυτόχρονα 
δημιουργείται και καθημερινά σύγχυση με το γειτονικό 
δήμο των Άνω Λιοσίων”. 

»Επικρατέστερο νέο όνομα του δήμου είναι το Ίλιον, 
το οποίο είχε επιλεγεί αρχικώς, μέχρι που επικράτησε το 
“Λιόσια”, από το όνομα της ισχυρής οικογένειας Λιόση 
που ζούσε στην περιοχή.

»Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Νέων Λιοσίων 
αναζητεί νέο όνομα. Παρόμοια συζήτηση είχε γίνει και στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70, χωρίς ωστόσο να καταλήξει. 
Αυτή τη φορά έχει συστηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή 
η οποία καταγράφει όλες τις προτάσεις και συντονίζει τη 
διαδικασία του διαλόγου που θα ολοκληρωθεί αύριο στη 
σύσκεψη. Στόχος του δημοτικού συμβουλίου, όπως υπο-
στηρίζεται, είναι το νέο όνομα του δήμου να απηχεί όσο 
το δυνατόν ευρύτερα τις απόψεις των δημοτών».

Η αλήθεια είναι ότι η ονομασία «Ίλιον» δεν είχε 
ποτέ επιλεγεί από τη μόνη αρμόδια γι’ αυτό κοι-
νοτική Αρχή. Παρότι από την τρίτη δεκαετία του 
προηγούμενου αιώνα το υπουργείο Εσωτερικών 
είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την αντικα-
τάσταση τοπωνυμίων, καμία τοπική Αρχή δεν είχε 
δρομολογήσει τη μετονομασία της κοινότητας και 
του Δήμου νέων Λιοσίων. 

Η διοίκηση του δήμου επί δημαρχίας Βασίλη 
Κουκουβίνου, με την υπ’ αριθ. 380/92 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε τη μετονο-
μασία του δήμου από νέα Λιόσια σε Ίλιον. Η από-
φαση υλοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1994 με την 
έκδοση του υπ’ αριθ. 300/21-9-1994 Προεδρικού 
Διατάγματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 τ.Ά  
της 29ης Σεπτεμβρίου του 1994. Έτσι, μια εκκρε-
μότητα 150 χρόνων διευθετήθηκε με τη λαμπρή 
μετονομασία σε Ίλιον. 

Το σήμα του Δήμου Ιλίου (ο αυλητής) 
«Κάθε φορά που η αρχαιολογική σκαπάνη και κά-

ποιο σκαπτικό μηχάνημα κατασκευαστή φέρνουν στο 
φως κάποιο εύρημα, το παράθυρο της Ιστορίας ανοίγει 
διάπλατα. Από τη μέσα μεριά είναι όλοι εκεί: η Αρίστη, ο 
Δικαίαρχος, ο Καλλισθένης, η Μελιστίχη, ο Νίκανδρος, 
ο Ορφέας, η Πανόλβια, ο Φιλεταίρος, ο αυλητής... Ο 
ύπνος τους κόβεται απότομα. Σκεπάζουν με την παλάμη 
τα μάτια τους για να μην τυφλωθούν από το ξαφνικό φως 
που τους λούζει. 

232.01  Έφηβος αυλητής παίζει τους αυλούς σκύβοντας 
ελαφρά. Έργο του 450 π.Χ. από αττική ερυθρόμορφη 
κύλικα (Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας)

232.02  Λεπτομέρεια από θραύσμα κεραμεικού με τον αυλητή σε 
χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Αρχείο Δήμου Ιλίου)

232.01

232.02
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»Από έξω στέκονται με τα μάτια ορθάνοιχτα ο Γιώρ-
γος, ο Θανάσης, ο Μαθιός, η Θεοδώρα, ο Παναγιώτης, η 
Χαρούλα, ο Μελέτης, ο Χρήστος. Κοιτάνε έκπληκτοι το 
μακρινό χτες που ζωντανεύει. Βλέπουν τα μάρμαρα να 
μιλούν, τα γράμματα ολοκάθαρα στις επιτύμβιες στήλες. 
Η ματιά τους περιεργάζεται τα κανατάκια, τις ληκύθους, 
τα αγαπημένα αντικείμενα του νεκρού, τα όπλα, τα ει-
δώλιά του. 

»Όλα δείχνουν πως εκείνοι οι μακρινοί μας πρόγονοι 
ήταν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι...»

Στις 28 Ιουνίου του 1985, κατά τη διάρκεια της 
διάνοιξης χάνδακος για την τοποθέτηση αποχε-
τευτικού αγωγού επί της οδού Δόξης (σήμερα 
Ανθ/λοχαγού Χρήστου Πελιτάρη) στα Ανάκα-
σα, το σκαπτικό μηχάνημα χτύπησε έναν αρχαίο 
τάφο, που δυστυχώς καταστράφηκε. Μέχρι τότε 
τα Ανάκασα είχαν απασχολήσει την Αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία μόνο μία φορά, το 1919, όταν νότια 
του Πύργου της Βασιλίσσης βρέθηκαν δύο επι-
τύμβια του 4ου π.Χ. αιώνα. (Αναφέραμε αλλού ότι 
πριν από την ίδρυση της γειτονικής κοινότητας, το 
1927, το τοπωνύμιο Ανάκασα κάλυπτε ολόκληρη 
την περιοχή των Αγίων Αναργύρων.)

Στον τάφο βρέθηκαν 10 λήκυθοι διαφόρων δι-

αστάσεων που απεικονίζουν διαφορετικά θέματα. 
Μία από αυτές έχει ένα θέμα που προκαλεί ενδια-
φέρον γιατί είναι ειρηνικό, χαρούμενο και εύθυμο 
συνάμα: πάνω σε λευκό βάθος έχουμε τρεις μορ-
φές κωμαστών (γλεντοκόποι). Από αριστερά προς 
τα δεξιά παριστάνονται παίκτης διπλού αυλού, οι-
νοχόος και παίκτης λύρας. Πρόκειται για έναν νεό-
τερο τύπο λύρας, τη βάρβιτο, που εμφανίζεται στα 
αττικά αγγεία γύρω στο 520 π.Χ. 

Μέχρι το Μάιο του 1997 όλες οι επικοινωνι-
ακές δραστηριότητες του Δήμου Ιλίου, η αλλη-

λογραφία, οι ανακοινώσεις, οι δημόσιες σχέσεις, 
οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του ήταν «ορφανές» 
από πλευράς σήματος. 

Στις 8 Μαΐου του 1997, η μία από τις τρεις 
ειρηνικές μορφές που προαναφέραμε, ο αυλη-
τής, επιλέχθηκε ως σήμα του Δήμου Ιλίου. Στο 
σκεπτικό της σχετικής εισήγησης του δημάρχου 
Βασίλη Κουκουβίνου προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο αναφέρεται ότι «η ονομασία αναζητήθηκε 
μέσα από τη μακραίωνη ιστορία αυτού του τόπου και 
την έρευνα ανασκαφικών αντικειμένων που βρέθηκαν 
στην ευρύτερη περιοχή». 

Την έρευνα για την εξεύρεση του εμβλήματος 
που θα συνδεόταν στο εξής με την ονομασία της 
πόλης είχε αναλάβει η γλύπτρια Ελένη Βάλβη, η 
οποία επικέντρωσε την προσπάθειά της στα αρ-
χαία ευρήματα της περιοχής. Η παράσταση του 
αυλητή που αποτυπώνεται στη λήκυθο, την οποία 
προαναφέραμε, φυλάσσεται στις αποθήκες του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Αχαρνών. 

Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε για το 
σήμα «όχι μόνο γιατί η απεικόνιση αυτή ανατρέχει 
στις ιστορικές μας ρίζες, αλλά και για το ειρηνικό 
τού θέματος, την πρωτοτυπία και το εξαιρετικό του 
σχέδιο».

Η 
νεότερη ιστορία της περιοχής του Δή-
μου Ιλίου αρχίζει στα μέσα της δεκαετί-
ας του 1840, με τη μόνιμη εγκατάσταση 
των πρώτων οικογενειών στα νέα Λιό-

σια. Αν πάμε λίγα χρόνια πίσω, στα συμβόλαια της 
επαναστατικής περιόδου, φαίνεται το διαρκώς αυ-
ξανόμενο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός μό-
νιμου αγροτικού οικισμού στην περιοχή, που μέχρι 
τότε ήταν γνωστή ως Δραγουμάνο. 

Ας επανέλθουμε όμως στις μέρες μας... 
Φέτος η πόλη μας διανύει το 93ο έτος της και 

σε λίγα χρόνια θα συμπληρώσει έναν αιώνα από την 
ίδρυσή της ως κοινότητα νέων Λιοσίων. Το γεγο-
νός αυτό θα σταθεί αφορμή για ιστορικές μελέτες 
και αναλύσεις, αφηγήσεις, περιγραφές, εκθέσεις και 
απολογισμούς για ό,τι έγινε ή δεν έγινε και για ό,τι 
περισσότερο θα μπορούσε να γίνει όλα αυτά τα 
χρόνια, ιδιαίτερα από τα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα, που το χωριό μεταμορφωνόταν σε πόλη. Άλ-
λοι ειδικοί σε ζητήματα χωροταξίας και πολεοδομι-
κού σχεδιασμού θα καταθέσουν τις ενδιαφέρουσες 
–πιστεύουμε– προτάσεις τους για το μέλλον της πό-

λης σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή.
Σε αυτή την άτυπη δημόσια διαβούλευση συμ-

μετείχαμε και εμείς με την παρούσα έκδοση. 

Μπορούν γεγονότα και καταστάσεις, πρόσωπα 
επώνυμα και μη να χωρέσουν όλα μέσα στις σε-

λίδες ενός ιστορικού λευκώματος; Εμείς το τολμήσα-
με, τα καταγράψαμε, τα αξιολογήσαμε και καταλήξαμε 
στις παρακάτω διαπιστώσεις, με τις οποίες πιστεύου-
με ότι συμφωνείτε κι εσείς:

• Ο χώρος της σημερινής πόλης του Ιλίου συνδέ-
εται με γεγονότα μοναδικά, αφού σε αυτόν εντοπίζε-
ται η θέση του αρχαίου Δήμου Χολαργού, που είναι 
η γενέθλια γη του Αθηναίου στρατηγού Περικλή, του 

επιφανέστερου πολιτικού άνδρα της αρχαιότητας.
• Εδώ τα ευρήματα μας ταξιδεύουν πολύ πριν από 

την Ιστορία και την Προϊστορία. Το απολίθωμα του 
θηλαστικού που βρέθηκε μέσα στο κτήμα της Αμα-
λίας χρονολογείται πριν από 6.000.000-7.000.000 
χρόνια. 

• Στην ίδια περιοχή βρέθηκε η αρχαιότερη οικο-
λογική επιγραφή στον κόσμο, που χρονολογείται από 
τον 4ο π.Χ. αιώνα. 

• Στην περιοχή του Δραγουμάνου και της Δερ-
βισαγούς (έτσι ονομαζόταν στα 1840 η περιοχή των 
Κάτω Λιοσίων) δημιουργήθηκε η «Επτάλοφος», το 
πρώτο επιστημονικά οργανωμένο αγρόκτημα μετά 
την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. 

233.01  Ο αυλητής: ένας αρχαίος καλλιτέχνης για 
το σήμα του Δήμου Ιλίου

Oράματα και προσδοκίες 
για το μέλλον της πόλης

233.02  «Επτάλοφος»: το κτήμα που μεταμόρφωσε το χώρο σε πόλη
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• Εδώ έγινε το 1858 η πρώτη σχεδιασμένη πο-
λεοδομική παρέμβαση στην αθηναϊκή περιφέρεια. 

• Η ύπαρξη τριών επώνυμων ιδρυμάτων κοι-
νωνικής πρόνοιας στο χώρο του σημερινού Μη-
τροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», σε 
συνδυασμό με το φιλόξενο για τους εσωτερικούς 
μετανάστες, τους έφεδρους Ριμινίτες, τους πολυτέ-
κνους και άλλες κοινωνικές ομάδες περιβάλλον της, 
καθιστά το Ίλιον πόλη με έντονο κοινωνικό προσα-
νατολισμό και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, άκρως 
ενδιαφέρουσα για τον ιστορικό ερευνητή και κοι-
νωνικό αναλυτή της ευρύτερης πρωτεύουσας.

• Η ίδια η ονομασία της πόλης «Ίλιον» συνδέ-
εται με την πρώτη κοινή, οργανωμένη προσπάθεια 
και με τις προσδοκίες των Ελλήνων να κυριαρ-
χήσουν στην απέναντι ακτή του Αιγαίου και στον 
ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Πρό-
κειται για την πιο ιστορική, την πιο λαμπρή και με-
γαλοπρεπή ονομασία ανάμεσα στους δήμους της 
αθηναϊκής περιφέρειας, που προβάλλει την ένδοξη 
ελληνική Ιστορία.

Ό Δήμος Ιλίου αποτελεί σήμερα έναν ζωντανό 
οργανισμό, μια πόλη με ισχυρή παρουσία και 

έντονη δυναμική στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, που επηρεάζει διαχρονικά τις εξελίξεις της 
ευρύτερης αθηναϊκής περιφέρειας. 

Η κοινωνική αυτή δυναμική είχε ως αφετηρία 
την ανορθόδοξη διαδικασία παραγωγής της αστι-
κής γης σε σχέση με τις κοινωνικές ομάδες που 
ενεπλάκησαν σε αυτήν. Αρχικοί ιδιοκτήτες, νέοι 
κάτοικοι, συλλογικότητες εσωτερικών μεταναστών, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση κατέστησαν το χώρο της εύ-
φορο πεδίο κοινωνικής δράσης, εργαστήριο παρα-
γωγής ιδεών και πολιτικών γύρω από το δικαίωμα 
των κατοίκων να έχουν τα μέσα και τις υποδομές 
που θα εξασφάλιζαν ανθρώπινη και αξιοπρεπή δια-
βίωση στις οικογένειές τους.

Η προσπάθεια για τη βελτίωση του οικιστικού 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής είναι διαρ-
κής, επίμονη, πολλές φορές και επίπονη. Συνέβη-
σαν κατά καιρούς, συμβαίνουν και στις μέρες μας, 
στον καθημερινό αγώνα για την καλυτέρευση των 
συνθηκών διαβίωσης, συγκρούσεις με κέρδη και 
απώλειες, νίκες και υποχωρήσεις, επιτυχίες και απο-
τυχίες, όπως σε κάθε μάχη. 

Μέσα από αυτή την κοινωνική διεργασία, η πόλη 
διαμόρφωσε το σύγχρονο πρόσωπό της, σε κάθε 
σημείο της, από την είσοδό της, τον πανέμορφο 
Κόμβο, μέχρι την πάνω υπερυψωμένη αυλή της, 
την πλαγιά του Ποικίλου. Οι αγώνες των τοπικών 
Αρχών και των ενεργών πολιτών της στις περισ-
σότερες περιπτώσεις τελεσφόρησαν και, παρά τις 
δύσκολες συγκυρίες που κατά καιρούς παρουσιά-
στηκαν, την κατέστησαν πόλη ανθρώπινη και λει-
τουργική. Οι αγώνες αυτοί δεν σταματούν. 

Κάθε νέα υποδομή που δημιουργείται στην πόλη 
του Ιλίου τής χαρίζει χρώμα, ελπίδα, μέλλον και 

προοπτική. Προτεραιότητες του αύριο είναι:
• Η διατήρηση, ισχυροποίηση και επέκταση των 

σταθερών υποδομών Υγείας και Πρόνοιας (Δημοτικά 
Ιατρεία στο Μιχελή, στον Άγιο Φανούριο, Ιατρείο Μη-
τρικού Θηλασμού, Τράπεζα Αίματος κ.ά.).

• Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του 
Πάρκου Τρίτση για πολιτιστικές, αθλητικές κ.ά. 

δραστηριότητες αναψυχής, έξω από διαχειριστικές 
λογικές εμπορευματοποίησης και ιδιοποίησης των 
χώρων και εγκαταστάσεών του. 

• Η αποπεράτωση του Πολυδύναμου Βιοκλι-
ματικού Κέντρου (γηροκομείο) του δήμου για την 
ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας.

• Η αξιοποίηση του κτιρίου της πρώην ΒΙΟΦΙ-
ΑΛ ως πολυλειτουργικού Κέντρου Πολιτιστικού και 
Κοινωνικού Χαρακτήρα με τη δημιουργία του κλει-

234.01  Μακέτα του Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Κέντρου Δομών Κοινωνικής Φροντίδας (Γηροκομείο) του Δήμου 
Ιλίου, που αναμένεται να λειτουργήσει το προσεχές διάστημα (Αρχείο Δήμου Ιλίου)

234.02  Το Πολυλειτουργικό Κέντρο Πολιτιστικών και Κοινωνικών Εκδηλώσεων, που δημιουργείται στο χώρο του 
πρώην εργοστασίου της ΒΙΟΦΙΑΛ (Αρχείο Δήμου Ιλίου)

234.01

234.02
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στού θεάτρου «Άννα Συνοδινού», που χαρακτηρί-
ζεται μείζονος σημασίας για το δήμο.

• Η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής 
θωράκισης στις περιοχές όπου κατά καιρούς εμ-
φανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα. 

• Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προκύ-
πτουν από την προέκταση της λεωφ. Θηβών και η 
αξιοποίηση των χώρων γύρω από αυτήν.

• Η κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και 
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.

• Οι αναπλάσεις στις λεωφόρους Αγίου νικο-
λάου και Πετρουπόλεως.

• Η επέκταση του μετρό στο Ίλιον.
• Η διαμόρφωση των χώρων που προέκυψαν 

από την κάλυψη των ρεμάτων της Εσχατιάς και της 
Φλέβας σε χώρους αστικού γραμμικού πρασίνου, 
με ποδηλατόδρομο, χώρους άθλησης και αναψυ-
χής, και φωτιστικά νέας τεχνολογίας.

Τα τελευταία χρόνια, με την ολοκλήρωση της 
ανάπλασής του, το νότιο τμήμα του παλιού ρέ-
ματος της Φλέβας (Ρουβίκωνος, Καναπιτσερής) 
εντάχθηκε στο αστικό τοπίο της σύγχρονης πό-
λης, που δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τις ανάγκες 
των κατοίκων της. Μια πράσινη διαδρομή ενός 
χιλιομέτρου κατά μήκος του είναι αυτό που έλειπε 
από την πόλη της πολυκατοικίας, του τσιμέντου 
και των τροχοφόρων μέσων. Είναι αυτό που έχει 
ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος για περίπατο, 
αναψυχή και σωματική άσκηση. Την επισκέπτο-
νται, την προτιμούν, περπατούν σε αυτήν ολοένα 
περισσότεροι. Πολλοί την εντάσσουν στο καθη-
μερινό τους πρόγραμμα. Θα μπορούσε να λέ-
γεται και «διαδρομή υγείας», μια διαδρομή που 
αρχίζει από το Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο 
(οδός Ταβουλάρη) και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο 
Ανδρέα Παπανδρέου. Σε όλο το μήκος της υπάρ-
χουν γκαζόν με ανθοστόλιστες ζαρντινιέρες, καθι-
στικά, πέργκολες, που την κάνουν ευχάριστη στις 
παρέες των περιπατητών. 

Ε ίναι σημαντικά τα έργα και οι υποδομές που 
υλοποιούνται αυτή την περίοδο για τη βελτίωση 

της ζωής των κατοίκων της πόλης. Από μόνα τους 
όμως δεν αρκούν για να αμβλύνουν τα γενικότερα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα 
στις μέρες μας, που η παρατεταμένη κρίση δοκιμά-
ζει τις αντοχές μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Πρώ-
τη έγνοια των κατοίκων του Ιλίου αυτή την περίοδο 
είναι οι επαγγελματικές και βιοποριστικές ανάγκες 
τους, η ανεργία, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για 
το αύριο. Υπάρχουν όμως και τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος στην περιοχή της βορειοδυτικής 
Αθήνας, που απειλείται με την εγκατάσταση νέας 
χωματερής, αλλά και το θέμα της ποιότητας ζωής 
στην πόλη, στον καθημερινό χώρο της συνοικίας 
και της γειτονιάς, που πρέπει συνεχώς να βελτιώνε-

ται. Αξίζει να δίνουμε λίγο χρόνο από τη ζωή μας 
για την πόλη όπου ζούμε. 

Το βιβλίο μας τελειώνει εδώ, σ’ αυτές τις τε-
λευταίες γραμμές. Αγαπητέ αναγνώστη, σε ευχα-
ριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας τη διαδρομή 
του σελίδα, σελίδα. Όμως η ζωή στην πόλη συ-
νεχίζεται. Kάθε νέα πρωτοβουλία που ξεκινά σε 
αυτήν, οικολογική, πολιτιστική, αλληλέγγυα, συλ-
λογική, ατομική, επιχειρηματική, μια συστηματική 

δεντροφύτευση, μια μουσική σκηνή, ένα μικρό κα-
τάστημα, ένα εργαστήριο, μια βιοτεχνία, μια επώ-
νυμη αλυσίδα, ένα εμπορικό κέντρο, αποτελεί μια 
καινούργια ελπίδα γι’ αυτήν και την κοινωνία της, 
είναι η βάση για την ανάπτυξή της, η προϋπόθεση 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο χώρο της, 
για την απασχόληση των νέων ανθρώπων της, για 
το ζωντάνεμα της τοπικής οικονομίας, για το μέλ-
λον και την προοπτική της.

235.01  Μια πράσινη διαδρομή ενός χιλιομέτρου πάνω στο παλιό ρέμα της Φλέβας είναι αυτό που έχει ανάγκη 
σήμερα ο άνθρωπος της πόλης για περίπατο, αναψυχή, σωματική άσκηση. Θα μπορούσε να λέγεται και 
«διαδρομή υγείας» (Αρχείο Δήμου Ιλίου) 

235.02  Προέκταση της λεωφόρου Θηβών (Η μοναδική περιφερειακή οδός της δυτικής Αθήνας που θα συνδέει το 
Ίλιον με τον Πειραιά και τα βόρεια προάστια, Αρχείο Δήμου Ιλίου)

235.01

235.02
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• Αντώνης Παναγιωτόπουλος 
• Αμαλία Παπαγιαννακοπούλου-Κιουρκατιώτη
• Κώστας Ι. Παπαδάκης 
• Οικογένεια Παπαδοπετράκη
• Χαράλαμπος Παπανδρέου
• Διονύσης Παπίδης
• Γιώργος Χρ. Παππάς 
• π. Χρήστος Παπασταύρος 
• Δέσποινα Ι. Παππού

• Ιωάννα Σωτ. Παππού-Μάρκου
• Παντελής (Λάκης) Παππούς 
• Φίλιππας Παππούς
• Ελένη Πασωμένου 
• Ιωάννης Πατερέλης
• Διονύσιος Πατσούρης
• Ευσταθία Γ. Παφίτη-Εξαδάκτυλου 
• Αφροδίτη Κ. Πέππα
• Σπύρος Επαμ. Πέππας 
• Δημήτρης Ε. Περδικούλης
• π. Γεώργιος Πετρόπουλος 
• Οικογένεια Πέτρου
• Οικογένεια Πλαβούκου
• Νίκος Σταμ. Πολιτάκος
• Δήμητρα Πρατικάκη 
• Θωμάς Τιμ. Ράγκος 
• Σαράντης Ρουμπάνης 
• Γιώργος Σακελλαρίδης 
• Τίμος Σακελλαρίου 
• Νίκος Σαλάχας
• Βαγγέλης Σαμαράς 
• Ιωάννης Φ. Σερπιέρης 
• Νικόλαος Σιαλακάς
• Σπύρος Α. Σινάνης
• Βίκυ Σκαράκη
• Κώστας Σκεντέρης 
• Γεωργία Σκρέκη 
• Ιωάννης Σκρέκης 
• Ελένη Σοφιανοπούλου-Γκιόκα

• Οικογένεια Σπίγγου
• Θανάσης Σπυρόπουλος
• Δανάη Στάθη-Μαυράκη
• Ανθή Σταμούλου
• Ματούλα Στριφτού-Βάθη 
• Αλέξανδρος Σύρμας 
• Ιωάννης Αλ. Τζαβέλας 
• Λάμπρος Αλ. Τζαβέλας 
• Μανώλης Τζαγκουρνής 
• Εμμανουήλ Τολάκης
• Νίκος Τριανταφύλλου 
• Λίτσα Τσάμη 
• Ευαγγελία Τσίγκου
• Καλλιόπη Τσίγκου-Λαδοπούλου 
• Ελένη Τσικριστάρη 
• Αλέκα Τσιλιμπάρη
• Άρης Τσιμόγιαννης 
• Σοφία Τσολάκη-Καπετάνιου 
• Γεώργιος Ι. Τσουκλείδης 
• Παντελής Κ. Τσουκλείδης
• Βασίλης Κ. Φιλίππου
• Άγγελος Φραγκούλης 
• Γιώργος Φυτάς 
• Δημήτρης Χαλκιάς
• Αργύρης Χιονίδης
• Θέμης Χιονίδης
• Παρασκευή Χρυσάγη
• Βίκυ Χορού-Παππά 
• Κώστας Ψωμάς

Παρόντες στη μνήμη μας

• Δημήτρης Αλατάς 
• Βασίλης Αλεξόπουλος
• Γιώργος Κων. Γκίκας 
• Θεοφάνης Α. Γκίκας
• Μαργαρίτα Γρίβα-Γκιόκα 
• Χρόνης Γκιόκας
• Ιωάννης Γκιώνης
• Αλεξάνδρα Γουναράκη-Μακροδημήτρη
• Κωνσταντίνος Θεοδωράκης 

• π. Διονύσιος Καλάργυρος 
• Δημήτρης Καλλιέρης 
• Πέτρος Καρακίτσος
• Βασίλης Κουκουβίνος 
• Χαράλαμπος Λιόσης
• Ανδρέας Γ. Μανάρας 
• Σοφία Μανίτσα-Χατζοπούλου 
• Παναγιώτης Μπέκιος
• Mιχάλης Mπόλας 

• Ευάγγελος Μωραΐτης 
• Aθανάσιος Οικονόμου 
• Ανδρονίκη Παλλιγγίνη-Αγγελοπούλου
• Ιωάννης Παππούς 
• Φρέντυ Ι. Σερπιέρης 
• Μαρία Τσιώλη -Tσουκλείδη 
• Φωτούλα Βόγκα -Τσουκλείδη

Ό
ταν ξεκινήσαμε τη συγγραφή του λευκώματος της ιστορίας 
του Ιλίου ήταν παρόντες, μοιράστηκαν μαζί μας την αγωνία 
για την τύχη της προσπάθειάς μας. Μας βοήθησαν με τις 
αφηγήσεις, τις εικόνες και τα βιώματα που μας περιέγραψαν. 

Λίγο αργότερα μας άφησαν και την καλή σκιά τους. Είναι οι φίλοι και οι φίλες 
μας από παλιά, που δεν είχαν την ευτυχία να δουν ολοκληρωμένη την κοινή 

προσπάθειά μας, και πρώτος απ’ όλους ο Κώστας Στ. Γκιόκας, ο οποίος 
μας πήρε από το χέρι και μας έκανε περιηγήσεις σε εμβληματικά σημεία του 
παλιού χωριού, που η σημερινή πολυάνθρωπη πολιτεία οφείλει να σέβεται 
και να θυμάται για να διατηρεί την ιστορική και πολιτιστική της ταυτότητα. 
Δεν θα μπορούσαμε να τους ξεχάσουμε. Το βιβλίο μας είναι φόρος τιμής 
σε αυτούς.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Aνδρέας Α. Μηλιώνης
Επικεφαλής της Όμάδας Ιστορικής Έρευνας και Συγγραφής της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Ιλίου

Γ εννήθηκε το 1951 στoυς Αγίους Αναργύρους και από το 1979 κατοικεί μόνιμα στην Πετρούπολη. Είναι πτυχιούχος 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάστηκε επί 35ετία στον ΟΤΕ (στέλεχος στον 

Τομέα Εμπορικής Ανάπτυξης) 
Εδώ και τρεις δεκαετίες ασχολείται συστηματικά με την ιστορική έρευνα της περιοχής της βορειοδυτικής Αθήνας. 

Έχει συγγράψει τα ιστορικά βιβλία «Η πόλη της πέτρας» για την Πετρούπολη, «Η πόλη των Αγίων» για τους Αγίους 
Αναργύρους, «Καματερό: Ο τόπος, ο χρόνος, οι άνθρωποι» και, ως υπεύθυνος της Ομάδας Τοπικής Ιστορίας του 
Δήμου Ιλίου, την παρούσα έκδοση «Ίλιον: Τόπος ιστορικής μνήμης και δημιουργίας». Ασχολούμενος ευρύτερα με τα 
ιστορικά και πολιτιστικά της περιοχής συνέγραψε ιστορικές μελέτες για το Δήμο Αχαρνών των αρχών του προηγούμε-
νου αιώνα, για την Εθνική Αντίσταση στην Πετρούπολη, για το αλφαβητάρι του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, 
άρθρα και μελέτες για την ιστορία των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, για τις ιστορικές οικογένειες, τους εσωτερικούς 
μετανάστες και τα αθλητικά σωματεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ πραγματοποίησε πολλές ομιλίες για συναφή θέματα 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, ως εικαστικός, σχεδίασε και αποτύπωσε πανοραμικές όψεις των Αγίων 
Αναργύρων και του Καματερού, που κοσμούν την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ομώνυμου δήμου. Κατά το πα-
ρελθόν διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Πετρούπολης και της ΙΛΕ Αχαρνών.

Άννα Δ. Ράπτη

Γ εννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε 
στο Ίλιον, όπου έμεινε για διάστη-

μα δύο δεκαετιών. Σπούδασε στη Φι-
λοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με κατεύ-
θυνση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέ-
χνης. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, ενώ έχει διατελέσει διερμηνέ-
ας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. 
Σήμερα είναι κάτοικος Πετρούπολης 
και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Έχει ερ-
γαστεί στο Λαογραφικό Μουσείο Ιλίου, 
όπου πραγματοποίησε ξεναγήσεις κυ-
ρίως σε παιδιά. Το ενδιαφέρον της για 
τον ιστορικό χώρο της πρωτεύουσας, 
και ειδικότερα της δυτικής Αττικής, είναι 
διαρκές. 

Ήρα Β. Μανάρα 

Γ όνος παλιάς οικογένειας εγκατεστημένης 
στο Ίλιον από το 1862, υπήρξε ιδρυτικό 

μέλος της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου «Ευαγγε-
λίστρια», στην οποία διετέλεσε γραμματέας 
του Δ.Σ., ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. 
των Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου Ιλί-
ου. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Κέντρου 
γυναικών του Δήμου Ιλίου, καθώς και μέλος 
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Αχαρνών (ΙΛΕΑ). Είναι απόφοιτος των: 

• γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και κά-
τοχος του πτυχίου Sorbonne 2ème degree 
Diplome d’ etudes Françaises • Βρετανι-
κού Συμβουλίου Ελλάδος και κάτοχος του 
Proficiency • Ινστιτούτου Goethe Ελλά-
δος Mittelstufe • Διεθνούς Ινστιτούτου 
Esperanto 2 course • St George College με 
σπουδές στις Δημόσιες Σχέσεις.

Κατά καιρούς έλαβε μέρος σε συμπόσια 
Ιστορίας-Λαογραφίας Βορείου Αττικής και 
δραστηριοποιήθηκε στην Παγκόσμια Ένωση 
Ελληνόφωνων γυναικών.

Εργάστηκε επί σειράν ετών ως διοικητικό 
στέλεχος σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονά-
δες και στην υπηρεσία δημοσίων σχέσεων 
της ΑΜΕΛ Α.Ε. (μετέπειτα ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Μέλη της Όμάδας Συγγραφής της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Ιλίου
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Mayor ’s  Greet ing

I           

LION IS TODAY a beautiful and modern city. Its history reaches the depths of the 
centuries, with indisputable proof of paleontological and archaeological finds, which take us 
back in time and space, building its present identity through known and unknown aspects.

The lower jaw of the 7-million-year-old Graecopithecus freybergi, found in the estate 
of Queen Amalia, overturns what is currently accepted concerning the human ancestor, the 
world’s first inscription of ecological content, which dates back to the late 4th century and 
refers to the protection of the environment, and finally the location of the ancient Municipality 
of Cholargos, known as the birthplace of the General Pericles are only some examples of 
these aspects.

The modern history of Ilion begins with the creation of a settlement around the middle of the 
19th century, with key historical features the first organized farm in the modern history of 
Greece in the “Vasilissis Tower” (Tower of the Queen) and the implementation of the first 
model town plan (1858) in the Athenian region, based on the Hippodamian system, as 
well as the first Greek Radio Station (1938), with a signal of national and global reach.

The municipality exhibited a rapid demographic growth in the post-war period, in the 1950s and 
1960s, since it received the largest wave of internal immigrants, with the population scoring the 
largest percentage increase in the entire Basin, at a rate of 450%!

Those who settled in this hospitable place, made a living and all together formed the identity of 
our city, becoming the combined agents of the modern history of a city with exemplary growth 
rates, rich in social, cultural and athletic activities.

Our city officially acquired the name ILION in 1994, due to a decision that proved to be a 
milestone in the history of the Municipality.

This book is a historical legacy for the citizens of Ilion and the following generations, the result 
of the long, priceless and systematic research of the local history scholar Andreas Milionis, who 
worked all these years, for this ambitious work, not for profit, collecting testimonies, documents, 
photographs and other rare documents, along with his associates, Ira Manara and Anna Rapti, 
who, with their voluntary contributions, provided significant assistance for its completion.

It is a collective effort to promote and record our local history, a great history volume created by 
the citizens, for the citizens since more than 200 families, teachers, representatives of institutions 
and a large number of residents worked together with Andreas Milionis.

I would like to warmly thank everyone who offered a lot to the creation of this well documented 
work and to congratulate all the contributors of this publication for respecting space, time and 
the people who have constructed the history of this place.

Nikos Zenetos

Mayor of Ilion
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Introduct ion

Once upon a time... 

L IKE ALL STORIES, this one, the history of the city of Ilion 
begins with an «Once upon a time...» In the wider area 

of the modern Municipality, from the most ancient times till 
the recent past, significant events occurred that are worth 
highlighting, evaluating and being linked to what is happening 
nowadays. This is the purpose of this publication.

F OR THE MORE RECENT inhabitants of this city, this 
«once upon a time» can relate to events that occurred 

in the near past, when they arrived to Ilion and decided to 
settle permanently. They do not possess any old pictures, but 
only scattered information from some narrations of neighbors, 
friends, local press articles, or some publication they found. 
When they hear that the city was so different forty-fifty years 
ago, they become interested in learning more about it.

T HE PREVIOUS generation that arrived to Ilion about half a 
century ago has lived through years of difficulty, yet at the 

same time it was fortunate. This generation comes from the mas-
sive influx of provincial immigrants. When they tell their own per-
sonal stories, for the sparsely populated slums of the first post-war 
years, it becomes clear that they had lived without electrical light, 

water supply system, transportation infrastructure. Yet, despite 
the poverty and deprivation of the first years, during the ones that 
followed they managed to become creative and develop. When 
they tell their stories, the old city becomes part of our own imagi-
nation, yet just for a short time, as long as the narration lasts.

T HE HISTORICAL SOURCES are oral, reports of the 
Community Council, old hand-written contracts, con-

tracts providing dowries, testimonies and documents found 
in the central libraries of Attica, chronicles published in the 
Athenian press and more.

I N THE FOLLOWING PAGES, many and important events 
and stories will be discussed. Among them, the farmstead 

Queen Amalia created in the area. The creation of this huge es-
tate, in the midst of which the tower of Amalia rose dominantly, 
changed the wider region. Equally important are the findings and 
narratives of ancient times, ranging from prehistoric to ancient 
periods. This volume will refer in detail to all of the above.

Andreas A. Milionis 
Head of the Group for the Study of the Local History 

of Ilion Municipality
Group Members Ira Manara and Anna Rapti
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I
lion is one of the most historical municipalities 
of the major city of Athens. With an area of 
approximately 8.4 square kilometers, it holds a 
dominant position in the northwestern part of 

the Attica Basin.
The land morphology of the area is that of the 

suburban municipalities of the Athenian Basin, with 
a much milder formation. In its north-western part, 
at the foot of Mount Poikilo, the residential struc-
ture reaches 145 meters above sea level, while 
the forest area above that point, at the boundary 
with the Municipality of Fyli, accents to 350 meters. 
Southeast, on the border with the Municipality of 
Peristeri, it reaches only 54 meters above sea level. 
In its greater part, the landform of the area does not 
fluctuate significantly, while the average point above 
sea level is recorded at about 90 meters.

The city is crossed by Fylis Avenue, which is a most 
ancient historic road connecting Athens to Fyli, Thiva 
and the northern parts of the Greek territory. Ilion 
is also crossed by more important trans-local roads, 
while an essential road network connects all the neigh-
borhoods to each other and to the city center.

Regarding the history of the Municipality of Ilion, 
the events that took place in its grounds permeate 
all the phases of Greek history, extending far be-
yond the myth, to palaeontological findings of global 
interest that were discovered in the midst of the 
previous century. The fossil of the mammal Graeco-
pithecus Freybergi at the Vasilissis Tower (Queen’s 
Tower), dating from 6 to 7 million years ago, in the 
Pikermian fauna, is the most significant proof.

The existence, during the Greek antiquity, of 
the Municipality of Cholargos in the area of the 
modern Municipality of Ilion is nowadays absolutely 
confirmed and documented by the most important 
archaeologists and historians at a national and inter-
national scale. Cholargos, the homeland of Pericles, 
General and creator of the golden age of Athens, is 
today a major historical and cultural heritage for the 
Municipality of Ilion.

The modern Municipality of Ilion, the “isolated 
and introverted village of the Arvanites” of the be-
ginnings of the previous century, opened after the 
war its welcoming embrace, and as Athens was 

flooded by the enormous wave of internal migra-
tion, it received tens of thousands of people from 
the provinces, who were seeking a second chance 
to rebuild their lives. They succeeded, giving cour-
age to each other, building their homes with their 
own hands, making their neighborhoods humane, 
infusing creativity and hope for their children “to get 
an education, prosper and live better than them.”

The following pages concern all of the above, 
in words and pictures, as well as a wish: may the 
city of Ilion, which will become a century old in a 
few years, continue to write history experiencing 
better days.

Getting to know modern-day Ilion

246.01 The church of Evangelismos and the homonymous square at the city center

G
reece has a long and remarkable history. 
What is particularly impressive is that its 
whole territory, more than any other 
place on earth, is full of myths. In some 

cases, the «mythical history» with gods and demi-
gods becomes compatible and blends with written 
history.

According to the most ancient traditions, the 
inhabitants of Attica considered themselves indig-
enous. They thought that they came from people 
born through the earth on which they lived. The 
latter evolved and created their most important 
genealogical myths. A special place in this mythi-
cal fiction was held by the first «cthonic» kings and 
founders of the Athenian nation, such as Kekropas 
and Erechtheus.

The Municipality of Ilion is a unique case in the 

wider Athenian region: it is so closely connected 
with mythology and its most ancient historical tradi-
tions, those that lie on the line between myth and 
historical reality and cross its residential network 
and its wider geographical area.

When the Community of Nea Liosia was found-
ed in 1925, Mount Poikilo was its northwest bound-
ary, while Kifisos River was its southeast. The latter 
was the great deified river that ran the western part 
of the Athenian basin, the name of which dates 

Attic myths

246.02  Gaea emerges from some chasm to 
deliver the newly born Erichthonius to 
Athena. On the left, Hephaestus boasts 
(Photo of a pottery piece, 470-460 BC, 
British Museum) 246.02

246.01
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back to the pre-Hellenic Pelasgian period. Mount 
Poikilo and Kifisos River are connected with myths 
that explain their name and not only.

Bound between the two myths, the ones of 
Poikilo and Kifisos, the Community of Nea Liosia 
chose to build its cultural identity between fiction 
and historical reality. Thus, on 3 October 1933, un-
der the presidency of Nikolaos Noe, two months 
after the approval of the extended town plan, the 
Community Council formalized the old names of 
the roads of the 1858 town plan of king Otto, and 
adopted it once more road names from the Iliad, 

the twelve Olympian gods and Greek mythology 
for the new streets of the 1926 plan. In total, 39 
streets of the city’s historical center were named 
accordingly: 26 from the Homeric epic poems, 6 
from the twelve gods and 6 from Greek mythol-
ogy. In the following decades, as the city grew and 
its residential network expanded, 40 new street 
names taken from the Olympian deities, mythology 
and the Homeric epic poems were included in the 
road map of the new districts.

These 79 streets of Nea Liosia preserved and 
strengthened the cultural identity of the city and the 

prospect of renaming it with the ancient-like “Ilion”, 
an action that took place in 1993.

Myths and stories, features completely integrat-
ed into our culture, emerged here, in the western 
region of Athens, in the relatively limited geographic 
context of the Municipality of Ilion, a brilliant cultural 
piece in the great cultural mosaic of the most his-
torical capital of the world. Nowadays, in a period 
when extreme globalization threatens to level up 
everything that enhances our country’s identity and 
makes it stand out, myths as part of our historical 
and cultural tradition are more relevant than ever!

The prominent Alcmaeonidae family

A 
survey that took place in the mid-1980s 
about the origin of the provincial mi-
grants who bought plots in the area of 
the modern Municipality of Ilion, with a 

view to settling in permanent, revealed that most 
of the buyers came from the Peloponnese (30.1%) 
and especially from the prefectures of Arcadia and 
Messinia. This is not a phenomenon of the last few 
decades but a very old story, a journey that starts 
from ancient times and is linked to the most inter-
esting pages of Athenian history.

From Pylos, Messina and Fares (the name of Ka-
lamata in antiquity), states that were dissolved after 
the Dorian invasion (Herakleidae) in Messinia, the 
most prominent families of ancient Messinia were 
exiled: wealthy landowners, noblemen and Gen-
erals. Most of them took refuge in the following 
centuries in Attica, transferring to it their collective 
memory and culture.

The most well-known of the families that settled 
here were the Peisistratidae, the Alcmaeonidae, 
descendants of the Neleidae, the family of the Pae-
onaidae and others. Important Generals, politicians, 
philosophers, noblemen and scientists came from 
these families. 

For instance, General Pericles, son of Xanthip-
pos and Agaristi, whose name was indiscriminately 
linked to the Golden Age of Athens, came from 
the Alcmaeonidae family. Among the important de-
scendants of the king of Pylos Nileas, founder of 
the homonymous dynasty, was Nestoras, who took 
part in the Argonautic expedition and the Trojan 
war, Alkmeon, son of Sillos, the mythical founder of 

the Athenian nation, who came to Athens 
when the Dorians (Heraklidae) occupied 
the Peloponnese and drove the Neleidae 
nation from Pylos. Several others came 
from these families, each of them holding 
a distinct place between myth and history 
in Attica.

Alkmeon, as the founder of the Athenian 
nation probably appeared in Attica around 
the end of the 8th – beginning of the 7th 
century BC. Thus, while Attica of the previ-
ous centuries (Neolithic, Mycenaean era) was 
inhabited in most of its eastern coast, from the 
7th century, its interior begun to be densely 
inhabited, with most settlements 
appearing along Kifisos in the 
northern part of the Athenian 
basin. It was also reasonable for 
newcomers to choose areas that 
were previously uninhabited. 
These sites had to provide safe-
ty, water and arable land. Such 
a space seems to have been the 
area beyond Kifisos and up to 
the foothills of Poikilo moun-
tain, at the western part of the 
Athenian territory.

So it seems that the ances-
tors of Pericles, three or four 
generations before him, chose 
the site of the ancient mu-
nicipality of Cholargos to build 
their homes and their lives.

247.01  Marble bust of the General Pericles, son of Xanthippos. Roman copy of Kresilas’ 
work (Vatican, Museo Pio-Clementino)
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T
he Acamantis tribe in which the Mu-
nicipality of Cholargos belonged had 
14 municipalities: 6 in the homonymous 
trittys (population division) of the city 

(Cholargos, Ermos, Hephaistiadae, Kerameis, Eir-
esidiae, Rakidae), 3 in the trittys of the coasts (Ke-
fali, Thorikos, Poros), 4 in the trittys of Mesogaia 
(Kikkyna, Agnous, Prospalta, Sfittos) and one more: 
Kyrteidae, for the position of which there are no 
exact details. 

Cholargos covered a large part of the homony-
mous trittys in the northwestern part of the Atheni-
an basin. Due to a mistake of the historian Dionysios 
Sourmelis, the position of the ancient Municipality 
of Cholargos was defined in the northeastern part 
of the basin, in the position of the modern homony-
mous Municipality. Many archaeologists of the 19th 
century also made wrong assessments of the posi-
tions of the Municipalities.

Regarding the exact position of Cholargos, the 
20th century researchers did not significantly differ in 
their estimations. Everyone agreed that it was in the 
western part of the basin and that it was not far from 
the boundaries of the modern city of Ilion, if it was 
not completely in the same position. Modern schol-
ars and more recent archaeological investigations de-
pict the position of ancient Cholargos west of Kifisos, 
in the area of the modern Municipality of Ilion.

When exactly the ancient Cholargos was found-
ed, it remains unknown. It may have happened 
between the 8th and 7th centuries, when Attica’s 
population tripled, specifically in its hinterland, and 
its inhabitants turned into a peaceful people en-
gaged in farming rather than commercial activities, 
as it was before the 9th century.

What does Cholargos mean though? Does the 
name of the ancient city relate to the character of 
the people who lived in this area? If indeed some-
thing like that was true, how a group of people 
could have had a different character than the inhab-
itants of a neighboring municipality?

In terms of etymology, the word “Cholargos” is 
a compound one and comes from the noun “choli”, 
the fluid in the liver bladder, which is used meta-
phorically in phrases that show anger, hate, bitter 
mood, and the adjective “argos” that means the 
one who does not work, the lazy, idle, free of rage, 
anger and bitter mood.

The area receives first the sunlight in the Attic 
basin as it is revealed over Mount Hymettos. A sunny 
morning shapes a calm and rage-less personality. That 
is how the ancient inhabitants of this region must 
have been like. The best among them was Pericles, 
who, although very active, was famous for his calm 
and peaceful character, as described by historians.

Many finds, such as pots, jars, doorposts of a 

funerary monument, tomb reliefs, most of the 4th 
and 5th centuries BC, bear witness to the heyday 
times of the ancient Municipality of Cholargos.

The Athenian poet and oracle Onomakritos is 
the one who codified the name Cholargos. Ono-
makritos (the one who names) lived in the second 
half of the 6th century BC in the court of Peisis-
tratus and his sons. Onomakritos was accused of 
interfering his own verses among the ones of the 
oracles, and for this reason Peisistratus exiled him 
from Athens. Yet afterwards, he was reconciled 
again with the Peisistratidae and went with them 
to Persia, where, with false oracles, he persuaded 
Xerxes to decide his campaign against Greece. 
Onomakritos with his literary-transcription group 
codified the name Cholargos using words from the 
Homeric epic poems.

Lefkonoi
According to John S. Traill, in the area between 

the Municipalities of Ilion and Peristeri, there is a 
possibility that another ancient Municipality, Lefko-
noi (white land), existed. Perhaps, the recent topo-
nym of a large area, known as “Aspra Chomata” 
(White Grounds). In the municipality of Lefkonoi, 
it is reported that during the Hellenistic times, aris-
tocratic families lived, including administrative offic-
ers, rulers who ordered coin production, Supreme 

Court heralds, senior military officers, priests, sacred 
places curators, highly educated people in general.

Eroiadae, Rakidae
Various views and scholars’ articles place these 

two Municipalities close to the ancient Municipality 
of Cholargos, yet these estimation have not been 
officially accepted by the archaeological service.

Ilion, Troas
This municipality refers to the map drawn up in 

1840 by two French cartographers named Tardieux. 
The map had the following inscription: Ruinen de 
Troje on Xypete (ruins of Troy in Xypeti). It was very 
likely that this was the main reason that prompted 
the royal couple and some of the cultural elite of that 
time to easily adopt, without further documentation, 
the name “Ilion” in order to impose it in the village of 

The ancient Municipality of Cholargos

248.01  Athens and the Long Walls. Map  
of Τardieu, late 18th century

248.02  Kleisthenes, Athenian politician, founder  
of the Athenian democracy, son  
of Megacles, of the Alcmaeonidae family
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Kato Liosia. However, the name Ilion or Troas does 
not seem to have been formalized since it does not 
come up in any official public document of the time, 
no boundaries setting and census.

Even after the eviction of the royal couple, the 
existence of the Municipality of Troas (Ilion) in the 
area was not confirmed. None of the following ar-
chaeologists, history researchers and cartographers 
adopted it. The most important of the lists drawn up 
for the ancient municipalities of Attica do not men-
tion the existence of a municipality with this name. 
Nevertheless, the decades-long historical version 
continued to move certain people over the course 
of time to the perspective of the name Ilion.

What remains important is that the idea had not 
been left empty, rather it grew and thrived, albeit 
with a delay. Thus, in 1994, under the Mayoralty of 
V. Koukouvinos, the place that was considered as 
the location of the ancient Municipality of Cholar-
gos was named Ilion. The subsequent widespread 
acceptance of the name justified the choice of the 
Municipal Authority.

The existence of 4-5 ancient Municipalities in 
the wider area of the modern Municipality of Ilion is 
related to its rich archaeological background. From 
time to time, significant findings come to surface, 
not only from systematic excavations but from ran-
dom gatherings during the implementation of public 
works and the construction of buildings.

The largest number of archaeological finds is lo-
cated in the southern region of the Municipality, at 
the borders with Peristeri, but also in other areas of 
the Municipality. Most of them are dated to the 5th 
and 4th centuries BC, while there are others of the 
Late Roman period.

Two important findings have recently come to 
light by the Archaeological Service in the framework 
of the implementation of works for the formation 
and covering of the Fleva-Eschatia stream. The first 
one was found 140 years ago by the well-known 
German architect Ernst Ziller, but it remained hid-

den from the public eye. The second one concerns 
an ancient “Valaneio”, namely an outdoor bath. Its 
exact location is at the junction of Spercheiou and 
Meletiou Vasiliou Streets. The following texts are 
extracts from the information plates accompanying 
the two findings. Responsible for the relevant works 
was the archaeologist Vasiliki Skaraki.

The water supply of the ancient  
Municipality of Cholargos

The dry climate of Attica made its inhabitants 
exploit intensively the underground aquifer and 
the various streams. Common practice in ancient 
times was the construction of wells and tanks, of-
ten connected with a complex conduit network. 
The underground conduit of Roman times found in 
2013, in the framework of the Eschatia stream bed 
arrangement, seems to have been part of a wider 
network. This work was vital for the inhabitants of 
the ancient municipalities of Cholargos and Eupyri-
dae. The importance of the conduit is testified by its 
elaborate construction and the repairs it has under-
gone in its central and northern parts. Based on the 
findings from the foundation trench, its construction 
dates back to Roman times (1st-3rd century AD).

The ancient Bath (Valaneio) at the junction  
of Thivon and Fylis Avenues

An extensive bath complex (valaneio) of late 
Roman times, stretching over 400 square meters 
came to light, 70 meters before the junction of 
Thivon and Fylis Avenues. Reasons of vehicle safety 
have made it prohibitive to move the new road and 
imperative to preserve the bath complex buried. 
The street level was raised and the monument re-
mained intact as a whole. 

Baths were mainly of public use serving the cit-
ies inhabitants, while there were also private baths 
next to luxury residences. The specific bath is a 
typical example of a bathing establishment found 
in Greece. The main bathing area consisted of a 

rectangular ground floor building with adjacent 
spaces. In the southern half of the building there 
was an oblong underground room with four-sided 
conches, which was the room of the hot baths 
(caldarium). Its floor, which had been destroyed, 
was based on mullions of quadrilateral fired bricks, 
the so-called hypocausts. In its eastern and south-
ern conches, there were fireplaces. From there the 
hot air was circulated in the hypocausts and heated 
the water on the ground floor where the bathers 
were. To the north of the caldarium, the main area 
of the cold bath was located (frigitarium) and two 
smaller quadruple bathtubs. 

Changing rooms and supplementary areas were 
revealed in the northern part of the facility. The wa-
ter supply of the bath was probably made possible 
from the nearby –to the west– Eschatia stream, on 
100 meters distance. It was accessible via the an-
cient road, which is the same to the modern Fylis 
Avenue to the east, leading from Athens to Fyli.

The bath complex was in operation during the first 
half of the 4th century. AD, yet during the same cen-
tury the entrances of the fireplaces were sealed and 
its operation ceased. From the end of the 4th century 
AD the site was used as a cemetery. Jar burials and 
tile-covered graves were revealed in the bath com-
plex supplementary room and around the facility.

249.01  Public bath for men during antiquity. 
Representation from a vase at the Leyden 
Museum. A similar bath complex of public 
use (valaneio) was found in the facilities 
at Radiofonia area, during construction 
works for Thivon and Fylis Avenus 

249.02  Two doorposts of conglomerate stone. 
Most likely, it was a funerary monument 
at the former Matrozou estates, where in 
earlier times the micro-toponym “Portes” 
(doors) was in use. Nowadays, they are 
not preserved in that location.249.01

249.02
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D
uring antiquity, the policies for forestry 
lands and flora in general were imple-
mented on the one hand with the in-
troduction of protective provisions for 

natural vegetation and artificially planted territories, 
and on the other hand with the execution of vari-
ous works in special cases such as Sacred Groves, 
where specialized interventions were needed to 
protect them from corrosion and more.

The measures for the protection of groves were 
very strict. Relevant inscriptions have been found in 
the area of Ilion and other parts of Greece.

Their texts confirm that the cutting of trees, even 
collecting fallen leaves, was generally forbidden, while 
bringing into groves animals that would graze and 
destroy flora was not allowed. Anyone who violated 
the groves asylum status or cut trees was considered 
disrespectful to the god and was punished. There are 
even mentions of such penalties. 

The finds at the site of the old estate of Amalia, that 
is, today’s Ecological Park, confirm that this location is 
a real ark of history and ecological mentality. Two rel-
evant inscriptions were found at the ancient temple of 
Apollo Erithaseus, the location of which is identified in 
the northern part of the old royal farm. The inscrip-
tions contain strict provisions to protect the natural 
environment, as well as to keep forests intact. 

The first inscription reads: ΜΗ ΑνΘΡΑΚΕΥΕΙν, 
ΜΗΔΕ ΜΟΛΕΥΕΙν, ΜΗΔΕ ΠΡΕΜνΙζΕΙν, that 
is, coal making, collecting branches and extracting 
roots are forbidden. The second inscription dates 
back to the 4th century BC. It is engraved on a 
pedimental stele of pentelic marble and it is exhib-
ited at the Epigraphical Museum of Athens. Its text 
refers to a decree of the priest of Apollo which 
explicitly prohibits cutting of trees and removing of 
timber, branches, dry shrubs and even fallen leaves. 
It is even stated that if someone was arrested, if he 
was a slave, he would be scorched fifty times and if 
he was a free man, the priest and the mayor would 

impose a fine of fifty drachmas on him and let the 
Governor and the Council know of his name. 

The inscription text:1

GODS,
THE PRIEST OF APOLLO 

ERITHASEuS ANNOuNCES AND 
FORBIDS ON BEHALF OF HIMSELF
AND THE DEMESMEN AND THE 

ATHENIAN PEOPLE, THAT IN THE 
SANCTuARY OF APOLLO THERE BE 
ANY CuTTING OR CARRYING OuT 

OF THE SANCTuARY OF WOOD 
OR BRANCHES-WITH-LEAVES OR 
FIREWOOD OR FALLEN LEAVES; 

AND IF ANYONE IS CAuGHT
CuTTING OR TAKING ANY OF THE 

FORBIDDEN ITEMS FROM THE
SANCTuARY, IF THE PERSON 

CAuGHT IS A SLAVE, HE WILL BE 
FLOGGED WITH FIFTY LASHES OF 
THE WHIP AND THE PRIEST WILL 

HAND HIM OVER, WITH THE NAME 
OF HIS MASTER, TO THE

KING2 AND THE COuNCIL IN 
ACCORDANCE WITH THE

DECREE OF THE ATHENIAN 
COuNCIL AND PEOPLE;

AND IF HE IS A FREE MAN, THE 
PRIEST, TOGETHER WITH THE 

DEMARCH, WILL FINE HIM FIFTY 
DRACHMAS AND WILL HAND OVER 

HIS NAME TO THE
KING AND THE COuNCIL IN 

ACCORDANCE WITH THE
DECREE OF THE ATHENIAN 

COuNCIL AND PEOPLE.

The worship place of Apollo Erithaseus was 
probably located in the hilly area, in the region of 
the farm owned by Ioannis Serpieris. There, the 

pediment stele with the relevant inscription was 
found in 1925. This location was surrounded by a 
sacred grove and provided a special aura and maj-
esty to the landscape of the region.

The Municipality of Ilion, in a recent initiative, has 
placed an exact copy of this inscription in a waiting 
room for visitors on the 4th floor of the Town Hall, 
with a translation for those who find it difficult to 
understand the original ancient Greek text.

1. The translation used here is by Stephen Lambert & Feyo 
Schuddeboom. See: https://www.atticinscriptions.com/in-
scription/IGII2/1362.
2. The Athenian archon: king magistrate.

The inscription of the sanctuary of Apollo Erithaseus

250.01   The inscription of Apollo Erithaseus that 
was discovered at the area of the former 
royal estate. The prototype is located at 
the Epigraphic Museum of Athens, while 
a copy is placed at the Town Hall of the 
Municipality of Ilion, 4th floor

Roman rule, Byzantine period, Frankish rule, Catalan rule, Arvanites

W
ith the Romans prevailing in the 
2nd century BC, the geographical 
spam of the Hellenic cultural ex-
pansion became identical with that 

of the Roman expansion to the East. Attica became a 
region of the Roman Empire without a special strate-
gic interest, yet Athens continued to retain a part of 
its former glory as an ecumenical cultural center.

In 103 BC slaves from the mines of Lavrion 

slaughtered all of their guards, escaped and captured 
the fortress of Sounion.

From there, they scattered across Attica and 
began to plunder to live. Other slaves joined them 
from the surrounding settlements of Athens. In a 
few days the situation had become uncontrollable, 
since starvation and misery that plagued the popula-
tion brought together the slaves and the free and 

destitute people in a desperate attempt against the 
wealthy, in order to seize their goods. Eventually the 
fortress of the rebels in Sounion was captured and 
the rebellion was drowned in blood.

However, it was not only starvation, poverty, 
sicknesses and deaths that reaped the population 
on the outskirts of Athens and the settlements of 
Attica. Decline had eroded the Athenian society, 
which had reached the end in terms of moral decay. 

250.01
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Athens gradually emptied and gave the impression 
of an abandoned settlement. On top of that, the 
Roman consul Lucius Cornelius Sulla and the King 
of Trapezounda Mithridates placed Athens at the 
center of their conflict and as a result the city was 
hit mercilessly. 

In 87 BC Sulla, with five Roman legions during 
the 8-month siege of Athens, destroyed much of the 
long walls and used every tree in the city and its en-
virons to build rams and other siege machines. The 
resistance of the Athenians was fierce: they made ex-
its and caused damage to the Roman legions. Yet the 
city fell and the slaughter that followed was horrific. 
The historiographers of the time reported that “The 
blood flowed abundantly on the paved main road that 
led to Dipylon.”

In 70 BC, another threat, pirates, a real scourge 
for the whole of Attica, threatened Athens. In 68 BC, 
the Roman Senate decided to commission Gnaeus 
Pompeius to start a war against the pirates. The 
Athenians welcomed him as a savior. Within three 
months Pompey dealt with the pirates. Those who 
asked for mercy he directed them into legitimate 
professions and occupations, using also many of 
them as mercenaries.

Christian Athens
The Byzantine period is the darkest one for the 

region in terms of historiography. The information is 
extremely rare, not only for the area this publication 
concerns but also for neighboring ones. For the area 
concerned, only assumptions are possible, based on 
what was happening in the wider rural region of Ath-
ens, and these assumptions are drawn with much risk.

After the prevalence of Christianity in the wider re-
gion of Athens, small churches began to be construct-
ed, in some cases in the position of the preexisting 
idolatrous temples. A typical example is the first early 
Christian basilica, built in the position of the sanctuary 
of Apollo in Dafni, on which the Holy Monastery of 
the Assumption of the Virgin was later built.

Over the following centuries, Athens was left 
aside, on the back pages of history. The information 
about Athens, its environs and Attica was becoming 
less and less. The written discourse, which preserves 
collective memory, was limited to a few grammar 
and reader monks.

In 930 AD the Saracens ravaged the coasts of 
Attica, with Aegina, Salamina and Makronisos as their 
bases of operations. In the following decades, pirate 
crews were deep within the Athenian hinterland. 
They steal, grab and plunder. Michael Choniates 

(1138-1222), in a letter mentions that the bandits in 
Athens “... not only do they ravage the coasts, but also 
all the mountain ridges, as well as the sea itself.” When 
the pirates would leave, the Crusader Companies 
would take over, the wandering invaders and all 
kinds of plunderers. Intact architectural members, cut 
marbles, crushed statues, capitals, bases, tombstones 
were embedded as amorphous structural material in 
walls, in churches and huts. Trees and dust covered 
the ancient altars.

The house of Kamateroi  
and the neighboring Kamatero

In 1057, at the end of Byzantine heyday (867 - 
1071), under the rule of the Emperor Isaakios I Kom-
nenos, an incident came to shake the brisk sleep of 
Athens. In that year, the procurator (official) Nikifo-
ritzis, as soon as he was appointed prime minister, 
sent to Attica the registrar Vasileios Kamatiros. It 
seems that the latter would remain for a long time in 
Athens, he would acquire estates in the northwest-
ern environs and his name would become a topo-
nym, the oldest in the area, for a thousand years. 

The Arvanites descent
Previously, when referring to Liosia, Menidi, Ka-

matero, Chasia, Koukouvaounes, in the villages of 
Mesogaea, reference was made to the “arvanito-
choria” that emerged from the gradual settling of 
the Arvanites patriarchal families in Attica during 
the Middle Ages.

The migration of Liosides to Attica took place 
around the end of the 14th century. In December 
1382 –Attica was by then under Catalan Sover-
eignty– the Duke of Athens suggested: “Anyone with 
no land of their own can come and settle in strategic 
locations and in the northern passages of the basin. 
For two years they will be exempt from taxes.” The 
only obligation for the populations that would set-
tle there was to protect the Catalonian Duchy of 
Athens in the event of an invasion.

Many Greeks and Arvanites then came to the 
sparsely populated Attica and settled in crucial loca-
tions in the north (Kriekouki, Malakasa), west of At-
tica (Megara), and in the passages of the Athenian 
basin (Chasia, Agios Merkourios of Mount Parnitha). 
They settled on the passages (dervenia), the moun-
tain slopes and the plain, where there was graze or 
where the land could be cultivated.

More newcomer settlements are mentioned in 
1418 in Mesogaea: Spata, Liopesi, Koropi, Keratea 
and elsewhere. The surnames of most of them 

251.01  Young man with Arvanites costume
251.02  Young woman with Arvanties costume
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are plain, comprised of two syllables: Vathis, Gikas, 
Giokas, Dedes, Lekas, Liapis, Nikas, Pepas, Priftis, 
Spatas, Tsevas, Tsingos...

Hundreds of names and micro-toponyms, scat-
tered all over Attica, indicate the size and extent 
of the peaceful Arvanites invasion: Kaza, Kakosalesi, 
Kantza, Kountoura, Koukouvaounes, Kriekouki, Liope-
si, Liosia, Loutsa, Machounia, Bala, Bogyati, Spata... 

Nonetheless, many of the ancient and Byzan-
tine toponyms survived, such as: Anavyssos, Arakli 
(Heraklion), Vraona, Gerakas, Kamatero, Kapandriti, 

Keratea, Kifisia, Kouvaras, Lavrio, Lepsina (Elefsina), 
Marathonas, Marousi, Megara, Peristeri, Skaraman-
gas ... The indigenous element did not seem willing 
to surrender its identity, its history, the traditions 
and customs of an illustrious civilization.

In some cases, the old inhabitants adopted in 
their daily vocabulary the Arvanites idiom, which 
was linguistically poorer yet easier for the unedu-
cated. On their part, the newcomers began –with 
much toil– to adopt the Greek script, since they did 
not have their own.

Once again, the same ancient tale was repeated: 
Attica functioned as a massive melting-pot; welcom-
ing the new, the different, to transfuse its language, 
the romeiko way of life, the values of the glorious 
Greek civilization.

In the late 14th century, Athens numbered only 
five to seven thousand people. Since 1394, when 
the Turkish governor was stationed on the north-
ern coast of the Corinthian Golf, the Florentines of 
Athens were paying tribute to the Turks.

Turkish rule

D
uring the 16th century, hundreds of 
Arvanites families descended to Attica 
from Euboea, Boeotia and Corinth. They 
took the unoccupied lands, those that 

did not belong to monasteries, and began cultivating 
them. Only they could work in Attica after the aban-
donment it suffered during the previous centuries.

The settling of new inhabitants did not change 
much in the city. Despair had occupied all social 
classes, bourgeois men, traders, small industry owners 
and craftsmen. Taxes had become unbearable for the 
Athenians. Those who had remained on the outskirts 
of Athens during those difficult years saw their labors 
going in vain. Others settled in the nearby islands 
waiting for things to get better and then return. Oth-
ers died of diseases that ripped during those years, 
while the land was once again unoccupied.

The people at those times were uneducated. The 
vocabulary was getting poorer. Sometimes, while 
ploughing the field, the wooden plow would enter 
deep into the ground and would take out an ancient 
clay pot, or some marble inscription. It was the bur-
ied tradition of centuries. It was particularly strange 
that these insignificant things drew the attention of 
Lords, of the Englishmen and the other travelers of 
the West, who would arrive from their distant coun-
tries in Greece to walk among the ruins, taking back 
with them broken statues and shattered vases.

It seems that there was some interest for the situ-
ation of Athens during the Turkish rule as well as for 
keeping records of its population. These are not of-
ficial census records, rather they were travelers’ per-
sonal records. In the course of two centuries, 10 such 
“censuses”: were conducted in the city of Athens.

At that period the first data appeared, for the 
broader area this volume concerns. By systematically 
searching through a multitude of old documents and 
archives, a very important document concerning a 

vineyard and a small silver-gray inlay of the former 
great olive grove of Athens was found in the area of 
Anakasa in Agioi Anargyroi. It dates back four hun-
dred centuries ago. With this document, an elder 
divided his property to his children.

Large estates. The Malikâne of Athens
Since the early 17th century, the Turk aghas had 

decided to deal more systematically with their lucra-
tive lands. Therefore, they appropriated many estates 
in Attica, initially as lifelong lessees to the Malikâne, 
namely the Sultan’s treasury agency. Later, as owners, 
they exercised their right of possession undisturbed. 
Numerous estates in Attica became the property of 
Turkish landowners. Many Greeks and Arvanites be-
came tenant-farmers working for the landlords and 

staying“ in huts, which had been granted by the land-
lord himself in the land they cultivated. Shortly before 
the revolution, the land of Attica was equally owned 
by the Greeks and the Turks. The first had 43 acres 
and the latter 42.

Shortly before Liberation 
Dodwell, during one of his tours in 1804, calcu-

lated in an unofficial census the number of Athe-
nian residents at 12,000. One of the many travel-
ers who visited Greece in the last centuries of the 
Turksih rule, by order of foreign governments, was 
the French François Pouqueville, the French consul in 
Ali Pasha’s court during the decade 1805-1815. His 
mission was to collect information mainly of financial 
interest. For this purpose he made several trips to 

252.01
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the Regions of Morias (Peloponnese) and Sterea El-
lada (Central Greece). In one of them, in 1810, he 
described in great detail the route from Athens to 
Chasia, recording actually the most interesting places 
he encountered on his way [cf. Pouqueville, Taxidi 
stin Ellada (Sterea Ellada–Attiki–Korinthos (Journey to 
Greece (Central Greece–Attica–Corinth), p. 408, (Ath-
ens, Tolidis Publishing, 1995).

The five small Liosia, the Old (Ano) Liosia,  
Dragoumano, Dervisagou

After the annexation of Athens by the Turks, in 
1456 the martolos activities remained alive, as the 
Turks were unable to impose their control in the 
massive mountain of Parnitha. The main reason 
though the Ottoman State sought to control the 

narrow passages was to ensure safe travel for the 
Turkish army at any given moment.

Gradually, the armed presence of the Arvanites 
was associated with some form of local authority 
seconsolidated by the Sultan’s decrees. Thus, the 
inhabitants of Dervenia, besides guarding passages 
of strategic importance, took over the collection of 
taxes from the local population.

On a detailed list of the Attica settlements of 
1570 that the German researcher Dr. Machiel Kiel 
drew (26 January 1992), which was provided for 
this volume by Dimitris Yiotas, the well-known re-
searcher of the Acharnes and Northwestern Athens 
local history, among the 53 settlements mentioned 
in Attica there are also five “katoud” named Liosha, 
apparently from the name of the settlement’s elder. 

These were the villages: Andreya Liosha, Dima 
Liosha, Gjin Liosha, Vasil Liosha and Yorgi Lio-
sha. The two researchers estimate that these were 
small villages whose inhabitants had a strong family 
bond. Nonetheless, the names of these five katoud 
are indicative of the great influence the Liosha fam-
ily had on the Arvanites of Attica. The fact that the 
Liosha family were in a traditional conflict with the 
Bouei family (in Spata and elsewhere) leads to the 
conclusion that the Liosha family remained far from 
the Mesogaia area, selecting for their establishment 
the north-west part of the Attica peninsula, on the 
small plateaus and passages (Dervenia) as well as the 
foothills of Mount Parnitha.

The battle in Dragoumano
According to Pouqueville, in 1815, just before the 

Revolution, 7,000 Christians and 3,000 Muslims lived 
in Athens. In 1821, the second day of Easter, the 
Turks of Athens arrested 12 Athenian Elders as hos-
tages since they suspected the Greeks would rebel. 
On 25 April 1821, according to Dionysios Sourmelis, 
a fighter and eyewitness, 1,200 Christians assembled 
in Menidi (Acharnes), entered Athens under the 
leadership of the commander Meletis Vasilios and 
liberated the city.

Around mid-September 1821, seventy inhabit-
ants of Chasia, led by Mitros Skevas and Anastasios 
Lekas, fought at Dragoumano against 500 Turks led 
by Omer Vryonis (infantry and cavalry). This battle 
alsmost cost the life of the renowned pasha. Thus, 
he decided to leave Athens. A detailed description 
of the battle in Dragoumano is provided by Dimitrios 
Al. Gerontas in his book “The Athenians in the Revo-
lution of 1821” (Athens 1984).

The contribution of the Orthodox Christian 
Arvanites to the liberation of Athens was very sig-
nificant. The Arvanites, fighters of the same faith to 
the locals, who retained their own traditions and 
customs, their own language, who never bowed to 
the conqueror and never made peace, learned to 
live carrying a knife to defend their life and honor. 
Due to their desire for freedom they were included 
in the nation and, since the liberation of the Greek 
State, their contribution to all the national struggles 
was constant, to the utmost degree.

252.01  Near the fountain. Far from the battlefield 
and the heroic deeds during the Greek 
War of Independence, there were some 
peaceful moments...

253.01  Honorary Diploma by the Minister of the 
Military Affairs to Kon. Liosis in 1846, for 
his contribution to the battle of Faliron

253.01
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Kato Liosia in 19th century maps

T
he two maps presented below were 
drafted and edited during the 19th century. 
Three more maps are presented from 
page 34 to page 36. It is clear that the first 

mappings were done empirically, hence they are in-
complete and in some cases inaccurate.

•  The map titled “THE PLAIN OF ELEVIS And 
the Sacred Way.” It was drawn by William Gell, 
engraved by J. Walker and was included in the 
book of the Dilettanti Company “The Unedit-
ed Antiquities of Attica,” published in London 
in 1817. In the section of the map presented 
here, the western part of the Athenian basin is 
shown. In the area of Nea Liosia, the following 
toponyms are mentioned: “Tragumano” (Drag-
oumano), “Metoxi” and “Levi “(in the modern 
location Tris Gefires), as well as the landmarks 
“A. Georgi” and Ag. “Theodoro” from the ho-
monymous small temples of the area. In scat-
tered points the existence of ruins is indicated 
(ruinen), from destroyed buildings or facilities. 

•  The map entitled “Demi of Attica” of the Enlgish 
Colonel, topographer and antiquities-enthusiast 
William Martin Leake was composed about 
1837 and was published in London in 1841.

•  The land surveying of the archaeological sites he 
made in Greece were valuable for the accuracy 

of their observations and contributed to lay the 
foundations for a more detailed description and 
further excavation of these sites. The section of 
the map presented here contains information 
on toponyms and possible settlements in the 
Northwest section of the Basin.

•  The topographical map entitled “Athenes et 
ses Environs” of Jean Adolphe Sommer, geog-
rapher and engineer of the Bavarian Army Gen-
eral Staff, was published in 1841 on a scale of 
1:50,000, Muenziner printing in Munich. This is 
the first detailed and accurate depiction of the 
Athens basin that was carried out with scien-
tific measuring instruments during the first year 
of king Otto’s rule. A number of 119 monu-
ments and other sites is mentioned. In the sec-
tion of the map presented here, the following 
toponyms are mentioned: Dervisagou, Dra-
goumano, Kakouriani and Lefki to the south, 
at the junction of Fylis Street (today’s Liosion) 
with Kifisos River, while here as well the land-
marks of Agios Georgios and Agioi Theodoroi 
are mentioned. The existence of ruins is also 
mentioned at various points, as well as a loca-
tion named “Kalyvia (ruinen)” nearby today’s 
Radiofonia area. The eastern part of the area 
appears verdant. It is the olive grove of Athens 
that is crossed by the Kifisos. Sommer’s map 
was for more than four decades the most ac-

curate topographic map of the Athenian basin.

•  The maps entitled “Karten von Attika” by 
Ernst Curtius and J.A. Kaupert were drafted in 
1878/79. They were published by the German 
Imperial Archaeological Institute from 1881 until 
1903 and they were the first to cover the whole 
of Attica. Map no. 6 is one of the 26 of the 
series and bears the name “PYRGOS,” a typical 
sign of the importance of Queen Amalia’s farm 
for the entire rural area in the north and west of 
Athens. This map provides detailed information 
for the wider region extending from Chaidari 
to Kifisos and from Menidi to Sepolia. Here, the 
presentation is limited to a section of the map 
that concerns the rural area of Kato Liosia. The 
mapping is very detailed.

•  The last map entitled “Athen und Umgebung” 
was published in 1895. It presents Athens with 
its environs on the eve of the first Olympic 
Games. In the area of Kato Liosia, the position 
“Pyrgos” and the landmark Agios Nikolaos are 
mentioned. The transportation connection be-
tween the village and the center is drawn on 
the map via today’s Fylis/Liosion Street, yet ac-
cess to the center of the settlement is drawn 
solely through Amalias Street, which connects 
the village with the former royal farm. Today’s 
Kiprou-Iliou Street is not yet depicted.

254.01  Attica map by Ernst Curtius and J.A. 
Kaupert (1878/9)

254.02  Section of the map “Demi of Attica” by 
W.M. Leake (1837)
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T
he history of a city, its first and most in-
teresting pages, are the small stories of 
the people who created it. The five small 
Liosia were created in various locations in 

Attica, inside and outside the Basin, by the families of 
Liosa, who retained a strong kinship with a view to 
surviving during the difficult centuries of the Turkish 
rule. There are no data on the exact location of the 
Liosia “katoud.”

One of the important people of the historical de-
velopments concerning Liosia is Nikolos Kakouris, 
the earliest recorded landownder of the region.

A prominent member of the Athenian bourgeois, 
he participated in an auction that took place in the 
early 18th century, following the Turkish-Venetian 
war. The auction concerned the unoccupied land of 
the area for the purpose of reselling them to Chris-
tians. It took place in 1703, when Athens, along with 
its surroundings, did not number more than 10 to 12 
thousand people. A few decades later, his descend-
ants built a chapel dedicated to his memory: that of 
Agios Nikolaos. A century later, cartographers would 
refer to the area with the toponyms Kakouriani and 
Agios Nikolaos. 

There are property titles, contracts providing 
dowries, as well as contracts from the period of the 
Greek War of Independence referring to members 
of the Kakouris family, his wife Lefteria and to seven 
other farmers-land owners of the area: Mitros Pinis, 
Sideris Kiratzis, Nikos and Thomas Kapouralos along 
the Fleva area, Anagnostis Kirikos in Palioklisiza (to-
day’s Agios Fanourios), Stamatios Psomas in the area 
of the later royal farm and Angelis Vertzos, a great 
landowner in Dragoumano. 

The first families after the Liberation  
and until 1850

The very few maps of Attica published during the 
first post-liberation years include the toponyms Drag-
oumano (today’s Radiofonia), Dervisagou (northern 
part of Vasilissis Tower, Anakasa, Gerovouno) and 
Levi (modern location of Tris Gefires). These topo-
nyms come from the Later Turkish rule period without 

The first ones who came in Kato Liosia

255.01  Angeliki Tsingou (1887-1956), bottom 
left, with her husband Spiridonas Dokos, 
surrounded by other family members. 
They were landowners who came from 
Messinia to Nea Liosia through Kalyvia 
of Chasia (Aspropyrgos) around the 
mid-19th century (Kalliopi G. Tsingou-
Ladopoulou Archive)

255.02  Angelis Gkiokas and behind him standing, 
Georgios and Maria Gkioka. Landowners’ 
family who arrived in the area in the mid-
19th century (Chronis Gkiokas Archive)

255.01

255.02

Ilion_Book.indb   255 12/5/18   1:11:58 PM



MUNICIPALITY OF ILION  |  HISTORY256

having been toponyms of organized settlements.
The first ones who arrived and created the set-

tlement could not have been others than the Liosa 
family. The settlement name came from them. They 
are the distant descendants of the historical family of 
Petros Liosa, who first started the course to the South 
in the middle of the 14th century to arrive in Attica in 
1382/3, during the period of the Catalan rule.

At the same time (1830), Sideris and Konstan-
tinos Gkiokas, the first gardener in the estates 
of the Athenian bourgeois, the latter skilled bee-
keeper, also came to Nea Sepolia (Agios Ioannis 
Theologos area). 

Other families that had settled in prominent posi-
tions of Athens following the proclamation of the city 
as Capital, in 1834, abandoned the houses they had 
built around the Acropolis, the Pnyx, Thision, the hill 
of Philopappou, the Kerameikos and more, due to 
the characterization of these areas as of particular 
archaeological interest by the competent Service and 

their seizure for excavations. These families sought 
fertile areas for permanent settlement on the envi-
rons of the young Capital.

While the first families settled one after another 
on the plain, Panousis Verdis from Liatani of Thebes 
made at that time his shepherds community in the 
homonymous hill of Mount Poikilo: “Verdeika.”

Among the first people (along with their families) 
who settled in the area in the 1840s were Athanasios 
Vasiliou, who would later become a land owner, from 
Chasia (later the Papastamatides family) and Panagi-
otis Panousis from neighboring Kamatero. Prior to 
1850, the presence of Sotiris & Ioannis Pappous, 
sons of Sideris, viticulturists and livestock farmers.

The toponym Kato Liosia appeared for the first 
time in the description of the administrative bounda-
ries of Athens in 1840, ten years before the creation 
of the royal farm. The original nucleus of the set-
tlement included families of the Athenian Andreas 
Karakitsos, Anastasios Perdikoulis, engineer and 

farmer from Salamina, Ioannis Ioannou, farmer from 
neighboring Kamatero, Sotiris Efstathiou from Gal-
axidi, Ioannis Moraitis (Valasopoulos) from Dim-
itsana (Karitena), Georgios Sp. Kapetanios from 
Menidi, Ioannis Tsingos, landowner from Kalyvia 
of Chasia (today’s Aspropyrgos), Ioannis Mavrakis, 
cultivator and gardener. All of them came to Kato 
Liosia around 1850.

There are no official census data for the popula-
tion of Kato Liosia at that time (1850). It is estimated 
that some 20 families, 100 or 120 residents lived in 
the settlement.

The rule of Otto
A large farm with a beautiful little tower some-

where outside small Athens (30,000 population) was 
precisely what the young queen needed, since her 
relationship with Otto was facing problems. Otto 
and Amalia did not come just by themselves in Kato 
Liosia. They were accompanied by a bulk of coun-
selors and, as usual in such cases, many rushed to 
build their mansions in the settlement: Greeks and 
Bavarians.

The vast royal farm of 2,500 acres was an incen-
tive for more families to settle in the area. Lots of 
working hands were required to cultivate its vastness 
and for the animals to receive care. Hence, during 
the decade 1850-1860, another 25 to 30 families 
came from different places in Kato Liosia in order to 
work in the farms.

Among the newcomers were Tasos & Panagi-
otis Bibizas, who seem to have shared no part with 
the degrading life of their brother, the “Knight of the 
Mountains,” Spyros Bibisis. They came from Chasia 
around 1850. A little later, the following settled in the 
area: the farmer Athanasios Karamboulas (about 
1855), the experienced gardener Antonios Brase-
os (in 1855), two farmers of Mesogaia: Anastasios 
Markopouliotis (before 1855), and Anastasios 
Katsikis (in 1860) from Spata, as well as three in-
habitants of Kamatero: Dimitrios Markos (in 1857) 
and the viticulturists Georgios Kamateros (before 
1860) and Giorgos Pilihos (in 1860).

At the same time, the settlement acquired in 
1858 a modern high-specifications town plan of 53 
acres. The map of the annex attached to the Royal 
Decree of 31 March 1858 refers to the “Plan of the 
settlement Nea Losia.” It was designed by Bavarian 
engineers and was the 12th one in the entire Greek 
territory.

At the same period, the city plan of Athens did 
not exceed 2.8 square kilometers stretching from the 
Acropolis to Omonia. Families that came when the 
royal farm was in operation (1851-1862) more than 
doubled the population of the settlement, hence-
forth referred to as Nea Liosia.

256.01  Margarita, wife of Nikolaos Liosis, nee Dim. Tsouklidis. She was a great landowner of the broader area 
of Nea Liosia, Dervisagou, Anakasa and more. Family photo with an elaborate decorative surrounding 
(Archive of the Folk Museum of Ilion)
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The Tower of Queen Amalia and the “Eptalofos” farm

H
istorians and chroniclers of the time re-
port that Otto could not get used to 
the warm climate of Attica and that he 
was also extremely sensitive and sickly. 

It is quite typical that four times, in 1851, 1852, 1858 
and 1861, he was absent for many months for health 
reasons in Bavaria. In those intervals Amalia was re-
placing him; she was extremely active and produc-
tive regarding her duties. During that time, the young 
queen made her dream come true, constructing a 
tower in the region that until then was known with 
various toponyms, such as: Dragoumano, Dervisa-
gou, Mesoiti or Mesoudi and more.

During the same period, thanks to the activities 
of the young queen, many beautifying works were 
implemented in Athens and around it. Rows of trees 
were planted on the central streets of the young 
Capital. From 1836 until 1859 various gardens were 
planted: the People’s Garden in Kerameikos, the first 
royal garden at Klafthmonos Square, the Garden 
of the Muses in Syntagma Square and the Palace 
Gardenr (today’s National Garden). There were 
also many attempts to reforest the hills of Lykavi-
tos, of Arditos, of the Observatory, which were all 
surrounding the Acropolis. Yet, the most important 
achievement of Amalia was the great farm named 
“Pyrgos” or “Eptalofos”, which she created in the 
area of Dragoumano.

For the creation of the royal farm, from 1846 to 
1861, dozens of plots, which until then belonged to 
Athenian families, foreign and local land owners were 
purchased. Bavarian military officers worked for the 
construction of the streets and the street plan of the 
settlement of Kato Liosia. In the midst of the vast 
estate, the famous Tower of Amalia was built, or 
else the “Tower of the Queen” (Pyrgos Vasilissis) 
as it remained in historical memory. The construc-
tion was probably designed by Florimont Boulanger, 
a graduate of the Paris School of Fine Arts, who was 
honored with the grand prize of Rome and came to 
Athens as a scholar of the French Government.

The tower erection began in 1852 and lasted 
four years. The estate was named “Eptalofos” (the 
original name of Rome, later transferred to Constan-
tinople). It was the time when irredentism and the 
expansionist ideology had a strong impact on the 
national sentiments of the Greeks.

In addition to all kinds of plants and trees, live-
stock farming had also developed at its finest in the 
royal farm. The production of the royal farm was 
rich and of high quality. Finally, the contribution of 
the farm to the introduction and development of 
modern agricultural tools and cultivation machinery 
was important.

The farm of Queen Amalia enjoyed great pros-
perity in the decade 1852-1862. However, the royal 

couple was not meant to enjoy it for long, as its 
eviction followed extensive looting of its facilities by 
the inhabitants of the surrounding areas who were 
working in it. The royal farm and the Tower lost their 
splendor. Expectations for rural business investment 
in the region declined. Nonetheless, the Tower re-
mained in the following decades the prevalent topo-
nym throughout the entire northwestern part of the 
basin, according to the Kaupert map (1878/79). 

After the eviction of the royal couple, the Tow-
er and the enormous farm were declared national 
property. In 1865 Ilias Papailiopoulos was appointed 
as Otto’s proxy in the estate. In the early years, Pa-
pailiopoulos made great efforts, employing a signifi-
cant number of land workers, giving the farm a new 
life. In 1867 Otto died of measles. The following 
year, Amalia granted a power of attorney to Julius 
Henning to sell the Tower and the farm.

Julius Henning initially approached King George I 
and Queen Olga, who had in the meantime installed 
a new monarchy. Yet the Glücksburgs did not show 
any interest in acquiring it. On the contrary, interest 
was expressed by other bourgeois men, foreign and 
Greek investors, in order to buy or lease the prop-
erty. Six years after the eviction of the royal couple, 
in May 1868, the sale of the Royal Farm “Eptalofos” 
was announced. 

Simon Sinas & Georgios Pachis 
After many retractions or agreements that were 

canceled at the last minute, Amalia addressed Baron 

Simon Sinas, who at that time was Austria’s largest 
landowner and favorably disposed to Otto and her. 
On 2 June 1870 the contract for the sale of the royal 
estate was signed. The situation in the estate evolved 
from bad to worse, due to the indifferent manage-
ment of Papailiopoulos. The latter was fired and 
replaced by Seferis, who in 1871 assumed the dual 
responsibility of cultivating and managing the farm.

Amalia died in 1875 and a year later Simon Si-
nas followed. His enormous fortune, which included 

257.01  Side view of the Vasilissis Tower
257.02  Interior reception room of the Vasilissis 

Tower
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the estate of the Tower, was inherited by his four 
daughters, who authorized Ernest Zilller to sell it. In 
May 1878 “Eptalofos” was sold to Georgios Pachis 
for 140,000 drachmas. Pachis bought more land in 
the same region. So the neglected farm grew big and 
was organized by the new owner.

Palaeontological finds at the area  
of the former royal farm 

The important palaeontological finds on the 
site of the old Amalia estate take us millions of 
years back in time. In the area of the Municipality 
of Ilion, samples of palaeontological interest were 
found. Traces of life, actually of evolved form, were 

identified in the northeastern part of the Queen’s 
Tower. The site where the fossils were found was 
discovered in 1944. Several fossils, such as gazelles, 
rhinos and giraffes, were found at the site. Yet the 
most striking of the findings was the lower jaw of a 
mammal, Graecopithecus freybergi, the age of which 
is estimated at 7 to 8 million years. The fossilized 
remains of the diverse animal world found in the 
area belong to the famous “Pikermian fauna,” the 
animal world of the Greek land, which began at least 
12 million years ago. The petrified find is exhibited 
at the Palaeontological Museum of the National and 
Kapodistrian University of Athens, at the Zografou 
University campus.

258.01  Lower jaw of the palaeontological find 
Graecopithecus Freybergi

The 1858 plan and the “much promising” settlement

T
he gradual acquisition of land for the 
creation of Queen Amalia’s large farm 
commenced in September 1848. With 
the purchases that took place gradually 

and until 1861 the royal farm reached 618 acres. 
But such a large farm needed experienced farm-
ers, gardeners, viticulturists, arborists, bee-keepers, 
livestock farmers, poultry farmers, other workers, 
guards, caretakers, conservators, who would under-
take all of the required work. 

The inhabitants from the neighboring villages, 
seventy-eighty of them, were chosen to start work-
ing at the royal farm, around the mid-1850s. These 
people had to live somewhere near the estate. 
This was one reason that called for the creation 
of a small organized agricultural settlement for the 
workers of the estate and their families. The small 
rural settlement had to be designed correctly from 
the beginning, with great care and interest by the 
Bavarian engineers who were employed in the serv-
ices of the newly established State and in the court 
of Otto.

Indeed, a plan of 53 acres with 55 street blocks 
was designed, 6 communal areas and 25 streets, 
perpendicular to each other, arranged in a hippoda-
mian grid: “Plan of the settlement Nea Losia” dated 
31 March 1858 and signed by Otto.

The rural landscape northwest of Athens started 
to come alive. As is typical in such cases, many of-
ficials, Greeks, Bavarian aristocrats and cronies of 
the Court, moved towards the tower.

There are no data on the inhabitants’ number 
of the village during the 1861 census. Unofficial 
calculations estimate the numbers around 130 to 
150. Two decades later, the official census of 1879 

numbered for Kato Liosia 372 inhabitants. Based on 
the demographic data of that time (large rural fami-
lies), the small settlement in the late 1870s must 
not have included more than 50 to 60 houses. That 
is the number of the families that came from the 
nearby villages of Kamatero, Liosika Kalyvia (Ano 
Liosia), Chasia, Kalyvia Chasias (Aspropyrgos), Me-
nidi and Dervenochoria, to work on the farm that 
continued to be operational even after the eviction 
of the royal couple.

258.02  Queen Amalia at a later age
258.03  Vasilissis Tower. Engraving of the mid-

19th century (Georgios Laios Archive)
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Settlement growth (from the eviction of Otto until the end of the 19th century)

T
hirty notarial deeds (contracts providing 
dowries, sales) that took place between 
1824 and 1828 give a tangible image of 
the property status, implantations and 

toponyms that prevailed during the Greek War 
of Independence in the area where the modern 
Municipality of Ilion lies. They have been collected 
from the study of G. Petropoulos entitled: “The 
Codex of the Athens Notary Panagis Poulos,” 
Athens 1957. 

Several such documents include as pre-revolu-
tionary owners in the area, among others, numer-
ous of the well-known Athenian families, while oth-
ers appear to have been from neighboring villages 
(Menidi, Chasia). 

Most of the contracts relate to the areas of Fle-
va and Dragoumano, which are fertile as they are 
crossed by streams and are close to natural springs. 
Fewer property titles refer to areas that were main-
ly used as pasture. The implantations are mainly 
olive trees and vineyards, while others, such as figs, 
served as recognition points for setting boundaries 
between estates.

During the years that followed after the end of 
hostilities (September 1829) until the departure of 
the last Turks (Easter 1833), a harsh fight for the 
unoccupied land began in Attica and in all the lib-
erated regions. Many have bought it legally, with 
documents translated and recognized by the joint 
Greek-Ottoman Committee. These commercial 
transactions began officially in 1830. By the end 
of 1832, most of the Muslim estates in Attica had 
passed to the Greeks.

As new owners, among others, well-known lo-
cal families and foreign investors appear. Two deals 
are of particular interest, as they concern Dervisa-

gou (a region that is identified as today’s Anakasa 
and Gerovouno) and Dragoumano (area in the 
northern part of the modern Ilion). The transac-
tions summaries are available in the General State 
Archives (GAK). 

Yet there were others –and these were more– 
who had no money to purchase the land. In front 
of the risk of the land passing from the Turkish 
landowners to foreign investors and to the “noble 
aristocrats,” people started acting rapidly. People 
with no land and poor farmers went on the offense. 
They seized what they could, since State and Law 
were non-existent.

Since the beginning of the liberation struggle, the 
unoccupied slopes of Poikilo Mountain, as well as 
many lowland areas, fields that were left without 
farming, abandoned estates with unknown owner-
ship, from Micheli and Dragoumano to Fleva and 
Kanapitseri, people began to occupy these lands. It 
was a horse race to get a fertile piece of land that 
would provide them with productive crop in the 
Kato Liosia area.

The race continued and further intensified af-
ter the farm of Queen Amalia was created, as it 
seemed then that the area was extremely privileged 
for setting up rural activities.

The property status of the region during the Greek War of Independence and after the Liberation

259.01  In many instances, the value of an estate was measured on the planted trees and not on its size

I
n the following decades, the strong connec-
tion of the settlement with the former royal 
farm started to weaken. Nea Liosia slowly 
started to grow, just like the other settlements 

of the Athenian region. At the same time, a series 
of projects such as the construction of the railway 
line connecting Athens to Kifisia in 1889 –a few 
years later it reached Piraeus– formed a dynamic 
route from Kifisia –a high-standard resort for the 
Athenian bourgeois and the wealthy Greeks who 
came from abroad to invest in Greece– to Faliro, 
the cosmopolitan beach, also known as the Riviera 
of the capital.

All the attention had turned onto this route. 
In the following decades, the western part of the 
Basin was labeled as an area of military interest as 
well as a zone for industrial activity. From the mid-
1860s to the late 19th century, many families came 
to Nea Liosia; a reference is made here only to a 
few who exercised important occupations for that 
time or bought property:

•  the farmer, later priest and self-taught teacher 
of the settlement Grigorios Artemiou (around 
1870) from Sfakia, Crete.

•  Panagiotis Paligkinis, a prominent viticulturist 

from Palaiokoundoura.
•  Nikolaos Plavoukos (about 1880), a farmer, later 

a wagon driver from Ano Liosia.
•  from those who descended from Kamatero, An-

dreas Demetriou bought in 1863 the mansion 
of Lazaros Tsamados, when the lieutenants of 
Otto would hastily abandon Nea Liosia. 

•  More mansions of the Bavarian or Greek offi-
cials had the same luck. They passed to local and 
Athenian bourgeois members. 

•  The house of Georgios Sachinis was bought 
by Grigorios Efstratiadis, later publisher of 
the newspaper “SKRIP,” while at a later time it 

259.01
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passed to his sister Aikaterini, wife of Athanasios 
Galatis.

•  The mansion of the benefactor Anastasios 
Manakis came into the ownership of the Kouka 
family.

•  Another mansion, that of Henning, passed to 
Theodoros Christou Liosi.

•  George Vamvakas left Plaka and came to Nea 
Liosia in 1890; he was a viticulturist in the estate 
of Kakouri family.

•  Theodoros Bertzeletos from Atsikolo in Arca-
dia, who learned the art of the shoemaker in Psiri 
and, after practicing it in the Palace Guard for 
some time, he came to exercise it to Nea Liosia 
in 1898.

•  Interesting is also the case of Giannis Papadope-
trakis from Koustougerako of Crete, concerning 

his contribution to the establishment of the Cre-
tans in the area. The house he built in 1898 at 
Danaon Street included a yard –surrounded by 
a tall masonry– with brick-built cabins in a row. 
In the following years, more Cretans came to live 
in these cabins. Hence, the neighborhood was 
named “Kritika” (Cretan houses).

In the last decades of the 19th century Nea Lio-
sia (1889: 471 inhabitants, 1896: 661 inhabitants) 
exceeded the population of Ano Liosia (1889: 467 
inhabitants, 1896: 428 inhabitants) and had almost 
three times the number of inhabitants of Kamatero 
(1889: 246 inhabitants, 1896: 264 inhabitants). Yet 
the space it occupied remained extremely sparsely 
populated, while the lack of laborers remained the 
major problem.

Just before the turning of the 19th 
to the 20th century

In the hills of Mount Poikilo, the old “Verdeika” 
shepherds community stared to grow. Georgios 
Agapitos and Stamos Filipou, sons in law of the 
Verdis family, were looking forward, in great expec-
tations, to the market of the capital. Being residents 

of the settlement of Nea Liosia, they distributed 
their dairy products in the neighborhoods of Attica, 
Vathi, Sepolia, Kolonos by their own means or in 
cooperation with dairies and bakeries in the central-
western districts.

Around 1900, many multi-membered families 
of farmers came to Agios Ioannis Theologos and 
Bournazi, which then was included in the rural dis-
trict of Nea Liosia. They were mostly slanders from 
Andros, Aegina, the environs of Athens and from 
elsewhere. They would purchase land owned by 
Athenian great landowners or they would under-
take sharecropping, to create productive vegetable 
gardens. Within a few years, almost all of them be-
came famous landowners.

More or less during the same period, several 
families from Attica and beyond would settle in 
the area.

At the turn of the century, the population of 
the settlement increased from 661 (1896) to 801 
(1907) inhabitants, while in the same period sig-
nificant improvements in rural infrastructure took 
place. The horticultural and wine-growing sectors 
would grow intensively, while the number of wag-
ons from Liosia would constantly grow.

260.01  Kostas G. Agapitos (1898), shepherd at the grazes of Poikilo Mountain, with his wife Athina, 
nee Kreouzi (1903) at a post-marriage photo of 1924 (Mina Theodorou Archive) 

260.02  Georgios Kapetanios, born in Nea Liosia in 1902. An honest laborer who suffered much 
(Sofia Kapetaniou Archive)

260.03  Nikos Kakoutis from Staniates (today’s Oinofyta) with his wife Sofia, nee Sp. Liosis. Marriage photo, 
1951 (Kostas N. Kakoutis Archive)
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Refugees in Nea Liosia

T
he arrival of the first immigrant refugees 
in Greece began in 1906 with the up-
rooting of the Greeks of Eastern Rumelia 
and the deportation of the Aromanians 

(Koutsovlachi) from Romania. With the end of the 
Balkan wars, many more descended to southern 
Greece from Bulgaria, Pontus, Western Thrace and 
Eastern Macedonia. By the 1920s, 800,000 refugees 
had fled to Greece. Nowadays the descendants of 
some of them live in Ilion. Yet, the greatest disaster 
occurred after Venizelos’ electoral defeat in No-
vember 1920, the restoration of King Konstantinos 
and the fatal campaign in Ankara in July 1921, which 
led to the national tragedy and the destruction of 
Hellenism in Asia Minor. The account of the 1922 
disaster was the uprooting of 1,650,000 Greeks 
from their ancestral homes and the loss of 25,000 
soldiers (dead and injured).

Τhe number of refugees from Asia Minor that 
settled in the wider area of the capital after the Asia 
Minor Disaster is estimated at 280,000. Upon the 
refugees arrival in the Athenian region, there were 
intense problems the state bodies were called to 
deal with. Around and inside Athens, 42 spaces of 
organized refugee settlement were created, while in 
the following years (1925-1934) many municipalities 
and communities of a pure refugee settling nature 
were established in the Basin: Nea Smyrni, Nea Io-
nia, Vyronas, Kesariani, Ymittos, Nikea, Drapetsona, 
Agios Ioannis Rentis, Tavros, Nea Philadelphia, Nea 
Chalkidona, while other municipalities such as Peris-
teri (Ano and Kato Germanika, Armenika), Aigaleo 
(Neai Kidoniai), Chaidari (Nea Fokea) and Korydallos 
received a significant number of refugees.

At the beginning of 1923, just a few months after 
the disaster, refugees from Nea Fokea were tem-
porarily stationed next to the railway lines opposite 
the Military Ephorate of Agioi Anargyroi (the area 
was part of the rural district of Kato Liosia). They 
organized and elected a Committee consisting of: St. 
Pergantis, E. Ntiniakos, Chr. Theophilis, Con. Cham-
bekiaris and I. Kanas. The Committee made appro-
priate representations to the competent authorities 
which indicated to them the Langadas region (Sa-
riyer village) for their permanent settlement. Yet the 
village as well as the surrounding area were flooded 
by refugees from Eastern Thrace. Hence, there was 
no solution than returning to Kato Liosia. Then they 
were made to choose between three locations: 
Koutsikari (Agioi Taxiarches, Korydallos), Tatoi and 
Chaidari. The Committee finally chose Chaidari. In 
Kato Liosia, about 50 refugee families remained.

In the area of West Athens, the refugees set-
tled near industrial areas that gave a picture of an 

intense industrial activities zone, an “Athenian 
Manchester” as the chroniclers of the time 
wrote. In these areas, they could work 
to make a living, as temporary com-
mon meals and state aids would even-
tually end.

The arrival of 50 refugee families 
in Nea Liosia, a settlement of 1,300 
inhabitants, took place over several 
years and not within a few weeks or 
months, therefore, it did not cause any 
inconvenience as in other areas which 
experienced massive refugees inflow. 
The new element, although taunt cas-
es reported, was rapidly incorporated 
and positively influenced the social 
life of the city and the local 
economy.

While the names are 
many and each of them 
comes with a particu-
lar story, here, 
reference is 

made only to some who have been linked to 
the place through their actions:

Dimosthenis Angelopoulos, the 
first refugee to come from Imvros 
to Nea Liosia in 1910; in the small 
town of that time, he created the 
first café-bar-restaurant, “Bom-
boniera.”

Agathangelos Papidis with his 
children Ioannis and Aristarchos 
from Ortakion of Asia Minor; he 
opened the best grocery store in 
the small yet promising market of 
the settlement.

Ioannis Giachnis, shoemaker, 
from Nea Fokea of Asia Minor; 
his three children became dis-

tinguished scientists. His son 
Theodoros, a dentist, played 
a leading part in the the 
founding of the Liosians as-
sociations “Evangelistria” in 

1992.
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261.01  Athanasios Gialkovanidis from Didymotichon. He met the shepherdess of Poikilo Mountain Asimina 
Agapitou (Mina Theodorou Archive) 

261.02  Zotos Zotiadis at a marriage photo with Chrysi Gialkovanidi (Eleni Zotiadi Archive) 
261.03  The monument of the Fallen for the motherland in the period 1912-1923, at the Evangelistrias square
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Old aspects of Kato Liosia

O
ld black-and-white photographs in 
the mid-19th century, if any, would 
be very unjust to the scenery of Kato 
Liosia since they could not imprint 

the richness and the delight of colors of its natu-
ral surroundings. At this point, a 150 years journey 
back in time is presented with testimonies, docu-
ments and mouth to mouth narratives.

1. In the first years after the liberation, Athens 
of 8-10 thousand population was a small town full 
of ruins, enclosed in the seven-gate wall of Haseki. 
One of them was the Menidiatiki gate. The roads 
that led to Menidi and Chasia (through Kamatero 
and Ano Liosia) started from this gate. Nea Liosia 
was not yet built, nor a bridge over Kifisos River. 
In 1835, the Army’s Engineers Corps, organized by 
the Bavarians, constructed the small stone bridge 
over Kifisos. However the bridge was so narrow 
that it served only one direction. It would take 
about 90 years to pave the road to Menidi. For 80 
years, no car would pass over this bridge, except 
carts, wagons and pedestrians.

2. Throughout the rural area from Kakouriani, 
Dragoumano, Dervisagou, down to the stream of 
Fleva and Kanapitseri and beyond to today’s mu-
nicipal cemetery, there is no mention of a building 
on the maps of the area that were issued in the 
first decades of the 19th century. The only excep-
tion might have been a ruined tower house that a 
few years later the architect Florimont Boulanger 
transformed into the Vasilissis Tower. There were 
only small chapels of Agios Nikolaos, Agioi Theo-
doroi, and a deserted one at the location of Agios 
Fanourios. There was of course the small chapel 

of Evangelistria, which did not appear on the map, 
yet according to valid testimonies its erection dates 
back to around 1830. Here and there, some ruins, 
columns, remains of houses could be discerned.

3. When the first farmers-land owners came in 
the area, there were vast areas for cultivation, yet 
there were no laborers or even agricultural tools. 
Gradually the settlement grew, the farmers grew in 
numbers, and the crops were increasing. The land 
looked like a huge puzzle that changed colors dif-
fering from one season to another and one year 
to another. The shepherds with their sheep would 

262.01  The man of the people (Nikos 
Xanthopoulos) and the shoe shiner 
(Vasilakis Kailas), two personae that 
starred in the tearful Greek movies of 
the 1960s, very popular in the poor 
neighborhoods of West Athens

262.02  Coloured engraving of the “Eptalofos” 
complex (Vrettos Album, 1860)
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discontinue the silence of colors, creating their 
own paths on the valleys and hills.

4. The Vasilissis Tower (Tower of the Queen) 
and its large farm remained for 7 to 8 years in the 
spotlight. During those years Kato Liosia was just a 
small village, a small settlement, yet thanks to the in-
terest of the young Queen, it stood out quickly from 
the rest of the area until the royal couple was evicted. 
From October 1862 onwards, when the royal cou-
ple was evicted, news for the settlement would be 
heard much less. A photo has been preserved from 
that time, in an album of the Noe-Giannopoulou 
family, depicting the historic villa of Heinrich Treiber, 
the Chief Medical Officer of the Greek Army and 
Otto’s personal physician. It wasn’t though only the 
Treiber mansion that stood out from the usually clay-
built farmhouses of the settlement. There were 5 to 
6 other court-officials mansions, military and gov-
ernment officials, barricaded within their stone-built 
yard-walls with heavy iron gates.

5. Manaki’s model school. It was the settle-
ment’s jewel, a neoclassical building with marble 
and a pediment, as well as six square columns in its 
entrance (propylon). It was located at the most cen-
tral point of the settlement, next to the church.

6. The first railway line in the country operated 
between Athens and Piraeus in 1869. The most 
decisive step, though, for the development of the 
long-distance railway network was the construc-
tion of the Piraeus-Athens-Peloponnese line, which 
was inaugurated 15 years later. Prior to the opera-
tion of this railway line, in 1884, the rural area in 
the northwest of the Basin was uniform. There was 
only one road that connected Athens with Menidi 
and Chasia. There were no other roads but paths, 
which were formed at the borders of the fields and 
along the streams.

The emergence of the railway imposed changes 
on the region, disrupting the property status by 
provoking the negative reflexes of the rural resi-
dents and shepherds. The press of the time re-
corded incidents, described as criminal acts. There 
was also the problem of compensation for the 
fields that the Railways Company would acquire. 
The problem caused tension to the relations of the 
farmers and the State, since for the first time the 
inhabitants of Kato and Ano Liosia and Kamatero 
were obliged to present titles to assure the bound-
aries of their properties.

One of the first test routes, which took place in 
early 1884, refers to the first railway crash, near to-
day’s “Tria Kiparisia” location, caused by sabotage 
on the lines. The newspapers of the time recorded 

all the details of the tragic incident. The official in-
auguration of the line was made on 21 May 1884. 
According to the relevant announcement of the 
Company, the line section from Piraeus to Elefsina 
was delivered in public on 30 June 1884.

7. With the establishment of the Gasworks 
plant in Gazochori by the French Gas Company 
in 1857 and the creation of the first gas grids, the 
capital was transformed. In the small settlement of 
Nea Liosia 28 cast-iron lamp-posts were placed 
during Otto’s rule, which gave it a modern look 
and enlightened its previously pitch-dark environ-
ment. Since the late 19th century, the spread of 
gas in Athens has been very wide. One of the most 
popular occupations of the time was the lamplight-
er. The lamplighters were initially employees of the 
Municipality of Athens and the communities that 
were later created in its region. Named lamplight-
ers in Nea Liosia were Pericles Vertzos and Geor-
gios Stefanakis. They were responsible for lighting 
the lamp-posts connecting Nea Liosia with Athens. 
With the spread of electricity, the lamplighters 
work went out along with the lamp-posts. 

8. After 1920, when the settlement was con-
nected to Athens with transportation means, visitors 
would come with 15-seat private buses that ascended 
up to its central square. They would climb to the up-
per neighborhood where the houses of the famous 
were built, and they would take beautiful pictures 
in the grove (today’s Agamemnonos Square). Then 
they would descent to the central square, refresh 
themselves from the marble fountain and take some 
rest in the “Bomboniera,” the first modern café-bar-
restaurant, owned by Dimosthenis Angelopoulos 
from Imvros.

9. At the beginning of the previous century, Nea 
Liosia was nothing more than a quiet little village. 
Nonetheless, there were moments of fuss. An article 
by “SKRIP” newspaper, 30 June 1915, described a fight 
between soldiers and inhabitants of the settlement, 
due to the provocative and contemptuous behavior 
of the former.

10. The central square was certainly not a forbid-
den place for women, yet it was completely male-
dominated every day and that made women feel 
uncomfortable. For most people, women’s place was 
at home and not in the one and only square that was 
full of coffee shops, with dice sounds and feasts or ex-
clamations. The presence of women in the square did 
not bring negative comments, as long as a young girl 
was accompanied by her father or older brother. At 
the bridge, at the entrance of the city, in tis grove, and 
anywhere else, a meeting of lovers could be hidden. 

11. “You are listening to Athens.” On 25 March 
1938, at 10 pm, on the National Celebration Day, the 
Athens Radio Station was inaugurated, with the music 
tune that became a landmark: the shepherd with the 
flute and the bells, from Nea Liosia that were placed 
once again, in the spotlight. The towering radio an-
tennas emitted at a wavelength of 499.2 meters or 
661 kilocycles. The first transmission was the speech 
of King Georgios II on the national anniversary. On the 
morning of the next day, many Athenians passed from 
Nea Liosia to see the towering antennas that brought 
the events of the world to their home.

12. Summer cinemas came into the city’s life short-
ly after the war and were of major success. Some of 
them were: Cine “Alsos,” the first in Nea Liosia, in the 
homonymous hill. Cine “Olympia”, the second in Nea 
Liosia, at the center. Cine “Asteri” in the center as 
well. Cine “Angel,” somewhat distant, at Sideri (bus)
stop. In times of no such infrastructure, cinemas have 
emerged as entertainment, leisure and culture venues, 
hosting student events, traveling companies of actors, 
rock concerts, youth groups and more.

263.01  Lamplighter: a profession that gave light 
to the central street and the square of the 
city, before the arrival of electricity
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The 1st Primary School of Nea Liosia and the benefactor Anastasios Manakis

W
ith the outbreak of the 1821 
Revolution, Greek scholars began 
to arrive in Greece to offer their 
services. The Greek nation did not 

speak the same language, it did not have the same 
customs, yet it shared the same faith, the same feel-
ing that it is a special community, the same percep-
tion that it has its own identity. But most of all, the 
nation wanted to be one, single and undivided, with 
its own political status and sovereignty.

Following the successful outcome of the Greek 
War of Independence the issue of education had 
become a top priority for the newly established 
State. Yet for the children in the Arvanites 
settlements of Attica there was a further difficulty: 
they spoke Arvanitika, a kinship language with Greek 
that was preserved only in verbal speech.

In 1844, a teacher from Epirus went to Kalivia of 
Chasia (modern Aspropyrgos) and after he stayed 
for a long time he requested to move to Vilia or 
somewhere else to manage to make a living. From 
the surviving archives of the time, it appears that all 
the expenses for the erection, maintenance, run-
ning costs of the school and the teacher’s salary 
were paid by the Municipalities. The only expendi-
ture undertaken by the State concerned the print-
ing of the few books.

It is worth mentioning the contribution of the 
Society for the Promotion of Education and Learn-
ing, which in the 1860s founded and operated 
branches-schools for the education of girls in the 
settlements of Attica: Kifisia, Kiourka, Chasia and 
Menidi.

The settlement of Kato Liosia in the mid-1850s 
was a cultivators’ settlement close to the neigh-
bouring royal farm. In a publication of the time, it 
is reported that Queen Amalia created a school 
and appointed a teacher. It is not known whether a 
particular building was constructed for the school’s 
accommodation. Most likely, its few students were 
housed in one of the small farm buildings of the 
settlement. This is the school Anastasios Manakis 
found, when he first visited Liosia, 2-3 years after its 
foundation, about the late 1850s.

Anastasios Manakis
Anastasios Manakis was a great benefactor of the 

city, a eupatrid and a very active social visionary who 
spent his entire life at the service of his homeland, 
from the pre-revolutionary period until the mid-
1860s, when the young Greek state was trying to 
recover amidst unimaginably difficult conditions. 
His name has been given to the street adjacent to 
the school, yet few of the city’s inhabitants know 
anything about him.

Anastasios Manakis or Michalologou was born in 
the historic town of Ioannina prefecture, Metsovo, 
about the late 18th century. Manakis, realizing the 
grand prospects of trade, exhibited from the pre-
revolutionary years enviable labor, exploiting his 
intelligence and commercial talent. Headquartered in 
Constantinople, he expanded his business activities 

264.01  Anastasios Manakis, the great benefactor 
and creator of the 1st Primary School  
of Nea Liosia that was founded in 
October 1860

264.02  Graduation Certificate of the school year 
(1927/8) of the student Konstantinos 
Pepas, son of Aristides, with a general grade 
Good (5.6/11) and an excellent conduct!
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throughout the Balkans, the Danubian hegemonies, 
and the vast Russian territory. Quite early, he 
acquired a fortune and he became associated with 
well-known entrepreneurs of the time.

At the height of his business activities, he joined 
the most active section of the Filiki Etairia, next to 
the leader of the Greek Revolution, Alexandros 
Ypsilantis, who entrusted him with extremely 
dangerous and secret missions, decisive for the fate 
of the Filiki Etairia and the outcome of the Greek 
Revolution against the Turks. 

In 1825, Ioannis Koletis proposed Manakis to 
be sent to Serbia as a consul of Greece due to 
his remarkable education, in combination with 
his previous business performance and successful 
operations as Ypsilanti’s envoy.

A subsequent mission, in 1862, showed that his 
first diplomatic service was successful. During his 
stay in Serbia, he conveyed the sympathies of the 
Greeks towards the Serbs, who shared the shame 
religion, bringing out similar feelings to the latter, 
achieving the introduction of the Greek language 
in the Serbian schools, sending as well many fine 
Greek books there. The cooperation with the 
Montenegrin people was also successful.

Anastasios Manakis expressed his interest in the 
peaceful and uninterrupted life of the inhabitants of 
Nea Liosia, and he decided to settle there.

He bought new type of weapons that he 
distributed to the unarmed residents (there 
were also many provident and rich people who 
had already taken care of arming themselves). 
He suggested setting up a local militia to combat 

robbery, while at the same time he offered work 
to all the settlement inhabitants who, as a result of 
living necessities, engaged in illegal activities. He also 
assumed the execution of Michail Tositsa’s will for 
the erection of the National Technical University 
of Athens.

The first teacher of the 1st Primary School of 
Liosia, referred to as “Manakios Scholi” (Manakis 
School), was a scrupulous priest, Dimitrios Koridis. 
For a long time he served his duties unpaid by the 
Municipality of Athens. As soon as Manakis was 
informed that the church priest and teacher was 
not receiving a salary, he assumed his payment. At 
the same time, he provided the necessary expenses 

for the erection of the school in order to ensure 
the orderly and efficient teaching. The inhabitants of 
Nea Liosia, excited by Manakis’ kind gesture, made 
the Greek education their life purpose, while the 
reactions of the press of that time were similar.

Some statistics are worth mentioning, as they 
highlight the importance of this school: in 1905, the 
Primary School of Nea Liosia was one of the 23 of 
the Municipality of Athens region at a time when 
the population of the capital with its surrounding 
environs was 163,000 inhabitants. Pupils enrolled in 
the school during the school periods from 1896/97 
to 1917/18 ranged from 93-67 and 59-31 per 
year.

The 1st Primary School was left abandoned, 
without care and maintenance, remaining the 
“one and only” school after the foundation of 
the community in 1925. During the period of the 
Metaxas dictatorship, some extension works took 
place, yet they were interrupted by the war and 
the events that followed. Hence, incomplete, left 
in ruins, without windows, doors and equipment, it 
became a ghost-building.

265.01  Parents, teachers, local authorities, priests 
and more are watching the sports activities 
at the courtyard of the 1st Primary School 
(Photo: Mery Apergi-Manara)

265.02  Flag-bearer and flag-attendants of the 
private Primary School “Kolokitha” at the 
area of Politeknon. Photo: early 1960s 
(Dimitris Dalipis Archive)
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I
n Attica Basin, the possibilities for intensive 
cereal crops were very limited. The climate 
conditions favored vegetable production, 
olive-growing, vines and small livestock farm-

ing. These conditions required the organization of 
production in small family units. The rural area of 
Nea Liosia was a typical example of the organiza-
tion of agricultural activities according to the above-
mentioned. 

An exception to this was the Amalia estate. The 
production of the royal farm that dominated the 
filed was rich and of excellent quality. However, be-
yond the Eptalofos farm, a small society with the 
experiences and knowledge it had gained from this 
farm was trying to create its own life.

Year after year, agricultural land grew with 
continuous land reclamations, improvements, and 
irrigation systems. The distribution of agricultural 
activities in the rural area of Nea Liosia in the first 
decades of the previous century generally included 
small olive groves, vegetable gardens, cow poultry 
farming units, viticulture, cereal crops and cattle-
feed crops.

By the end of the third decade of the last cen-
tury, 50-60 owners of large and medium-sized 
holdings owned the rural periphery of the settle-
ment. Some of the largest were the lands of the 
Tsouklidis family (248 acres), of Dionysis and An-
tonis Kakouris (about 185 acres), and of Nikolaos 
Noe (160 acres). The large families of Liosa and 
Gkioka also possessed significant lands at central, 
strategic locations of the settlement and in its rural 
periphery. The Vasiliou, Degleris, Papastamatis, 
Pilihou, and Tsingou families owned sizable estates 
in the area owned and claimed even larger ones. 
Many other families appear as owners of medium-
sized agricultural holdings in the area. Large estates 
are owned by others who do not reside though in 
Nea Liosia. On the heights of Poikilo Mountain, the 
heirs of Verdis had already, in 1927, appropriated 
74 acres in Kipoupoli.

The main marketable agricultural products of 
the area were wine grapes (savatiana, rodites), ol-
ives, vegetables, which they made available in the 
neighborhoods of the center and the main vegeta-
ble market of the “Iera Odos” and more. The dairy 

products were made available in the dairies and 
pastry shops of the center and later in Hospitals 
and Military Units, since in the meantime the biggest 
local producers had gained experience and partici-
pated in competitions as suppliers of the State.

The successive transfers of the agricultural hold-
ings from one generation to the other brought 
changes to the property status within the settle-
ment. Most large families being owners of large es-
tates, in order not to mistreat any of their children, 
gave to all of them one piece of land. This, however, 
resulted in the partitioning of the holdings in smaller 
estates of 0.7, and even 0.5 acres. The plots were 

drawn perpendicular towards the streams and the 
river beds of the area which were used as bounda-
ries. Paths, dry stone, trees or other signs that are 
not always distinguishable were also taken into ac-
count when setting boundaries. The girls who were 
part of the share were given less than their siblings, 
as there was always the fear of the lazy son in law.

There were still dozens of small and medium-
sized landowners, and others that combined both 
features: landlord and tenant-farmer. Finally, there 
were also some who did not have the tiniest piece 
of land as their own property and worked as share-
croppers (landless laborers) in the estates of the 

Rural economy during the first century of the settlement’s life

266.01  Five shepherds from Roumeli, of the 
Skrekis family: Kostas, Spiros, Aristides and 
Giannis Skrekis at the right of the picture. 
In the middle, the shepherdess Aikaterini 
Skreki with her husband, along with a 
friend of theirs who was then a soldier 
(Georgios Asfis Archive)

266.02  The well of Manolis Tolakis in Radiofonia 
(Tolakis family Archive)
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area’s great landowners. At some point though in 
time, their fortune changed.

The agricultural reform of Venizelos was quite 
extensive mainly in the areas of Eastern Attica 
(Mesogaia), due to the existence of tens of thou-
sands of acres of vineyards. Based on the planta-
tion condition, the vine grower could prove how 
many years he cultivated the vine and then exer-
cise his rights on it.

In Nea Liosia, there were scattered vineyards in 
several areas. More than 50 families of landless peo-
ple in Nea Liosia practiced around the end of the 
1920s the right granted to them by law and thanks 
to Venizelos’ benefaction, from sharecroppers they 
became owners of the land they cultivated until 
then. The number of 50 families that benefited dur-
ing the agricultural reform period was about 1/6 
of the local population. The law provided for the 
owner to be compensated by the farmer for a very 
low price determined by the State and the payment 
was deposited in installments.

Despite the beneficial provisions of the laws, 
many farmers, either ignorant or non-compliant, 
did not pay the set amount, which put them at risk 
of losing their right. In these cases, some landown-

ers demanded and succeeded an arrangement to 
transfer bare ownership also to the farmers. For 
this, some have requested and taken back part of 
the transferred estate. However, there have been 
cases where owners or heirs or beneficiaries have 
voluntarily waived their right to compensation.

A landmark in the rural history of the area in 
the pre-war 1930s is the establishment of a public 
limited company under the name “Vasilisis Tower 
Agricultural Company SA,” the soul of which was 
Ioannis Vaptistis Serpieris, an agronomist with 
studies in France, who managed to make the al-
most abandoned farm a model center of agricul-
ture and livestock, as the one created by Queen 
Amalia 80 years ago. The Vasilissis Tower became 
once more a model agricultural and livestock sta-
tion. Its high-quality agricultural products, such as 
the “Tour La Reine” and the vermouth “Torre” 
–the first in Greece– were exported to France, 
Egypt and America.

Finally, among important activities developed in 
the region were beekeeping which continued until 
the first post-war years, as well as the cow farming, 
a sector that would enjoy great growth in the first 
post-war decades.

267.01  The old-aged shepherd of the Kakouris 
family, Sotiris Sdrenias, with his coat and 
his crook at Dragoumano (Kakouris family 
Archive)

The city’s churches

F
our of its eighteen churches existed 
prior to the formation of the small set-
tlement that evolved into one of the 
largest Municipalities –in terms of pop-

ulation– in the country.
Perhaps they were offerings from devotees 

in areas nearby streams where possibly estates 
were to be found, or even more distant loca-
tions. These monuments are a solid evidence 
that even in the most difficult times, the area 
considered here, not only wasn’t abandoned 
but it managed to keep the thread of its histori-
cal continuity unbreakable thanks to the existence 
of these churches. It is distinctive that three of 
the five toponyms of the area refer to these 
small churches.

The existence of these small churches con-
tributed to the creation of the first crude inte-
rior road network of the area, consisted mainly 
of paths. Apart from the eighteen churches to 
be discussed, there is an undetermined number 
of altars and small chapels in private places 
(house yards) scattered in the residential net-
work of the city.

Holy Metropolis of Ilion,  
Petroupoli and Acharnes

The Holy Metropolis of Ilion, Acharnes and 
Petroupoli was founded in 2010 and is seated in 

Ilion. Its territory includes the Municipalities of Ilion, 
Acharnes and Petroupoli, Ano Liosia, Kamatero, 
Zephyri, Avlona, Fyli, Thrakomakedones, and the 
Communities of Afidnes and Kryoneri. The Me-

267.02  The church of Evangelismos shortly before the war (Municipality of Ilion Archive)
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tropolis is temporarily housed in the building of the 
Spiritual Center of the church of Agios Georgios in 
Kamatero.

The Metropolitan church  
of Evangelismos of Theotokos  
(Annunciation of the Mother of God) 

The Metropolitan Church of Evangelismos of 
Theotokos is located in the historical center of the 
city and is surrounded by the Streets Priamou, Filok-
titou, Aiakou and Patroklou. The most prevalent ver-
sion of its foundation is that it was created by queen 
Amalia in the late 1830s, on one of the first visits of 
the young queen in the area of Dragoumano, where 
later she created her large farm. According to other 
sources, the church was built in 1836 by the benefac-
tor Anastasios Manakis, founder of the first primary 
school in Kato Liosia. There are also those who argue 
that the construction of the church may have taken 
place long before.

The construction of a larger church began and 
ceased in 1940 due to the war and continued in 
the 1950s. It was then when the construction of 
arches, a roof and its dome was completed. The 
style of the newly-built church was domed basilica. 
When the construction was completed, the smaller 

old one was demolished.
The inauguration of the new magnificent church 

took place on Sunday, 30 March 1958. However, 
there were still plenty to be built. Sixteen years were 
required for further works. The whole congregation 
assisted the enormous effort. Yet, there were also 
great donors, such as Aikaterini D. Galati, the bust 
of which is to be found in the church yard.

The church has long been performing a rich 

social and philanthropic work that culminates in 
difficult times for the place, as in the years of the 
Occupation, when common meals were organized 
for the families of the region that were facing daily 
the nightmare of starvation. Yet, the charity work 
continued also during the post-war period.

In the earthquakes of 1999, common meals 
were provided for the earthquake victims. The ac-
tivities of the church for the education of the city’s 
youth is considerable. Sunday church School classes 
are given, as well as classes of hagiography, piano 
lessons, traditional dances, children’s choir, theatri-
cal group and more.

Historical Churches  
of the Municipality of Ilion area
•  Agioi Theodoroi. Cemetery small church. It is 

located on Thivon Street, no. 415-417, at the en-
trance of the Municipal Cemetery of the city. It is 
a chapel that belongs to the parish of Zoodochos 
Pigi. Its construction is dated around the early 
18th century, before the foundation of the set-
tlement of Kato Liosia, as it appears on maps of 
that time. Others set its foundation even further 
back in time, between the 16th and 17th centuries, 
since 16th century burial finds were located in the 
surrounding area. The church of Agioi Theodoroi 
is included in the late Byzantine monuments of 
the wider region of Athens.

268.01 Metropolitan church of Evangelismos

268.02  The church of Agios Nikolaos of the “Theotokos” Foundation
268.03  Cemetery church of Agioi Theodoroi, small chapel of Zoodochos Pigi
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•  Agios Nikolaos (Saint Nicholas). It is located 
at the end of Agiou Nikolaou Street on the ho-
monymous square. At the entrance of the old 
church, as a construction date the following is 
written: “prior to 1830.” The small church also 
appeared on old maps of the area at least from 
1840 (Sommer’s map) at Kakouriani position. In 
1964, next to the old church, a new larger one 
was built with the help of faithful parishioners. 
Nowadays, both churches are located within the 
administrative boundaries of the Municipality of 
Agioi Anargyroi-Kamatero.

•  Agios Fanourios (Saint Fanourios). The church 
of Agios Fanourios, of the homonymous district, 
belongs to the Church Orphanage of Vouliag-
meni, according to the will of its founders (Kirikos 
family). It appeared on old maps of the 19th cen-
tury, sometimes without any name, as a ruined 
small church, sometimes by the Arvanites name 
of palioklisiza (old church), which was the old 
toponym of the area. In 1929, Georgios Kirikos 
built the small church, which since then it became 
the new landmark of the large neighborhood of 
the Municipality of Ilion. The new church was 
founded on 22 February 1987, while its opera-
tion commenced in 1992. Its official inauguration 
took place on 20 October 1996.

•  Agia Varvara (Saint Varvara). The church of 
Agia Varvara is located at the south-western 
border of the city center, in the homonymous 
neighborhood. In the place of today’s church 
there was a small pilgrimage church from the 
late second decade of the last century, possibly 
in 1918. In the following years, until the war, it 
was expanded into a small church of about 60 sq. 
m., which, during the Occupation, was also used 
as a school due to the commandeering of the 

only school (Manakis School) by the Occupation 
authorities. Efforts to create a larger church be-
gan in the mid-1950s. There were various build-
ings around it that prevented its expansion. The 
church was renovated and expanded in 1971.

Post-war churches
•  Koimisis of Theotokos (The Assumption of 

the Mother of God). The church of “Panagitsa,” 
as it is called by the inhabitants of the area, is lo-
cated at the junction of Methodiou and Koimise-
os Theotokou Streets, in the neighborhood of 
Palatiani. The attempts to build a church in the 
area began in 1954 by Evangelos Korasidis (who 
came from Kea) and his wife Eleni (donors of the 
property), in memory of a church that was to be 
found in the estate of Korasidis in Kea. The first 
small church was essentially a shed of concrete 
blocks. The original construction was demolished 
and in its place the erection of the new church 
began in the early 1970s. The rebuilding of the 

church was completed in 1983. Its inauguration 
took place on 7 October 1984. 

•  Agia Aikaterini (Saint Cathrine). The church 
of Agia Aikaterini is located in the center of Agios 
Fanourios neighborhood, between Aristeidou, 
Agias Aikaterinis and Nektariou Streets. In 1955, 
a small brick-built small church was constructed 
in the area. The construction of today’s church 
commenced in 1971. The construction of the 
church –of cross-in-square style– was completed 
in 1978. It was inaugurated on 8 June 1997. Its 
activity is rich: it has a Church Sunday School, 
it organizes evening walks, even multi-day ex-
cursions to Pilgrimages, Monasteries and to the 
Holy Land. There is also a charitable fund, offer-
ing clothing, food and other essentials.

•  Zoodochos Pigi (Mother of God - Life-giv-
ing Spring). This church is located in the most 
densely-built part of the homonymous neighbor-

269.01  Parish church of Zoodochos Pigi 
269.02  Parish church of Agia Varvara
269.03  Church of Zoodochos Pigi and of 

Taxiarches of the Center for Rehabilitation 
Disabled
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hood. Zoodochos Pigi is a modest and simple 
church, without any special architectural features. 
Its form is as similar to that of the poor peo-
ple who settled in the neighborhood and built 
in 1957 a shed, as the older ones remember this 
church. Nonetheless, this small construction, in 
all its humbleness, gave its name to the neighbor-
hood, which is one of the oldest ones in the area 
of Ilion. The inauguration took place in 1964. 
The church used to be the chapel of the church 
of Evangelismos. Later on it became a parish 
church. Nowadays, it operates Church Sunday 
Schools. There is also a charitable fund managed 
by a ladies committee, chaired by the Vicar. 

•  Agios Dionysios (Saint Dionysius). It is one of 
the more recent parish churches of the city, lo-
cated in the area of Radiofonia (Nafsikas and Ae-
topetras Streets), very close to the borders with 
Kamatero. The area was often struck by floods. 
The space for the construction of the church, 0.4 
acres, was donated by the then president of the 
Community of Nea Liosia, Georgios Kakouris, in 
memory of his father, Dionysios. The construc-
tion of the present church was completed around 

2000. Its hagiography is completed in our days. 
The social and spiritual offer of the church is con-
siderable. It currently hosts three Church Sunday 
Schools and a charitable fund.

•  Profitis Ellias (Prophet Elia). This church is built 
on a picturesque hill in the northern part of the 
Environmental Education & Sensitization Park 
“Antonis Tritsis,” next to the labor homes (blocks 
of flats). Originally, at the site of the present small 
church there was a prayer place of the nearby 
Scout Center (Scouts of Greece), dedicated to 
Agios Alexandros (Saint Alexander). The small 
church was made by trainee craftsmen of the ap-
prenticeship schools of the National Foundation 
“Estia,” around 1955, without specific architec-
ture and church construction rules. Over time 
the construction was abandoned and fell in ruins. 
At some point, it was considered an illegally built 
construction and its demolition was attempted, 
which was prevented by the Municipality and 

the inhabitants of the area with a dynamic in-
tervention. Subsequently, the Municipality carried 
out embankments and implemented beautifying 
works on the surrounding area, while two small 
buildings were built opposite the church for its 
operational needs. In 1988, the residents of the 
labor homes decided to expand its premises to 
make it more functional, so that they could at-
tend mass.

Churches belonging to Foundations  
and other churches of the city
•  Agia Triada (Holy Trinity). This church is lo-

cated on the homonymous street, in Agios Fan-
ourios neighborhood. It is a glebe of Xenophon-
tos Holy Monastery, Mount Athos. Its internal 
communal space is a small paradise in one of the 
most densely built areas of the city, which shows 
the environmental sensitivity of the foundation’s 
officers. It hosts an orphanage for girls with 
more than fifty orphan girls from different parts 
of Greece and Cyprus. It has been in operation 
since the early 1960s. Its founders are Father Di-
onysios Kalargyros and nuns from Paros. Initially, 
0.4 acres of land were purchased gradually by 
small landowners of the area. During the erec-
tion of the monastery’s buildings, the founders 
were staying in neighboring small houses. The 
current construction was completed in 1981.

•  Agioi Pantes (All Saints). This church is located 
in the neighborhood of Palatiani (Kappadokias 
and Georgiou Plithonos Streets) in a quiet area, 
with small squares and green paths, in the old 
Matrozos estates. It is a glebe of the Agia Marina 
Holy Monastery of Sofiko, Corinth. Its erection 

ΦΙΛ.18.11  Parish church of Agios Dionysios
ΦΙΛ.18.19  Parish church of Profitis Ilias
ΦΙΛ.18.13  Cenobium of Agia Triada, a glebe of 

Xenophontos Holy Monastery, Mount 
Athos (Monastery Archive)
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began in 1981. Its inauguration took place two 
years later (20-2-1983), when it began its normal 
operation as a parish church for the devotees of 
the old calendar.

•  Agios Georgios (Saint George). This church 
is a private small church, located at the junction 
of L. Katsoni and Priamou Streets, in the south-
eastern part of the neighborhood Radiofonia. Its 
history begins in 1953, when the monk Iakovos 
Kastros came to the area from a monastery of 
Thebes and responding to the appeals of the in-
habitants, he built a small church next to his resi-
dence, fulfilling a vow to Agios Georgios. Today’s 
church was raised in 1981.

•  Chapel of Agia Paraskevi (Saint Paraskevi). 
The small picturesque chapel is located at the 
junction of Agiou Georgiou and Elenis Streets, 
in the Palatiani neighborhood, at a beautiful envi-
ronment full of pine-trees, in the estate of Eleni 
Papakonstantinou, a relative of the old landown-
ers of the area, Protopapadakis and Matrozos. It 
was erected in 1962 in memory of the afore-
mentioned. Next to the church, there is an ad-
jacent structure for its needs and for providing 
hospitality to the pilgrims.

•  Agios Pavlos (Saint Paul). This stone-built 
small church, created by the architecture office 
of Dimitris Pikionis, was constructed under the 
supervision of the architect Thanasis Koutsogian-
nis. It is located in the site of the former National 
Foundation “Estia,” in the Environmental Educa-
tion & Sensitization Park. It is surrounded by a 
dense pine-tree grove that makes it almost invis-
ible even from a short distance. For its construc-

tion special stones, old bricks and limestones 
were collected from selected areas and demoli-
tions of old buildings. All the hagiographies are of 
the great Greek hagiographer Fotis Kontoglou. 
The inauguration of the church took place on 22 
June 1960.

•  Agia Aikaterini (Saint Cathrine). It is a small 
church of the Infants Center “Metera” (Mother). 
At its entrance, a marble inscription is found on 
the wall: THIS TEMPLE WAS CONSTRUCT-
ED IN MEMORY OF SOFOKLIS VENIZELOS, 
FROM DONATIONS TO THE INFANTS 
CENTER “METERA” DUE TO HIS DEATH. So-
phocles Venizelos died early February 1964. The 
church was built next year. The church has a or-
nate iconostasis with beautiful Byzantine icons. Its 
interior is completely covered by identical icons-
offerings of believers. Nowadays, the church it is 
fully equipped and is open on a daily basis for the 
devotees. All revenues from its candle counter 
end up to the needs of the Foundation.

•  Agios Nikolaos (Saint Nicholas). It is a small 
church at the site of the Center for Restorative 
Education for Children and Youth “He The-
otokos.” It was built in 1968 by the Goulandris 
family, sponsor of the foundation. It is a small 
stone church of about 40 sq.m., early-Christian 
architecture basilica, one-aisled, without a dome. 
It has a wooden iconostasis, while in its interior 
there are no frescoes but only pictures. Its yard 
is paved and there is a roof and a small stone 
fountain for the visitors, surrounded by lush veg-
etation.

•  Zoodochos Pigi (Mother of God - Life-giving 

Spring). It is a small church in the Center for Re-
habilitation of Disabled (KAA). One more church 
under this name in the city of Ilion, dedicated to 
Agioi Taxiarches (Archangels). The small pilgrim-
age initially operated in a small tole, in the interior 
hall of the foundation in 1972. The construction 
of the church, basilica without a dome, 140 sq. m. 
started around 1980. Its inauguration took place 
in 1982. It is the work of the architect Konstanti-
nos Staikos, who undertook all the relevant work 
of the foundation. Its hagiography was completed 
in 1988 by the well-known hagiographer Em-
manuil Tzirtzilakis.

271.01 Private small church of Agios Georgios
271.02  Parish church of Agia Aikaterini 
271.03  Aikaterini D. Galati. Benefactor of the 

church of Evangelismos
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The local market during the first decades after the establishment of the settlement

T
he first inhabitants of Nea Liosia, which 
in the mid-1850s did not exceed the 
number of 30 to 40 families, were farm-
ers. Farmers, yet not independent pro-

ducers, rather cultivators, sharecroppers on the royal 
farm, with their employer being the young queen.

This diverse relationship of the farmers with the 
Queen who regularly visited her estate provided 
security to the settlement and its everyday life. 
Farmers had a small yet secure income as cultiva-
tors of the great estate, completing it by selling the 
products of the small vegetable gardens they main-
tained near their homes.

When Otto and Amalia departed after the anti-
monarchy rebellion in October 1862, the inhabit-
ants from the surrounding settlements seized the 
opportunity, entered the estate and plundered it. 
Facing the new reality, the inhabitants of Nea Lio-
sia began looking for other jobs and employment 
prospects. This job search marks the beginning of 
the local market, the people of which had to design, 
produce, transport and make their agricultural and 
livestock products available in the small capital mar-
ket on their own.

Hence, they started growing the fields more in-
tensively and systematically, expanding the vineyards, 
organizing the cultivation of the vegetable gardens 
on an annual basis, covering more and more sec-
tions of the available cultivable land with cereals and 
fodder, while sheep breeding intensified.

At the turn of the 19th to the 20th century 
there are information about the first shops that 
opened in Nea Liosia. These were the bakeries of 
Pappous, Psaropoulos and Bouraimis, the store 
of Soupidis with all kinds of household products, 
something like a Supermarket of the time, and the 
grocery-tavern of Xenophon Gkikas. The market 
complemented a number of occupations and activi-
ties, different from the traditional farming and live-
stock jobs. In 1915 Nea Liosia had at least 16 shops: 
bakeries, coffee shop, barbershops, wine shops, and 
grocery stores.

Most of the shopkeepers and professionals, a 
few years before, lived exclusively out of agricultural 
and livestock activities. Opening the shop did not 
necessarily mean abandoning the latter.

In the 1920 census, 1,121 residents were re-
corded in Nea Liosia. New professions, craftsmen, 
blacksmiths, carpenters, porters, farriers, feeders, 
cart drivers, and more were constantly expanding 
the force of the local market. There were also the 
traveling street vendors and small tradesman, who 
promoted their art and products in the streets of 
the settlement.

An important activity, which contributed to the 
monetization of the Liosia economy, was cart trans-

portation. With the arrival of the Asia Minor refu-
gees to the capital, at the beginning of the 1920s, 
a wide range of road construction works was tak-
ing place throughout the entire Basin, which facili-
tated the transport sector. However, the means of 
transport were scarce. They could not meet the 
increased demand resulting from the rapid rebuild-
ing and the increase in manufacturing and commer-
cial activities. Carts still claimed the lion’s share in 
transportation. The Liosia inhabitants retained 30-
40 and maybe more four-wheel horse-driven carts, 
doing gold business. Demand was enormous and 
carriages were well-paid.

Increasing cart carriages meant more need for 
animal feed. The inhabitants of Liosia, who partici-
pated in other business and professional activities, 
seized the opportunity. The feed marketing industry 

272.01  “Boboniera” of Dimosthenis Angelopoulos. 
A café with a long history at the broader 
area of the square (Dina Avloniti-Palingi 
Archive)

272.02  The milkman. A milk seller, coming from 
Poikilo Mountain at Sepoli, at Ai Meletis, 
at Thimarakia... (Author’s Archive)
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was equally profitable. The Liosa family maintained 
the large warehouses of the settlement, all within 
a 200-meter range in the southern part of the city 
center. One more of their granaries nearby the 
stream of the Fleva confirmed the family’s domi-
nance in the field of feed trade. They undertook 
the supplying of the army and the Municipality of 
Athens. A large number of cart drivers in the area 
work on their behalf. The profits from carriages 
animal and feed trade were large. Part of them was 
channeled into other financial activities, to be subse-
quently invested in real estate purchased in central 
locations of the settlement.

Commercial Guides of the early decades of the 
previous century contained valuable information 
that described in great detail the social, economic 
and commercial life of local communities. The Com-
mercial Guide of N.G. Inglesis (1924) provides a 
picture of the settlement of Nea Liosia one year be-
fore it became a community and while it belonged 
administratively to the Municipality of Athens. A to-
tal of about 50 professionals were reported when 
the population of the settlement, which had grew, 
reached the 2,500 inhabitants and its domestic 
economy was essentially self-contained.

273.01  Sideris Ag. Gkiokas is carrying with his cart 
his own products for the markets of the 
center (Sepolia, Attiki, Patisia. St. Gkiokas 
Archive)

273.02  Tasos Sinanis during his work at the 
barber shop (Spiros Sinanis Archive)

Famous mansions and poor rural houses

W
ith the establishment of the Ama-
lia estate, very soon the small set-
tlement began to be discussed in 
the circles of the Athenian aristoc-

racy. The 1858 plan was an additional settling incen-
tive in the area, as the new settlers could choose 
the best locations of the well-designed town plan to 
build their mansions. Up to the implementation of 
the town plan, about 20 farmhouses were erected 
in the area, most of which arranged in the hippo-
damian grid.

The houses of government and palace officials 
were built in the upper elevated part of the city 
(above the modern Manaki Street), overlooking the 
Parthenon, where according to the town plan there 
was a provision for a small grove and walkways.

Obviously the high aristocracy of Athens had 
great expectations for the future of the small set-
tlement. Hence, a race started for who will settle 
where. Many came to become neighbors to Amalia. 
Many more came to create vineyards, olive trees, 
and vegetable gardens next to the huge royal farm. 
Others came to make pens and graze their sheep. 
Others came to work.

The palace officials, arrogant and selfish, did not 
want the village population nearby. It was necessary 
to create a settlement, somewhere near, for the in-
stallation of the workers of the estate. The settlement 
was designed so beautifully that everyone, wealthy 
and poor, wanted to have a piece of land in it; the 

273.03  The mansion of Theodoros Chatzopoulos, 
one of the few remaining ones until our 
days at the Tsouklidis square
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palace officials to build their mansions, the rest simply 
to stay close to the estate they were working in.

Some of the remarkable and imposing mansions 
that emerged were those of Heinrich Treiber, Ot-
to’s personal physician, of the Parliament’s President 

Rigas Palamidis, of the Greek War of Independ-
ence fighters from Ydra and later Otto’s officials La-
zaros Tsamados and Anastasios Sachinis, of the 
benefactor Anastasios Manakis and of Henning, 
official of the Court.

The exterior decoration of these buildings com-
bined neoclassical elements with corresponding 
central European architecture. The central entranc-
es of many mansions were embellished with Otto’s 
heraldic monogram “O.”

Decades later, next to the villas of the “foreign-
ers,” the mansions of the local great landlords were 
raised. Yet outside the settlement’s core there 
were also two more imposing buildings of west-
style architecture, the first in the estate of Maria 
Skourleti and the second located west of Chasias 
Avenue near Galaxidiou Street. It belonged to An-
gelos Manousos and Kostas Stavridis, who had 
set up a model agricultural and livestock farm for 
new farmers. This building is still preserved, despite 
the problems and disasters it has suffered.

Yet there is also the other side of the coin. 
Large rural families were staying in makeshift hous-
es. Next to the long and narrow rooms, they built 
warehouses for the breeding and feed. In the yards, 
there were hencoops and shelters of various types 
for domestic animals.

Thus, Kato Liosia was created in the hill opposite 
the royal farm. A small well-organized settlement 
with a good town plan for the palace officials, for 
the bourgeois and the villagers at the same time, 
with Athenian mentalities, very different and defi-
nitely more beautiful than the other settlements of 
the wider Athenian periphery.

274.01  Komninou mansion, at the corner of 
Nafsikas and Ifigenias Streets, among 
the most prominent mansions of the city 
during the old days

Wagon-cart drivers and transportation services

T
he distance of the Municipality of Ilion 
from the center of the capital is 5.9 km. 
It is one of the Municipalities of the 
Athenian region closest to the capital’s 

center. A large part of this route, Liosion Street, is 
onto the path of the ancient Fylis Street. It was an 
ancient road connecting Athens with the fortress 
of Fyli, Boeotia, Thebes and further with northern 
Greece.

Leaving behind the wall of Haseki
The traveler who would arrive in Piraeus in 

1832 would need to find a mule driver to trans-
port himself and his luggage to Athens. Carriages, 

two-wheeled or four-wheeled, had not yet ap-
peared.

Outside the old wall of Haseki, which sur-
rounded the small city of Athens that was left in 
ruins, there were no wagon roads but only mule 
roads and narrow paths. Even in the most distant 
parts of the plain of Athens heavy loads were 
transported only with camels left by the Turks 
after their departure. Inside the city there were 
only alleys and rough cobblestone streets full 
of ruins. This was the state of transportation in 
Athens during the first post-liberation years, just 
before it was proclaimed a capital of the modern 
Greek State.

274.02  The cart served various needs: passenger 
and goods transportation, social events 
and more
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In Athens, the appearance of the first wheeled 
carts made a great impression. It was two two-
wheeled carts brought from Malta in 1832 and 
unloaded in Piraeus by Pulteney Malcolm. He used 
them for the transportation of building materials 
to construct his mansion in Patisia. He carried with 
them stone from Kareas of Mount Hymettus and 
from the Piraiki Peninsula.

Until that time, the only means of transport that 
existed in Athens were horses, mules, donkeys, 
and camels. There is no knowledge whether loads 
of camels came to the settlement of Kato Liosia 
during those years. It is very likely that they were 
used as transportation means up to the nearby 
Amalia estate during the first phase of its creation, 
when palm trees and other large ornamental trees 
had to be transplanted and replanted. The Atheni-
ans run to see the amazing and wonderful means 
of transport of the time. The cart was considered 
a miracle of engineering. At the same time ox-
carts must have appeared once again.

The royal bridge above Kifisos River
One of the first works that were built on the 

nearby road network was the bridge over Kifisos. 
The stone built bridge was constructed in 1835 
and the new toponym of the area from Levi be-
came “Vasiliki Gefyra” (Royal Bridge) (Tris Gefyres 
today after the construction of the metal bridges 
that served the two railway lines).

Tolls
In 1842, the first tolls were constructed on 

Pireos Street. The road that connected the capital 
with its port had the greatest movement those 
years. The measure concerned the loaded vehi-

cles (four-wheeled carts, two-wheeled wagons) 
and every loaded animal. A forest station was es-
tablished around 1860 to tax agricultural products 
that were moved on Liosion-Chasias Street. Over 
the next years, a toll station was built on the royal 
bridge over Kifisos.

The road network in 1841 (Sommer map)
Sommer’s detailed map (1841) depicted the 

road network connecting Athens with its nearby 
settlement. These roads were the following: the 
road that connected Dragoumano with Athens, 
Acharnon Street, Kifisia Street, Trachonon Street, 
Pireos Street and Iera Odos. There were other 
roads the cartographer recorded as secondary.

Including Filis Avenue into 
the provincial road network in 1858

On 26 September 1858, Otto published the 

Royal Decree that was signed by Queen Amalia 
instead, according to which the road linking Athens 
with the settlement of Chasia of the Municipality 
of Fyli through the settlements of Kamatero and 
Liosia, today’s Liosion-Fylis Street, was described 
as the main provincial road, in order to meet par-
ticular attention by the competent government 
departments. Maps issued shortly after, depicted 
the alignment of the Fylis and Menidiou Streets 
that defined the estate of Eptalofos.

The road network in 1879 (Kaupert map)
Two decades later, the German Archaeological 

Institute published the famous map of J. A. Kau-
pert, detailing the main road network of the re-
gion and the secondary roads linking villages and 
settlements to each other and to other parts of 
the Basin.

Horse-driven buses
Since 1898, horse-driven buses started being 

used. In 1910, a significant number of large buses 
of 20-22 seats were placed in circulation, which 
were driven by three horses to serve the lines 
of Liosia and Kolokynthous. Horse-driven buses 
stopped shortly before Kifisos (3,500 meters from 

275.02  License to own a mule of Vasilis Skrekis 
shortly before the war (Georgia Skreki 
Archive)

275.01  Pavlos Liosis at his luxurious car. During 
the Occupation period, his car was hidden 
at an underground space and covered 
with camouflage material to avoid its 
commandeering by the Occupation forces 
(Chrysanthi Karabatzaki-Kakouri Archive)
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Omonia), serving mainly the people going to en-
tertainment centers. Those who wished to con-
tinue for Nea Liosia, Kamatero and more were 
taking carts and wagons that parked for the same 
reason at Tris Gefyres.

1925: the first asphalt paving in the area
In 1925, Menidiou Avenue was asphalted. It 

was the first asphalt road that connected Athens 
with its northern periphery. The new road was 
also beneficial for the transportation of Nea Liosia 
that were on a distance of only a few hundred 
meters from it. After 1927, the road connecting 
the square of the newly established community of 
Agioi Anargyroi with the center of Nea Liosia was 
constructed.

1954: ascending with the bus
In an article published on 31 October 1954 

in the newspaper “The Light of the Suburbs” (To 
fos ton proastion), the columnist described Liosia 
at the beginning of the internal migration when 
the “small and beloved village of Amalia” started 
to transform into a “beautiful suburb of Athens.” 
A few years later, at the end of the same dec-
ade, Nea Liosia would exceed the number of 
30,000 inhabitants. The author of the article had 
the original idea of taking the bus and starting its 

description from the bus stops at Vathi Square to 
cross the “fast and uninterrupted Liosion Street” 
to find Nea Liosia. The same thing was done by 
the internal immigrants who visited the area, also 
by bus, as they did not have their own means of 
transport. He described the rough state of the 
asphalt road of the route’s part, the sights on the 
way and finally pictured with the most beautiful 
words the settlement.

Transportation during the last decades. 
The transportation state nowadays

The public transport service (Buses, Trolley, 
Metro) has been upgraded over the past dec-
ades. Nineteen (19) lines link Ilion to the cent-
er of the capital and other destinations of the 
Athenian periphery (Piraeus, Agia Paraskevi, and 
more). Today there is no neighborhood of the 
Municipality that is not served by one, two and 
even three transport lines.

The efforts to extend the Attiko Metro line 
to Ilion, with two stops in the area of the mod-
ern Municipality, is the next step. To this end, 
land drilling tests have recently been carried out. 
It is considered that in the next few years the 
implementation of this important project, which 
concerns the entire northwestern region of the 
capital, will be launched.

276.01  “Urban Transportation” of Nikos K. 
Politakos. Edition of 1938 which records 
in detail the number and route of private 
bus lines that served Nea Liosia (Author’s 
Archive)

The establishment of the Community of Nea Liosia

K
apodistrias was the one who first tried 
to create the chart of local government 
in modern Greece. After his assassina-
tion, the first real effort to establish a 

system of local government in modern Greece was 
made two years later, during the reign of Otto. Karl 
von Abe assumed the implementation of the Royal 
Decree “On the Establishment of Municipalities,” 
which was in accordance with the French standards 
of local government. By law, which was issued in 
October 1833 and was the first law for the first-
degree local government, the small Greek territory 
was divided into Municipalities, which were made 
up by several villages or settlements and were divid-
ed according to their population into three classes 
(up to 2 thousand inhabitants, from 2 to 10 thou-
sand and over 10 thousand).

It was preceded by the Royal Decree of 3/15 
April 1833 which established the prefectures of 
the newly established Greek State, including the 
prefecture of Attica-Boeotia with five provinces: 
Aegina, Megaris, Attica, Thebes and Livadia.

With later decrees eight municipalities at first 
and later ten were formed in the province of At-
tica, namely: Athens, Piraeus, Acharnes, Amarous-
sion, Marathon, Peraia, Myrrinous, Araphen, La-
vrio/Lavreotiki (1835) and Chasia (1836). 

Other decrees followed that were setting 
boundaries, names, marks, class, seat, jurisdictions 
and everything else related to the constitution 
and operation of each Municipality.

In the Royal Decree of 1/13 October 1835, 
under which the municipalities of the Attica prov-
ince were formed, today’s Ano Liosia were re-

ferred to as Lioni and constituted a settlement 
of the municipality of Acharnes. A year later, 
with the Royal Decree of 6/4/1836, Ano Liosia 
(referred to as Liosi), were detached from the 
municipality of Acharnes to form the municipality 
of Chasia, together with the settlements Chasia, 
Kalyvia and Kamatero.

At the end of the same year, the first official 
list of the administrations and subdivisions of the 
state per municipalities and settlements was pub-
lished and the official name of all the inhabited ar-
eas (settlements) at the foundation of the Greek 
State was registered for the first time.

The name Liosi referred to Ano Liosia and un-
der the Royal Decree of 30 August / 11 Septem-
ber 1840 on the merging of municipalities of the 
Attica administration, the municipality of Acharnes 
was abrogated and its settlements were included 
in the municipality of Fyli, seated in Chasia. Ano 
Liosia is referred to as Liosia in the Royal Decree 
of 22/6/1858 with which it was detached from 

Administrative changes in the area from 1835 
until the establishment of the community in 1925

276.01
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the municipality of Fyli and became a settlement 
of the refounded municipality of Acharnes.

At the first change of the administrative 
boundaries of the capital on 5 December 1845 
(Law 25, 5 December 1845) and while until then, 
the area of the modern Municipality of Ilion was 
mentioned in the maps with the toponym “Drag-
oumano,” within the administrative boundaries of 
the Municipality of Athens, the name “Nea Liosia” 
appeared for the first time.

In the mid-1850s, the settlement, although 
some researchers argue that it was close to re-
ceiving the name Ilion Troas, in the 1858 plan it 
was explicitly referred to as “Nea Liosia.” It seems 
that even though there were some thoughts 
about the name Ilion, after Otto’s eviction, these 

were abandoned and the settlement was named 
Kato Liosia, mainly since the great family of the 
Liosa retained a strong place at the core of the 
local community.

After various changes, the settlement was 
named Ano Liosia after the creation of Kato Lio-
sia. The final solution was provided by the Royal 
Decree of 11/8/1912 that established the names 
Nea Liosia and Ano Liosia.

With the historic Law 4057 of 10 February 
1912 “On the Establishment of Municipalities and 
Communities,” which established the system of 
municipal and communal administration and was 
the ancestor of the system that was in operation 
until 1997, the Municipalities were formed and for 
the first time the Communities, which for almost a 

century, until the creation of the Kapodistrian Mu-
nicipalities, were the vast majority of Local Gov-
ernment Organizations (OTA) of the country.

In the province of Attica, 3 Municipalities (Ath-
ens, Piraeus, Lavreotiki) and 21 Communities 
were founded. The administrative district of the 
Municipality of Athens included the rural settle-
ment of Nea Liosia (census 1907: 801 inhabit-
ants) and nine other settlements (Amaroussion, 
Heraklion, Karras, Kifisia, Brachami, Paleo Faliro, 
Trachones, Chalandrion, Koukouvaounes).

The establishment of the Community  
of Nea Liosia

Until 1925, the Municipality of Athens included 
in its administrative boundaries the suburbs from 
Kifisia to Paleo Faliro. On 16 February 1925, with 
the Presidential Decree “On the recognition as 
communities the settlements of the prefectures 
of Attica and Boeotia,” the area of Nea Liosia was 
detached from the Municipality of Athens and be-
came an independent community under the name 
“Community of Nea Liosia.” The first president 
of the community was Stamos Liosis, who would 
be succeeded by Athanasios K. Liosis around the 
end of 1927.

At its establishment, the Community includ-
ed within its administrative boundaries the ar-
eas: Dragoumano, Micheli, Agios Vasilios, Agios 
Georgios, Aspra Chomata, Roupaki, Bournazi, 
Kounea, Palioklisiza, Agioi Anargyroi, Fleva, Ana-
kasa, Dervisagou, Skoundoupi (Kokkinos Mylos), 
Gerovouno. The territory of Nea Liosia at its es-
tablishment exceeded the number of 25 square 
kilometers, that is, three times that of today. In 
time various areas were detached from the Com-
munity of Nea Liosia.

277.01  Dimitrios and Athanasios Tsouklidis 
(brothers) alongside Nikolaos Noe, great 
landowners all three of them. On the right, 
Apostolos Sambatoulakos, one of the first 
real estate agents of the time in Nea 
Liosia. Photo captured in 1934, during the 
transformation of Petroupoli into building 
plots (Aristides Giannopoulos Archive)

277.02  Ano Liosia during the beginning of the 
previous century (Photo: Alexandros 
Sirmas Collection)
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A century of minor works with major importance

I
n the area of Kato Liosia, before the mid-19-
th century (until then it was known as Dra-
goumano), there were only sheds of some 
families settled in the area. During the 1840s, 

some Arvanites families, with first being the Liosa 
and Tsouklidis families, came and settleds in this 
area. There were no infrastructure over those 
years. In a manner of speaking, the heroic deed of 
establishing the settlement of Kato Liosia started 
from ground zero. What is worth, Athens did not 
have a gas station at that time, water supply was still 
conducted via the ancient Hadrian aqueduct, while 
the few existing carts were moving on the Athens-
Faliro route to transport the goods unloaded in the 
bay of Piraeus.

Around 1835, over Kifisos River, the small bridge 
that served the inhabitants of Menidi, Chasia, Ano 
Liosia and Kamatero was built. Especially for Menidi, 
which was the settlement with the largest popula-
tion of the Athenian periphery, the construction of 
the small royal bridge was almost imperative.

The selection of Dragoumano and Dervisagou 
for the creation of the royal farm made the region 
famous. The small settlement obtained a town 
plan, according to which it was connected to the 
huge farm (Amalias Street) and Athens (Othonos 
Street). The above main roads were planted with 
ornamental bushes (oleander), mulberry trees and 
peppers. Within the settlement there was a space 
(the extended section of Manakis Street between 
Paridos and Aiantos Streets) where government 
and other officials tied their horses and their wag-
ons when they visited.

In 1908, a Land and Progressive Associations 
was formed in Nea Liosia “having as its purpose the 

development of the settlement through the execu-
tion of various beautifying works, the acquisition of 
regular transport with Athens and, in general, the 
protection of the interests of the inhabitants of the 
settlement and the development of Farming and 
Livestock.”

In 1912 Nea Liosia acquired a deputy, which 
allowed them to have some limited jurisdiction. 
Shortly afterwards, the first magnetic phone was in-
stalled, with a four-digit phone number (Police Sta-
tion Chief Th. Bogdaneas, Sergeant, tel. 12-24).

The creation of the Community in 1925 created 
prospects for the execution of elementary projects 
and infrastructures, yet resources were absent. The 
Community budget was only sufficient to cover the 
salaries of officials, the physician attending certain 
days of the week in the Community, the midwife 
and the cart driver for waste disposal. Hence, man-
datory personal labor for the inhabitants was im-
posed, while their animals, carts and vehicles were 

used for Community projects.
On 11 September 1926, the modification and 

extension of the old town plan of Otto, of 1858, 
was approved. A further expansion would be need-
ed in 1931 as the settlement population continued 
to grow and new illegally constructed buildings ap-
peared in its western and southern periphery.

The Primary School, built 70 years earlier by 
Anastasios Manakis, remained without restoration 
works and had been ruined while the number of its 
students had tripled. For the continuation of its op-
eration, a spacious, yet brick-built, adjacent house 
was rented.

Community transport with Athens took place 
with 7-seat private buses on the old line of Athens-
Tris Gefires, which also served on irregular Nea 
Liosia. Requests were made for 8-seat buses, in-
crease in bus routes frequency and management of 
the bus line by the Community, yet these requests 
were not granted.

278.01  Kostas Georgakis with his private bus of the line Athens-Tris Gefires-Nea Liosia, at the central square, some midday, shortly before changing shifts. Late 1930s.  
On the background, the grocery store of Chiotis (Rena Georgaki Archive) 

278.02  The well, source of life for every house. If some houses did not have one, their neighbor would kindly provide (Ioannas Papou-Markou Archive)
278.03  A short stroll at the area of the 1st Primary School (Aristides Gainnopoulos Archive)
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The efforts to preserve the main roads in good 
condition were continuous. The graveling and cov-
ering of pits and ditches created by the overflowing 
of streams and after every heavy rainfall was also 
one of the main priorities of the Community and 
was dealt with by the obligatory work of the in-
habitants.

Water supply of the Community’s houses was 
made from private wells. Those who did not own 
a well, they were served from the fountain and the 
two communal wells on the central square. The aq-
uifers would appear after the war.

Regarding the electric lighting of the Community, 
the old lamplighter and real estate agent Georgios 
Stefanakis took over the project. With his diesel-
powered electric generator, he could provide low-
voltage electricity to only a few dozen houses. He 

was succeeded by D. Souris who created an aerial 
network on the main streets, the square and about 
20 residences. Contacts were made with the Elec-
tricity Company POWER, yet they were not fruitful.

In 1933, the Electricity Company of Chatzopou-
los Brothers from Nea Liosia was founded. On 28-
1-1934, the Community’s “electric lighting” was of-
ficially launched. In the following years, the company 
expanded its network to most of the Community’s 
territory, Petroupoli and Kamatero. The company 
electrified Nea Liosia until 1956, when the Public 
Power Corporation (DEI) took over the network.

Regarding post services, the Community was 
served by the office of Nea Philadelphia, which cov-
ered the wider area of West Athens (Nea Liosia, 
Agioi Anargyroi, Kamatero), Menidi and Chasia.

A problem also appeared with the Community 

Cemetery due to its limited space. The project of 
expansion, yet also of re-mapping and re-shaping 
the road that led to it started in late 1933, under 
the presidency of the very active community presi-
dent Nikolaos Noe.

The irrigation of the orchards was made by 
draw-wells with buckets. The larger estates, along 
the stream of Fleva and more had draw-wells with 
buckets, as well as water tanks. The effort to better 
manage the available water resources was continu-
ous and persistent with new drilling, wells deepen-
ing and the installation of diesel pumps in them.

Waste disposal took place twice a week. The 
work was undertaken by Liosia cart drivers, follow-
ing a relevant tender offer. Waste disposal sites 
were located at distant points in the Community’s 
periphery, where pig farms were located at the 
same time.

These projects could not be described as re-
forming or long-life projects. However, they can be 
classified as small yet necessary improvements that 
have made the lives of residents somewhat more 
livable or less problematic at the time.

279.01  Since the mid-1960s, asphalt paving 
accelerated and multiplied, creating 
streets for cars and the extension of 
bus lines throughout the Municipality 
(“Karaiskakis” Association Archive)

Difficult times

T
he first news of the Italian invasion ar-
rived in Nea Liosia with the newspapers. 
The initial numbness was followed by a 
stubbornness, anger and hatred for the 

many, the iron-shielded, who went against the few, 
the poor. The latter though proved to be rather 
fierce. A wave of patriotic enthusiasm prevailed all 
across the country.

Dozens left to the front over the following days. 
The battle behind the lines was equally important 
as all the people participated in the titanic yet un-
equal struggle against the powerful invader who 
was armed to the teeth. Athanasios Galatis took 
the lead in this effort in Nea Liosia. He was chair-
man of the church committee that organized the 
common meals and clothing shipments through the 

279.02  A hundred billions was worth a loaf of bread. The change were not enough for a pack of cigarettes  
(Ira Manara Archive)
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Red Cross, the National Organization of Christian 
Solidarity, and other patriotic organizations. Dozens 
of women helped the work of the Church in those 
difficult years.

The fight on the Albanian front was written 
in pages of incomparable heroism, however at 
some point endurance reached its limits. Almost 
all Europe was conquered. On 6 April 1941, the 
front collapsed. The Nazis arrived in Athens after 
twenty days.

On 27 April 1941, on Sunday, the radio pro-
gram was interrupted, and the chief broadcaster 
Kostas Stavropoulos, in his thunderous and charac-
teristic voice, read a heartbreaking text and he gave 
the enslaved people the message of resistance. It 
was the National Radio Foundation (EIR) last free 
broadcast.

Commandeering of buildings, military facilities 
and other establishments

The entrance of the Germans at the settlement 
of Nea Liosia brought fear, disarray and a general 
numbness. The Nazi conquerors captured the most 
important locations, drove owners and local au-
thorities out, and behaved with extreme despotism 
and barbarism. The first reaction of the inhabitants 
was to distance themselves from them.

The first concern of the occupying forces was 
to commandeer the Military Warehouse in Agioi 

Anargyroi and the units of the industrial zone along 
Kifisos River. The occupation of the Radio Station 
facilities and of Vassilissis Tower was immediately 
followed by the creation of a Radio-communica-
tions Center.

In Nea Liosia, estates along the Giorgiza stream 
(today’s Elaion Street) were commandeered for the 
creation of a small military camp, a campaign galley 
campaign and the installation of searchlight to scan 
the entire area.

Inside the settlement several buildings were 
commandeered. The Gendarmerie Station, at the 
conjunction of Paridos and Filoktitou 84 Streets, 
was immediately put under the control of the oc-

cupying forces. Throughout the Occupation period, 
the Community was forced to supervise (with pa-
trolling groups) the railways along their entire length 
to prevent sabotage.

Regarding the radio programs, few had a radio 
and it was during in the evening when they would 
listen to the announcements of the Allied Middle 
East Command.

War, hunger, deprivation, misery brought out 
the most extreme and primitive instincts. The lat-
ter transform people into wild animals. During the 
Occupation period, the lack of everything stressed 
human aggression as a condition of survival. In 
the black market, properties were lost for a tin 
of oil and a bag of pulses. In those years, there 
were fraudsters who seized the opportunity and 
made fortunes throwing whole families out of 
their houses. Yet even in those years, there were 
moments when the people was looking for a way 
to let off steam. Small gatherings took place in 
grocery-taverns.

More than 150 people is the victims account in 
Nea Liosia during the Occupation period. Everyone 
died from hunger, dysentery, drumming, hardships 
and illness associated with poor or total lack of 
nutrition. Life reached a point of utter wretched-
ness. In some cases, the dead were collected from 
the streets, thrown on the cart and transported to 
the cemetery without a coffin, to be thrown into 
the roughly opened pits, wrapped in a sheet or the 
clothes they wore. Deaths were not all reported 
since relatives held the vouchers of the dead to 

280.01  One egg for one billion (Author’s Archive)

280.02  At their departure, the Germans blew 
up the railway line at Tris Gefires 
(Photographic archives of the Benaki 
Museum)
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take the portions at the common meals for the 
survivors. Some burials took place secretly, outside 
the cemetery. There have been cases where babies 
were placed in Red Cross boxes of pressed card-
board and buried by their families in the yards of 
their homes.

Resistance
Hundreds of people resisted, in any way they 

could, providing safe shelter and food to those 
hunted and information that facilitated their escape, 
saving sometimes their lives. They helped the neigh-
bor and fellowman that suffered. Sixty-four of them 
passed into active resistance, most of them through 
the National Liberation Front (EAM) lines. The re-
sponse to the patriotic call of EAM was universal in 
the local community: wealthy and poor, conserva-
tives, liberals, lefts and communists.

On 29 September 1944, a few days before the 
Germans’ departure, people became bolder. At-
tacks against the conquerors multiplied. In one of 
these, a group of Liosia resistance fighters set up an 
improvised platform in the small chapel of Agia Var-

vara and spoke out callings using as a loudhailer the 
funnel from Sinanis gramophone. Michalis Bibizas, 
20 years old, called on the Liosia people to isolate 
the Germans and their associates and resist with 
arms against them. A military jeep arrived soon in 
the area with Germans who started shooting. The 
locals withdrew, some retreated to Petroupoli. 
Michalis was surrounded, arrested, and taken to the 
Radio station facilities. The torture the young hero 
suffered were horrible. Three days later, his corpse 
was found in Zappeion.

Liberation
It was 12 October 1944 when the Germans left 

Athens. The joy experienced by those who lived 
in the 1265 black days and pitch-dark nights of the 
Occupation period could not be described. Excite-
ment, joy, relief, yet also a bitter sense of loss for 
those who left unjustly, prematurely, in the atroci-
ties of the war. At the same time, many experienced 
the hopes for the new start that everyone was ex-
pecting, yet others saw their hopes destroyed in the 
swirl of the civil war that followed.

Hope is reborn!
During the civil war operations, 70,000 Greeks 

were killed. One can compare the number with the 
dead of the Balkan wars: 12 thousand dead, the 
Asia Minor Campaign: 25 thousand and the Italian-
German attack: 15 thousand.

The wider area received at difficult times the first 
wave of internal immigrants in the late 1940s. Many 
of the newcomers had to abandon their ancestral 
homes since they “no longer belonged there,” in 
the closed societies of their villages after what had 
happened a few months or a few years ago. Inter-
nal migration in the area of today’s Ilion had not 
yet reached the uncontrolled pace of the following 
decade.

This situation was overturn since the mid-1950s 
onwards. As the civil war memories were becoming 
more distant, the new decade was full of promises, 
hopes and expectations. The image of the promis-
ing capital had a decisive impact in the minds of 
millions of provincials, and the opportunities take 
a mythical essence. In Athens there is “plenty of 
money, opportunities and beautiful girls.”

Rural activities in the post-war period. From heyday to decay

W
hen referring to the agricultural 
activities of Nea Liosia, a made 
point of separation is often set, 
namely the war period 1940-44. 

In this way, a scenery was created regarding a post-
war city that was rapidly urbanizing, putting the ac-
tivities of the primary sector on the sidelines. The 
golden era of the vegetable gardens was the Oc-
cupation period, when the orchards of Kifisos and 
Thriasian plain were called to save from hunger and 
extinction the population of the capital, while cow 
farming functioned for at least a decade after the 
war as the local economy’s engine.

The vegetable gardens and their  
contribution to the local economy  
during the Occupation period

Since the first decades of the previous century, 
hundreds of acres of the rural area of Nea Liosia, 
particularly along the Fleva-Kanapitseri stream, were 
covered by vegetable gardens. The vegetable crops 
were intensified during the Occupation period, 
when hunger reaped the population of the capital; 
they were crucial for the survival of the inhabitants 
of the capital. The vegetable gardens of the zone 
nearby Kifisos River at the end of the Occupation 

period is calculated by the official statistics almost 
half the territory of the entire Basin.

Cow farming
The first private cow-farming facilities appeared 

in the second decade of the last century. Nikos 

Kaler(g)is was the first cow-farming facility owner 
in the area of Nea Liosia. Returning from the USA, 
he set up a model plant with 20 productive cows 
in the “Politeknon” area. The increase in cow milk 
consumption contributed to the growth of cow 
farming. The former was used as a medicine against 

281.01  Cows of Dutch origins from the cow-farming facility of Nikos Gkaris (Konstantinos and Vasilios Gkaris Archive)
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the diseases that appeared in the capital during the 
Interwar Period.

It is estimated that by the end of the 1930s, the 
total number of cows in the whole of Attica was 
17,000, while during the occupation the sector suf-
fered a major disaster: a decrease of more than 75% 
of the pre-war livestock. Thirty cow farming facili-
ties operated in the area of Nea Liosia, most in the 
post-war period. Most of these facilities were to be 
found at the entrance of the city, along the stream 
Fleva-Kanapitseri, and around the settlement.

Intensification and modernization  
of the agricultural and livestock activities

The war dismantled the productive fabric of 
the country. Large-scale disasters came also from 
the civil war that lasted until the end of the 1940s. 
While the civil conflicts continued in a large part 
of the country, the farmers and breeders of the 
Athenian region began their work again, serving a 
population that continued to be malnourished for 
many years until the mid-1950s.

The expansion of the residential network for 
a few years, until the mid-1950s, did not alter the 
general picture of the area. The landscape contin-
ued to maintain its basic agricultural features, which 
in some cases even strengthened. The old orchard 
owners were not easily giving up. In some cases 
they modernized and improved their infrastructure, 
by constructing new granaries, transforming the 

wells of their orchards into electric ones, enriching 
the type and quality of their crops with new varie-
ties and more.

A major post-war modernization point in the 
agricultural sector was the replacement of horse-
driven vehicles with lorries purchased by the Or-
ganization for the Management of Allied Material in 
the framework of the allied assistance for the mod-
ernization of farms.

A few years after the war, from the early 1950s, 
a new activity was added to the rural periphery of 
Nea Liosia, that of floriculture.

The land in a permanent fallow state.  
The conversion of the rural space  
into building plots

After the war, the less productive estates in the 
Community’s periphery were abandoned and set in 
a permanent fallow state, as demand for cereal and 
feeds declined every year. Thus, around the ’50s, 
the first neighborhoods were created in the aban-
doned fields. The purely rural landscape became 
semi-rural and later semi-urban, leaning clearly to 
further residential development.

Sixty thousand new inhabitants  
within twenty years

According to the official data of the National 
Statistical Service of Greece (NSSG), the population 
of Nea Liosia in the post-war period of 1951/71 

was more than doubled: 1951: 5,460, 1961: 31,810, 
1971: 56,217.

The numbers do not show the true extent of 
internal migration, since, during those years, many 
new residents on the day of the census returned and 
were recorded in their villages for various reasons.

According to figures cited in previous years by 
the municipal authority, the city’s population in 
the early 1970s was 65 thousand inhabitants. This 
means that in the period 1950-70, a town of 3,000 
inhabitants was built every year within the adminis-
trative boundaries of the Municipality of Ilion. Dur-
ing this period, the growth of agricultural and live-
stock activities was followed, from the early 1960s 
onwards, by stagnation and decrease, while from 
the early 70s it was followed by decay. 

Tensions between livestock  
farmers and new settlers

With the transformation of the fields into build-
ing plots and the permanent arrival of tens of thou-
sands of new settlers, purely rural areas up to a 
few years back, would become densely populated 
settlements. In the new environment, every kind of 
farming activity would be seen as the scapegoat. 
They became undesirable as they reminded of the 
past of a rapidly urbanizing area and therefore were 
considered a factor of regression and anachronism. 
Around late 1963-early 1964, the removal of the 
seven last cow farming facilities from the area of 
Nea Liosia was announced.

They persisted till the end:  
“The last of the lonely”

Only 164 farmers (0.88% of the total number 
of laborers) were referred in the 1971 census of a 
total of 18,680 economically active residents of Nea 
Liosia, while the agricultural land was limited to 1/5 
of the 1961 census. In every human activity, there 
are those who are the pioneers. Yet there are also 
those who, when new socio-economic conditions 
are sweepingly imposed, they refuse to forsake 
habits, customs and experiences associated with 
values, attitudes and ways of life. Life and all that is 
happening nowadays justify those who did not give 
up their laborious productive activities for the sake 
of newly-appeared, modern and easy-made profit. 
Until the early 1990s, there were still a few –and ul-
timately the last–- orchard growers, tenant-farmers 
and shepherds in Ilion.

282.01  A petrol-engined draw-well with a 
bucket of the Kakouris family. In the 
picture, Giorgos and Chrysanthi Kakouri 
(Chrysanthi Karabatzaki-Kakouri Archive)
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Natives and internal immigrants 

W
ith the settling of the Asia Minor 
refugees on the periphery of the 
capital, Liosion Street became 
denser all the way from Attikis 

Square, Thimarakia up to Tris Gefyres. Demand 
came up for cow farming facilities, medicine ware-
houses, small industries and plots on the southern 
border of the community. New settlements and 
smaller settlement nuclei were founded. In 1930, 
the population of the New Liosia Community sur-
passed the number of 2,000 inhabitants (census 
1928: 1,807). Eighty years after its foundation, the 
small settlement had become a town.

In 1940, the population of Nea Liosia reached 
5,000 inhabitants (official census: 4,621 inhabit-
ants). Two-thirds (3,265 inhabitants) resided in the 
center, around the old core of the settlement. The 
over-doubling of the population over the previous 
census (1928) was due to the internal immigrants.

The element of social differentiation was intense: 
on the one hand, the locals, mostly landowners, 
family men, with a strong ownership syndrome for 
their settlement; on the other hand, the newcom-
ers: foreigners, miserable, many of them having lived 
harshly in their previous lives.

After the war, the flow of internal migration 
started becoming a social phenomenon. The land 
demand for housing was unstoppable. Everybody 
was selling small plots in the periphery of the Com-
munity and invests their purchases in real estate in 
the center and other top spots in the settlement. 
They were buying buses, setting up shops or simply 
liquidating assets, waiting for the right opportunity 
to make the right move.

In the two post-war decades, at the time when 
internal migration was at its peak, many mountain-
ous settlements, entire villages, all over the most 
barren and poor parts of the countryside, were 
abandoned. Many were completely deserted. Small 
rural societies were uprooted and “transplanted” 
to the periphery of the capital. In this way, the folk 
neighborhoods of Athens were created.

Athens became the great melting pot of the in-
ternal immigrants that arrived in the capital in hun-
dreds of thousands from every corner of the Greek 
land. The settling of the first provincial inhabitants 
had begun in the last months of the Occupation 
period. The larger population influx was directed 
to West Athens, where the land was cheap. Dur-
ing the decade 1940-1951 the population growth in 
the western environs of the capital reached 80%.

The only thing that differentiated the newcom-
ers was their place of origin, yet not their way of life. 
Until then, many of them had not moved from the 
boundaries of their prefecture or region. The radio 
was still unknown in many villages. Visual repre-

sentations that would prepare them for what they 
would stumble upon in the capital did not exist. 
Television had not yet appeared in Greece. Thus, 
as they were standing in front of the tall buildings of 
the Athenian metropolis, they were in great shock.

It took several months until the provincials 
adapted to the capital’s tempo and way of life. Rela-
tives, friends and fellow villagers would be of help 
once again. During this period the newly arrived 
would formed their own social circle, always hav-

ing as base their relatives and compatriots, whom 
they regularly met in festivals, weddings, baptisms 
and engagements.

In the early 1960s and while the internal migra-
tion influx was at its peak, most of the land (58.0%) 
in the north-western Athenian region (Nea Liosia, 
Petroupoli, Agioi Anargyroi, Kamatero) was used 
for primary sector activities (28.7% agricultural land 
and 29.1% pastures), while the area with buildings 
was significantly lower (38.9%).

283.01  Every year, the lottery gave hope to the provincial that flooded the Capital, and not only them, for the 
acquisition of a house at the central neighborhoods of Athens

283.02  “Wherever you go, don’t forget of your village.” A blessing for those who left for a new life in the 
Capital. Those left behind at the small village were constantly getting lesser
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A
ccording to statistics, the largest number 
of internal immigrants arriving in Ilion 
was from the Peloponnese, Epirus, Ste-
rea Ellada (Central Greece), Euboea, 

Crete, Cyclades and Mytilene. In the neighborhood 
of Palatiani there are small communities from East-
ern Macedonia, while dozens of families moved 
from the prefecture of Arcadia to Ilion, in the areas 
of Agios Fanourios and Zoodochos Pigi.

The routes of the internal immigrants
The routes internal immigrants covered from 

their places of origin to the area of today’s Munici-
pality of Ilion each have their own special interest. 
These stories share common features regarding the 
prevailing conditions during the immigration period, 
such as the World War II and Civil War disasters, 
the dismantling of the infrastructures and the pro-
ductive core of the local economies, events that 
made the lives of the people living in the periphery 
unlivable. There are also different features associated 
with everyone’s personal journey, the unexpected 
obstacles, the unforeseen difficulties and adventures, 
which made their routes even more difficult and in 
some cases tormenting.

Building illegally
If the purchase of a piece of land required some 

formal prerequisites (a partition diagram and a tem-
porary agreement), illegally constructing a building was 
a night-time adventure far from legitimacy, with the 
common consensus of all the parties involved, the 
state included, which turned the blind eye!

The first months in the new land
When the first provincial settlers arrived in the 

area, right after the war, they faced a purely rural 
landscape. The complete lack of infrastructure was 
not a disincentive for their settling as they were 
familiar with familiar pictures: cisterns, draw-wells, 
orchards, cow farming facilities, carts and donkeys.

Home sweet home!
Since the mid-1950s, houses of the internal im-

migrants began appearing one after the other: small 
and poor little houses, yet full of life. Some of these 
houses, authentic examples of folk architecture, 
stood out by the materials used to construct them, 
while at the same time they revealed the profession, 
the art of their owner. These houses, one after the 
other, created the first poor neighborhoods that, as 
they were becoming denser and connected to each 
other, they formed entire neighborhoods.

However, the illegally and hurriedly created con-
structions, which provided solutions at an individual 
level to each settler, did not contribute at all to 

the organization of the surrounding environment. 
There were huge deficiencies, both in infrastruc-
ture and equipment, as well as in service networks. 
In some cases, living in these areas was extremely 
problematic.

In mid-1961, the local newspaper “ECHO” sig-
naled the flood risk in the coming winter months. 
The devastating disaster of 6 November 1961 veri-
fied these fears. When the rains poured, the defi-
ciencies and the luck of organization came out dra-
matically, to the full extent.

Yet life continued after the disaster. Despite all 
the shortcomings, unsettled matters and the weak-
ness or the reluctance of manage and organize the 
daily life in the neighborhoods that sprang up like 
mushrooms, life began to take again its own route. 
One after the other, illegally built spaces would ap-
pear: rooms and spaces to the back of the rooms, 

roughly covered with metal sheets. The homes that 
were legally built, in the area within the town plan, 
extensions were left, future expectations of the 
owners and promise to their children.

Courtyards of wonder, neighborhoods  
of dreams

In the next few years 5-6 small shops were cre-
ated. The neighborhood also had two or three car-
penters, blacksmiths, an electrician and a plumber. 
For a long time the neighborhood was cut off from 
the city center. Transportation was accomplished 
in various means. There was absolutely no infra-
structure: light with the oil lamp, cooking with gas, 
water from the cistern, phone only if someone 
was willing to go two-three hundred thirty meters 
further down, in the kiosk where the postman left 
the mail.

Neighborhoods, areas, and places of origin of the internal immigrants

284.01  Giannis is helping his father build their house in Agios Fanourios (Ioannis Paterelis Archive)
284.02  Water-bearer Panagiotis Vertzos fillied barrels at the illegally built constructions, risking getting arrested 

and having his water-tanked being confiscated (Photo captured at the early 1960s, Panagiotis Vertzos 
Archive)
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Improvement Societies: collective action instruments for better life conditions

S
ince the mid-1950s, year after year, thou-
sands of new inhabitants settled in Nea Lio-
sia, new neighborhoods appeared, houses 
became denser. The inhabitants started to 

discuss how the neighborhood could become a 
better place, if two or three of the many free spaces 
were used for the construction of a small square, 
for their children’s school, even for a playground. 
The most active ones took the initiative and formed 
a local Improvement Society.

The first improvement societies in the Nea Liosia 
area were founded around the mid-1950s. Due to 
the events that had taken place in the country, the 
formation of associations at that time often encoun-
tered impediments and their statutes were subject 
to mandatory adjustments that limited their scope 
of action in the fields of charity and minor works, 
which were described as improvement. Thus, while 
the purpose of their foundation was to meet the 
elemental needs of a region, their object appeared 
as improvement and beautification.

Typical works and activities of the improvement 
societies were: maintenance of the rudimentary 
road network, construction of small bridges over 
streams, extension of the water supply network, 
extension of the electricity grid in distant neighbor-
hoods and many more. Their action was extended 
to issues of social welfare and culture by provid-
ing aid to the poorest families, organizing puppet 
theater performances for the children and more.

Twenty improvement societies have operated 
since the mid-1950s in the framework of the inhabit-
ants’ efforts for their neighborhoods to obtain the 
basic infrastructure and for the areas illegally con-
verted into building plots to acquire the features of 
an organized city. All of them got into a race, ad-
dressing all those in charge for getting some promise, 
to achieve the approval of a small allocation from 
the Community Authority to deal with vital prob-
lems and shortcomings. Two more associations were 
founded during the period following the fall of the 
military Junta and until the early 1980s.

Thanks to the action and the proceedings of the 
improvement societies, some of the city’s main prob-
lems began to be resolved during the 1960s, others 
were planned to be dealt with, yet many more re-
mained. Amongst the most significant were:

• The water supply network is the most im-
portant infrastructure in a city, which were irre-
placeable by the well and the water carriers. The 
network of Ulen came to Nea Liosia in 1950. In 
the following years it gradually expanded to the 
surrounding neighborhoods. It took thirty years 
from the installation of the first water faucet at the 
entrance of the city until the water supply network 

reached the last houses in the upper neighbor-
hoods of Radiofonia area.

• A decade passed from the founding of Public 
Power Corporation (DEI) in 1949, until the acquisi-
tion from the latter of the private Electricity Distribu-
tion Company of Nea Liosia-Petroupoli-Kamatero, 
of Theodoros Chatzopoulos. During this period, resi-
dents in distant neighborhoods served each other by 
extending the lines with roughly built columns.

• During the first years the settlers, enjoyed a 
single bus line that ended its route in the city center. 
From there, the transition to the neighborhoods 
was done by various means. The problem of trans-
port service has been on the forefront since the 
early 1960s.

• Asphalting works on the primary road network 
preceded and bus routes were gradually extended 
to surrounding neighborhoods.

At the same time, the efforts for the transfer of a 
number of agencies and services to the area of Ilion 
were realized with the establishment of a Medical 
Center in 1962, a Civil Phone Center by the Hellenic 
Telecommunications Organization (OTE) in 1963, 
Land Registry in 1965, Post Office with Postal Sav-
ings Bank in 1966, Worker’s Housing Organization in 
1969 and State Treasury department in 1977.

The arrival of tens of thousands of new inhabit-
ants in the 1950s highlighted the problem of school 
housing as one of the city’s most crucial ones. Most 
schools were housed or operated in leased, unsuit-
able buildings, warehouses, and even in taverns and 
restaurants. The usual number of students in the 
classrooms was over 40. In secondary education, 
things were even worse. The situation in the school 
buildings began to improve somewhat around the 
end of that decade.

285.01  Among the first 
priorities of the 
Improvement Societies 
was the creation 
of playgrounds for 
children (“Karaiskakis” 
Association Archive)

285.02  The inhabitants are 
trying with spades 
to improve their 
neighborhoods 
(“Karaiskakis” 
Association Archive)

285.03   Recent ecological 
initiatives of the 
inhabitants of Ilion 
enriching the green 
areas of Poikilo 
Mountain (Autho’s 
Archive)
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Descending to Agios Fanourios

T
he neighborhood of Agios Fanourios 
occupies the entire southern part of the 
city. Its territory is 198 acres. It is one of 
the city’s largest neighborhoods along 

with Radiofonia, Palatiani and Micheli. According 
to the demarcation that took place in April 1984, 
Agios Fanourios was divided into three neigh-
borhoods: northern Agios Fanourios, main Agios 
Fanourios, which is the center of the district, and 
southern Agios Fanourios, which is the boundary 
of Ilion with Peristeri.

The area was formerly known as the palioklisiza 
(old church). It is mentioned with this title in the 
initial delimitation of Nea Liosia in 1925. It was an 
old partially abandoned small church in the loca-
tion of today’s church that was built a long time 
ago. Renaming to Agios Fanourios must have taken 
place just before the 1930s, probably in 1928, by 
the landowner Georgios Kirykos.

The illegal fragmentation and transformation 
of agrarian land into building plots upon the axis 
of Agios Fanourios, which had started from the 
pre-war period, expanded in the post-war years 
throughout the neighborhood.

One of the main advantages of the neighbor-
hood was –and still is– its close distance to Athens 
and its autonomy in its transportation service. 

The neighborhood of Agios Fanourios was a so-
cially compact area with inhabitants boldly expressing 
their opinions on community affairs and a high degree 
of participation in the community and in the Municipal-
ity’s administration. Three improvement societies have 
operated in the area that have contributed positively 
to its beautification and the improvement of living con-
ditions in the neighborhood.

The area of Agios Fanourios joined the town 
plan as a unified space in 1968 along with three 
other areas: the neighborhoods of Verakeika and 
Fleves and a small part of the neighborhood of Po-
liteknon.

There are 15 green areas in the neighborhood, 
most of which are sandwiched in the densely-built 
environment. Only 5 of them can be considered to 
have met some specifications. There are no famous 
buildings in the neighborhood except perhaps for 
the newly-built Cultural Center. 

Regarding transportation services, the bus line 
arrived at Agios Fanourios in 1954. It was very natu-
ral for the main street of the neighborhood to wel-
come the occupations of the first inhabitants and 
in the next few years to develop, in its full extent, 
dynamic market.

In the autumn of 1959, the 3rd Primary School of 
Nea Liosia was founded in Agios Fanourios, which, 
for a period of 20 years, was housed in the rented 
building of the private school of Mrs. Georgako-

poulou. However, its space was insufficient for the 
hundreds of students in the area who were forced 
to go on a daily basis to the Center (1st Primary 
School) or other private schools (Avgoulea, Pota-
mianou) at Peristeri. It took 22 years for the public 
school complex in January 1981 to be constructed 
and provide a solution to the problem.

The neighborhood of Agios Fanourios is the 
oldest in the region of Nea Liosia. It was inhabited 
before the war, while in the official censuses of the 
Hellenic Statistical Authority in 1940 and 1951 it is 
presented as a separate census unit. It is the first 
among the peripheral neighborhoods that sur-
passed the number of 1,000 residents in the late 
1940s. In 1951 one in five inhabitants of Nea Lio-
sia was living in Agios Fanourios. It is also the first 
neighborhood that was connected to the center of 
Athens with a bus line.

286.01  Agios Fanouris: extremely popular among the faithful and their last hope to find something  
precious that was lost

286.02  A souvenir in Agios Fanourios. On his motorbike, Vasilis Skrekis with his son Giannis. On the left,  
two relatives (Georgia Skreki Archive) 

286.03  Sarandis Roubanis with a friend in front of the bus line 8 “Agios Fanourios-Athens”  
(Photo captured in 1963-64, provided by the Flipress – Dimitris Alatas Archive)

286.04  Agios Fanourios, the former “Palioklisiza,” in the early 1960s. On the back, the 3rd Primary School 
(provided by the Flipress – Dimitris Alatas Archive)
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Politeknon: a small neighborhood

S
mall in size, about 64 acres, this neighbor-
hood is located to the west of the historic 
city center. The Politeknon neighborhood 
in difficult times for the country opened 

its arms to hundreds of large families. Many large 
families during the Occupation period were wiped 
out and those that managed to survive looked for 
the State assistance in common meals, finding a job, 
health care and securing permanent housing.

In the early 1950s, large families were considered 
those that had five underage children. The State, 
among the numerous problems it faced in the first 
post-war years, it had to deal with one more: taking 
care of tens of thousands of large families. There 
had to be employment programs, social welfare 
and housing. Benefits for the large families included: 
tax-free medical and hospital care, exemption from 
school fees, 50% discount on the transportations 
tickets and more.

Hence, the search began for places suitable for the 
housing of large families. The solution was found once 
again in the area of Nea Liosia. It was an area known 
as Kokkinia, particularly fertile and productive due to 
the soil, full of many types of crops. The Cooperative 
of Large Families (Politekni) gradually purchased, from 
1951 until 1954, several properties from the landown-
ers of the region. The total area of 39 acres which 
was the core of the neighborhood, was divided into 
plots and distributed by lot to its members. Dozens of 
wealthy settlers immediately settled in the area to get 
rid of their rent by creating illegal constructions.

There was already a groundwork in the area as 
its upper part had been included in the town plan 
from 1926. The main area of Politeknon entered 
the town plan in 1958. Two smaller sections en-
tered the town plan in 1968. Although the neigh-
borhood design was based on hippodomian grid of 
the center, it lacked communal spaces. Among the 
58 street blocks, only three spaces could be classi-
fied as green areas.

The foundation of the neighborhood gave surplus 
value to the wider area that would acquire urban fea-
tures. Neighboring landowners benefited from this 
development, transformed their fields into building 
plots and sold them at a much better price.

Many expected the area to join the town plan to 
build properly. This accelerated the area’s rebuild-
ing. At the beginning of the 1960s, Politeknon was 
one of the fastest growing neighborhoods of Nea 
Liosia. At the same time, settlers founded the local 
Large Families Association “Athina” to address the 
problems of their neighborhood. At the initiative of 
the association, the extension of the bus line along 
the neighborhood took place, with the addition of 
extra bus services during the morning hours, the in-
stallation of a shelter at the bus station and more.

However, joining the town plan for this area that 
was without the necessary technical hydraulic stud-
ies sometimes lead to uncontrollable situations. In 
the 1961 flood, the stream of Odysseos Street was 
overflowing, bringing the loss of two lives.

287.01  Aerial photograph of the neighborhood 
of Politeknon (marked in the circle) 
around the mid-1950s, southeast of the 
crossing between Thivon Avenue and 
Idomeneos Street (Technical Service of the 
Municipality of Ilion) 

287.02  Everyday work, the anxiety to make a living 
was the first thought of internal immigrants, 
from the moment they set foot in Nea 
Liosia (Dimitirs Dalipis Archive)

287.03  Panagiotis Vertzos with his sister Paraskevi 
and their friends enjoying nature at 
“Kokinia,” as was the former name of the 
area, before the creation of the Politeknon 
neighborhood (Photo of 1950 near today’s 
Ifestou Street. Panagiotis Vertzos Archive)

287.01

287.03

287.02
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Palatiani neighborhood

T
he neighborhood of Palatiani is the sec-
ond largest neighborhood of the Munici-
pality of Ilion (239 acres). It occupies the 
western part of the city. It was named Pa-

latiani (Belonging to the Palace) by the brokers and 
landowners of the area for obvious reasons, since 
with this toponym they advertised and attracted in-
terested buyers more easily. There were also scat-
tered ancient finds in the area, many of which were 
above the ground, left unattended. Another version 
for the name Palatiani is that the area hosted farms 
of cultivators of the royal estate. Crossing the set-
tlement of Nea Liosia to go to from the Amalia 
estate to their orchards and vineyards, carrying their 
tools, the cultivators would be mocked by the set-
tlement inhabitants as Palatianoi, namely the Palace 
people.

During the first decades after the establishment 
of the modern Greek State, the area was classified 
as a public property site. On the map of J.A. Kaupert 
(1879) there are vineyards around the small church 
Agioi Theodoroi. At the turn of the century, vegeta-
ble crops, small olive groves and other tree groves 
would grow. In the northwestern part of today’s 
neighborhood, cereal and feed were cultivated.

The property status of the estates came out of 
the implementation of the Law regarding cultivation 
rights, which secured the rights of farmers in the 
area, who had settled there from the mid-1920s, 
to acquire the land they cultivated until then. This 
beneficial law further strengthened the people’s 
connection with their land, making them perma-
nent residents. Its rich aquifer has attracted many 
cultivators who intensively created crops and infra-
structure, such as draw-wells with buckets, cisterns, 
irrigation channels warehouses and more.

By the end of the 1940s and early 1950s, as the 
mass of internal immigrants flooded the wider region 
of the capital, the first plots in Palatiani were distrib-
uted. These were fields that were illegaly divided into 
small plots of 172 sq.m. Their owners could fence 
them, plant some trees, create a small vegetable 
garden, yet not a house to stay. However this was 
a prohibition that very few took into account. For 
the many, the supreme law was survival. Hence, one 
after another would dare, built illegally, and then help 
the neighbor do the same. In this way, the first neigh-
borhoods were formed in Palatiani. When, after the 
implementation of the town plan, there were some 
buildable remainings of 112, 120, 140 sq.m., these 
were also sold to the people.

The original name of today’s Palatianis Street 
was Trias Street, perhaps due to the fact that some 
local agents influenced by the street names of the 
center wanted to apply the same. There were also 
known disagreements on the setting of names for 

the majority of the roads that the first settlers want-
ed to impose on the basis of their place of origin. 
Finally, the compromising solution prevailed: streets 
were named out of emperors, officials, places and 
sacred churches of Byzantine history. Today the 
overwhelming majority of the street names is of 
Byzantine origin.

The church Koimisis of Theotokos (The Assump-
tion of the Mother of God), “Panagitsa,” is the parish 
church of Palatiani. The Chapel of Panagitsa is Agia 
Paraskevi, a picturesque small church within the pine 
forest surrounding it. In the southern part of the 
neighborhood, there is also the church of Agion Pan-
ton (All Saints), following the old calendar.

Palatiani joined the town plan in 1968 along with 
the neighboring neighborhood of Zoodochos Pigi. In 
this case also, there were many difficulties for the 
residents to accept the plan. The project plan was 
posted six times before its final approval, due to the 
hundreds of objections raised by the affected build-
ers. The approval of the project was a rush legaliza-
tion of the existing state to relieve the residents of 
their stress regarding their illegal constructions.

Struggle for a few acres of public land
With the struggles of the inhabitants and the 

collective efforts of local bodies, various works 
made the life of the inhabitants more livable and 
their everyday lives more bearable.

The creation of the 5th Primary School in a rented 
building by the Community Authority and the Pro-
gressive Union of Residents (Filoproodos Enosi Ka-
tikon), the installation of an electricity station by the 
local company “Chatzopoulou” for the electrification 
of the neighborhood on the side of Petroupoli, the 
installation of a telephone booth, the construction 
of a bridge at Vathirema stream, above today’s N. 
Xilouri Street are some of the works that took place 
in Palatiani in the 1950s and 1960s.

Beautiful summer evenings for the people of the 
neighborhood were offered by two summer cin-
emas: Cine “Artemis” and “Patris” with domestic 
repertoire movies as well as theatrical perform-
ances from traveling companies of actors.

Projects that changed the neighborhood’s life 
in recent decades were the construction of two 
sports venues: the Palatiani Sports Center in the 
early ‘80s, the two basketball courts in 1986 and 
today’s Andrea Papandreou Street, which is the 
new central road, following the covering of the 
Vathirema stream.

288.01

288.03

288.01 288.02

288.01  Sunday stroll with suits at the newly built of Palatiani (Antonis K. Armiroudis Archive)
288.02  During the late 1970s, after the fall of the military Junta, the youth of Palatiani founded their Education 

Union to get involved in local affairs (Theodoros Adamopoulos Archive)
288.03  Article of the local paper “ICHO” in the mid-1960s for the great development of the neighborhood 

(Newspaper “ICHO” Archive) 
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Micheli neighborhood

M
icheli neighborhood, about 210 acres, 
occupies the central-western part of the 
city. Unlike the neighborhoods adjacent 
to the historic center of Ilion that devel-

oped in accordance to the hippodomian grid of the 
center (1926 town plan), the Micheli neighborhood, 
almost in all its extent, is a typical example of an area, 
the agricultural holdings of which was divided to the 
fullest extent, while then it transformed into building 
plots and it was illegally built.

Around 1950 the properties at Micheli were 
divided between large landowners, smaller local 
farmers and non-local owners: one third of its terri-
tory belonged to the two latter categories.

The rural essence of the area remained almost 
unchanged until the mid-1950s. The area began 
attracting residential interest shortly before 1950, 
when the first internal immigrants settled. For 
quite some time flower gardens and vegetable 
gardens coexisted with small neighborhoods of 
5-10 houses that popped up into the old fields, 
creating an almost idyllic landscape. Dry vineyards 
dominated the center. There were also cereal and 
feed crops, small poultry farms and uncultivated 
fields used for pasture.

The massive settling in the area took place dur-
ing the 1960s. The transformation of the land into 
building plots in Micheli was implemented in the 
usual methods: the partition diagrams were made 
by sub-engineers, who in some cases were rela-
tives of the landowners. Although the plans draw-
ing took into account some data that legitimized 
the process and verified the purchasing acts, there 
have been cases where not even these minimum 
preconditions have been met.

The installation of a large industrial unit in 1947, 
funded generously within the framework of the 
Marshall Plan, created further settling interest in the 
area. Yet the industrial plant would remain closed 
for more than ten years, until 1961, when it was 
bought by the Brouskos brothers on behalf of the 
BIOFAL gas bottling industry.

During the period of its productive heyday (1962-
1965), BIOFAL employed 130 production workers 
and 15 other administrative ones. Several of the set-
tlers chose to settle in Micheli for that very purpose. 
The existence of the plant, in addition to created 
jobs, acted as a driving force for the development 
of the neighborhood and the extension towards it 
of state networks for electric lighting, water supply, 
telephone, yet not for the execution of community 
projects, mainly due to the fact that the area was not 
included in the town plan.

With the settling of the first inhabitants, a rudi-
mentary market was created. It consisted of about 
ten small shops with daily nutrition products. In 

October 1960, the settlers established the “Ilion” 
Improvement Society. Its founding members were 
local landowners and newly-arrived settlers.

Since the mid-1960s, data on the origin of new 
settlers were differentiating. In terms of place of 
birth, a large percentage (80%) originate in the 
provinces. These settlers, who came from the 
lower income strata, choose Micheli for their final 
settlement, after a period of temporary residence 
in the capital, lasting from a few months to a few 
years. All of them were motivated by relatives or 
compatriots who had settled in the neighborhood 
a few years ago.

The change in the central political scenery in 
1964 (George Papandreou government) was also 
expressed at a local neighborhood level. Since 
1963, different people assumed the management 
of the “ILION” associations, opening up new pros-
pects for the neighborhood. The new Board of 
Directors of the associations opposed certain in-
terests and promoted the solutions of problems in 
cooperation with the local authority and the most 
creative forces of the neighborhood. A few months 
after his appointment, at the end of 1964, Mayor 
Athanasios Oikonomou proceeded with a number 
of road works, linking the center of the Nea Liosia 
to the surrounding neighborhoods.

Micheli’s integration into the town plan in 1970, 
saved the inhabitants, who until then lived under 
the fear of demolition of their houses, since the il-

legally constructed buildings were legitimized. It set 
construction regulations that redeveloped building 
activity. However, this relief of the inhabitants was 
not accompanied by any measure that affected the 
interests of the large landowners of the area. There 
was no provision for a land levy from large land-
owners, for an area that continued to be densely 
populated, losing the last remaining free spaces.

During the dictatorship period, the problems in 
Micheli were multiplied, while a series of administra-
tive measures and police bans excluded from public 
affairs progressive residents and the Improvement 
Society. At the same time, profiteering and com-
mercialization of the region’s last natural resources 
were encouraged. 

Since the early 1960s, the presence of Gypsies 
is reported in Micheli, at the top of the neighbor-
hood. At first their presence was seasonal, while 
they stayed in tents. Later some settled in perma-
nent. These were about 20 families coming from 
the Agrinio area, Messolonghi. A smaller number 
settled elsewhere in the neighborhood.

From the fall of the military Junta onwards, the 
struggle began for the construction of projects, so-
cial equipment and the safeguarding of spaces for 
the creation of communal infrastructures. At the 
same time, the construction of the water supply 
network and the asphalting of the neighborhood 
streets began, while transportation adjustments 
were also implemented. These projects reversed, to 

a certain degree, the degrading process 
of the neighborhood, at a time when 
the settling of new residents continued. 
However, malaises could not have been 
eliminated altogether.

289.01  The open area at Petalouda bus stop.  
A completely green carpet where people 
enjoyed themselves  
(Armiroudis family Archive)

289.02  The old factory of BIOFAL, a gas  
bottling industry, at Micheli area,  
before the recent improvement works.  
It contributed to the residential 
development of the area, attracting 
workforce (Authors Archive)

289.03  The small shop of Eleon Street.  
Here one could find everything, from toys 
and school items to cigarettes and sodas.

289.01

289.02

289.03
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Zoodochos Pigi neighborhood

T
he neighborhood of Zoodochos Pigi, 132 
acres, occupies the southwestern part of 
the Municipality of Ilion. Based on the 
1984 division regarding District Councils, 

the neighborhood was subdivided into three small-
er units: East Zoodochos Pigi, West Zoodochos 
Pigi and Verakeika. It was built on the old railway 
line of Decauville Company, which used to exploit 
the lignite deposits in Peristeri.

The old toponym of the area was Roupaki. Ac-
cording to one version, it was due to some Roupa-
kis, a landowner in the area. Other sources, how-
ever, mention that the toponym came from some 
type of shrub-oak trees that grew there. The other 
toponym, Verakeika, is more recent and emerged 
from a real estate agent, Verakis, who contributed 
significantly to the transformation of the land into 
building plots and its purchases.

Most of Zoodochos Pigi (104 acres) entered 
the town plan in 1968, along with the neighbor-
hoods of Agios Fanourios and Palatiani. The inte-
gration into the town plan of the Verakeika neigh-
borhood had preceded, in 1957. Nowadays, out 
of the 150 street blocks of the neighborhood, only 
8 are small free green areas.

Over the years, a particular residential environ-
ment was formed, especially in the western part 
of the neighborhood, around the parish church of 
Zoodochos Pigi. Its paved surrounding, tall pines, 
small shops, beautiful houses, hangouts of the 
neighborhoods, whitewashed pedestrian street, 
provide the neighborhood with features that are 
rare in the generally cemented environment of the 
Athenian periphery.

In the mid-1950s, residents of the area con-
structed their small church, Zoodochos Pigi. At 
first the church was housed in a wooden shed, kind 
of square, donated by some settler. At about the 
same time, they founded the “Athanasios Diakos” 
Improvement Society, at the most problematic part 
of the neighborhood, where the old rubbish dump 
dramatically downgraded their lives. 

The water supply network reached Zoodochos 
Pigi in the period 1968-1969. The first asphalting 
works took place after 1970. Drainage pipes were 
constructed after 1985. In 2005 redevelopment 
interventions were carried out, along with paving, 
pedestrianization and beautifying works at the top 
of the neighborhood, which improved its aesthet-
ics and image.

The transportation link between Zoodochos 
Pigi and Athens was formerly achieved by private 
buses, the so-called “Cretan,” apparently from the 
place of origin of their owners, and with other 
means. The bus line arrived later, around the mid-
1960s.

290.01  Aerial photograph of Zoodochos Pigi, end of 1953. The neighborhood was crossed by the railway  
line of Decauville (today’s Chiou Street) that carried coal from Anthoupoli to Agioi Anargyroi

290.02  Panagiotis Vertzos (on the left) with his sister Paraskevi on the lines of Decauville, at Zoodochos Pigi 
(Panagiotis Vertzos Archive) 

290.03   Roumeli square at Zoodochos Pigi (Municipality of Ilion Archive)
290.04  Diomidis Komninos squqare on A. Papandreou Street and Thivon Avenue, at Zoodochos Pigi 

(Municipality of Ilion Archive)
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A saint atop the city!

T
he neighborhood of Agios Nikolaos (Saint 
Nicholas), 121 acres, lies in the north-
western part of the city. Its name comes 
from the homonymous small church dat-

ing back to the late 18th century, perhaps even ear-
lier. It reaches the slope of Mount Poikilo, ascending 
to 350 m. above sea level.

The area was stony, with wild sprouting, suitable 
for grazing. Its territory was poor and eroded by 
streams that are now completely covered. There 
were sparsely, here and there, vineyards with wine 
grapes, small olive groves and fig orchards. The 
area was mostly used for pasture. A map of 1879 
marked two water reservoirs near the streams of 
the area. The panoramic view of the neighborhood 
was its great advantage.

Of the 45 roads that crossed the neighborhood, 
20 have names that refer to the cities, villages, areas 
and personae of Epirus, indicative of the origin of 
most of its first settlers.

For a decade, the small church, Agios Nikolaos 
was a “mobile” parish. In the Decree of 1967, it was 
referred to as the parish of Petroupoli. In the sec-
ond Decree, in the mid-seventies, it is mentioned 
as Agios Nikolaos of Kamatero. In the third Decree, 
of 1977-1978, it is mentioned as Agios Nikolaos of 
Nea Liosia. In the process of setting the boundaries 
with Kamatero, in 1978, the historic small church was 
included within the boundaries of the neighboring 
Municipality. A more recent re-arrangement with the 
Municipality of Petroupoli in 2004 reduced the terri-
tory of the neighborhood to about 39 acres.

Unregulated construction. 
Illegal construction on target

Building around 1960 an illegal construction in 
the area of Agios Nikolaos to house a family, was 
a risky action. Τown-planning department inspec-
tions and demolitions of walls, sheds and buildings 
deemed as illegally constructed were frequent.

In the early 1960s, the residents of the area 
founded the Improvement-Cultural Society of Agi-
os Nikolaos of Nea Liosia “Phoenix,” to start deal-
ing with a series of insoluble problems, since the 
threefold “Electricity light-water supply-telephone 
seemed like a dream for them. There was total 
lack of infrastructure and social service networks. 
Houses received electric light via connection from 
neighboring shops and building material yards, water 
from a Private Water Supply Network, the church, 
water wagons and wells, which may have been at a 
distance of 300 meters from their homes.

The very active association dealt with and solved 
many problems, with emphasis and priority on the 
transportation connection between the neighborhood 
and the center. Today’s Agiou Nikolaou Avenue was a 

narrow path and transportation to the center of Nea 
Liosia was carried out via Kalpakiou Street. Around the 
mid-1963, its asphalting works were completed.

Agiou Nikolaou Avenue completion
The connection of Agios Nikolaos with the center 

of the Community and Athens through the homony-
mous Avenue contributed to rapid settling and to the 
creation of a market that remains among the most 
dynamic in the periphery of the Municipality of Ilion.

The large part of the neighborhood was includ-
ed in the town plan in 1970 along with the Micheli 
neighborhood, a total of 309 acres. A smaller sec-
tion entered the town plan in 1978 along with the 
Radiofonia area. The integration of the neighbor-
hood into the town plan was done in the usual way, 
namely without provision for green areas and the 
development of communal functions. A tiniest part 
of the residential network was designated as green 

areas and some of them were claimed and secured 
with hard struggles of the subsequent municipal au-
thorities and residents of the area.

In the last few decades, Municipal Clinics, facili-
ties covering primary and secondary education and 
five youth centers have been established in the dis-
tant neighborhood.

Another Improvement-Cultural Society, “Mer-
mingas,” was founded in the neighborhood of Agios 
Nikolaos in 1983, when many of its problems were 
still very present. The interests and activities of the 
associations exceed by far those of the traditional 
Local Improvement Societies of the first postwar 
decades. This association is the vivid meeting place 
of the progressive residents of the neighborhood, 
who perceive their presence in the public space as a 
constant effort to improve the quality of their lives, 
by contributing to art, culture and the strengthening 
of human relationships.

291.01  Baptism at the old small chapel  
of Agios Nikolaos

291.02  Labor and savings scattered on the 
ground. The dream was cancelled, yet 
temporarily. The housing need was 
constant, ruins would be rebuilt (Provided 
by Flippress – Vasilis Karageorgos)

291.03  Kileler square and the municipal clinic on Agiou Nikolaou and Zitsis Streets (Municipality of Ilion Archive)
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Riminiton neighborhood

T
he neighborhood of Riminiton (the ones 
from Rimini) is one of the oldest in the 
Municipality of Ilion. Its territory, accord-
ing to the boundaries set by the Mu-

nicipality of Ilion in 1984, is 91 acres. It extends to 
the central-east side of the Municipality, while it is 
crossed in all of its length by the stream of Fleva. 
Its creation was the result of the State response 
and interest to a certain group of citizens, who re-
quested privileged restoration during the difficult 
post-war post-civil war period.

As it is known, the Third Mountain Brigade was 
formed in the summer of 1944 on the outskirts of 
Beirut after the movements in the Middle East Greek 
armed forces. It participated in the war operations 
alongside the Allied forces, both on the fronts of 
North Africa and the Middle East, as well as in the 
last phase of the war in Rimini, Italy, showing marve-
lous operational skills and unparalleled heroism.

The micro-toponyms and landmarks that have 
been in place at times have been related to land 
reclamation systems of water drainage and waste 
disposal sites that have been removed following the 
residential development of the area.

Since the early 1950s, the governments of the 
time have shown interest in the professional resto-
ration of the Rimini fighters of the Third Mountain 
Brigade and the Sacred Band fighters. Locations 
suitable for their settling were sought. Some found 
plots in Aigaleo. Others settled in Vrilissia. About 
eighty Rimini fighters came to the area of Nea Liosia 
in the early 1950s. 

The hippodomian grid of the neighborhood was 
an extension of the residential network of the his-
toric center of the city and its street names. Seven 
streets attracted their names from the battles and 
the operational actions of the Third Mountain Bri-
gade in the Middle East.

The inauguration of the neighborhood took 
place in 1951. Within a few years, 220 new mem-
bers were registered with the local Rimini and 
Sacred Band Union, while in 1961 the association 
expected 150 more members to register.

The interest of the association was initially mani-
fested in the formation of the central square, its 
beautification and the placement of the imposing 
war memorial of the Rimini fighters. The neighbor-
hood’s water supply was also one of the main pri-
orities of the “Association for Benefaction Works 
of the Riminiton-Ierolochiton Suburb” (Rimini and 
Sacred Band fighters).

This area did not face the problems of other 
neighborhoods that emerged entirely from the il-
legal multi-segmentation of small fields. However, 
before the area’s integration in the town plan, doz-
ens of illegal buildings had been constructed.

Continuing their efforts for the beautification of 
the settlement, the settlers founded in 1964 the 
local Improvement Society “Karaiskakis,” which in 
addition to the implementation of infrastructure 
projects widened its interest in issues of social soli-

darity and cultural, recreational events.
The center of the local market, the social gath-

ering and recreation area of the residents of the 
neighborhood and its visitors is Rimini Square with 
its beautiful hangouts and its permanent frequenters.

292.01  The celebrations of Ierolochites-Riminites were honored by the presence of high government officials, 
diplomats, military officers and local agents. In the picture, among others: Konstantinos Tsaldaris, 
Pafsanias Katsotas, the General Tsakalotos, Kanelos Kanelopoulos, Georgios Kakouris and more 
(“Karaiskakis” Association Archive)

292.02  Rimini square during the late 1950s, on the celebration day, at its rapidly developing residential 
environment. On the back, the Radio station antennas (“Karaiskakis” Association Archive)

292.01

292.02
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Radiofonia neighborhood

R
adiofonia (Radio station) is the larg-
est neighborhood of the Municipality 
of Ilion. It occupies its northern part. 
The old toponym of the region, from 

the years of the Ottoman domination to the late 
1930s, was Dragoumano. It probably came from a 
trusted consultant, an interpreter, Turk or Greek, 
who owned a large estate in the area and whose 
name was unknown. Other old micro-toponyms 
in the area were: “Dournas” in the center of the 
present neighborhood, “Agrilidia” at the bounda-
ries of the Municipality with Kamatero and the most 
recent one “Salingaros” in the northern part of the 
neighborhood.

The maps of J. A. Sommer (1841) and J. Kaupert 
(1879) provide information on the long history of 
the area. On the first map, the position of Dragou-
mano was marked on the west of the intersection 
of the modern Chasias/Fylis Street and a perpen-
dicular to that which crossed the entire north-west-
ern periphery of the Basin. There was no informa-
tion concerning a settlement. On the second map, 
Dragoumano appeared intensively cultivated in its 
eastern part.

The newest name, “Radiofonia” was established 
with the creation of the broadcasting center of the 
Hellenic Broadcasting Corporation (ERA), which at 
that time was an event of great importance, while 
its facilities changed everything in the area, includ-
ing its identity. During the post-war decades the 
radio would be widely disseminated and become 
the most popular information and entertainment 
medium.

The programs of the Athens Radio Station were 
broadcasted by a huge German telecom transmit-
ter (Telefunken). The construction of the broadcast 
center in Nea Liosia took place in the first months 
of 1938. In 1940, a few months before the war, the 
transmitter was amplified by the Gable and Wireless 
station (English wireless communication company) 
and the ERA center, and it obtained a global reach. 
With the German invasion in Athens, the transmit-
ter of ERA in Nea Liosia came under the control 
of the occupying forces. Upon their departure, 
the Germans stirred the antennas to blow up the 
transmitter. Yet with the intervention of the bomb-
disposal technician Nikos Koronaios, a member of 
EAM of Agioi Anargyroi, absolute destruction was 
prevented. One antenna stayed in place and the 
transmitter operated again a few weeks later. The 
transmission center in Nea Liosia remained opera-
tional until the beginning of the new millennium.

East Radiofonia
East Radiofonia is the largest part of the neigh-

borhood, occupying 75% of its area. The first inhab-

ited areas in East Radiofonia were created into an 
infertile landscape. The broadcast center coupled 
with the delay in the integration of the area into 
the town plan, as well as the initial restrictions on 
the building conditions undermined the residential 
development of the neighborhood. The efforts of 
the residents to improve their living conditions con-
tinued. Four local improvement societies were cre-
ated for this purpose.

West Radiofonia
Some interest for the creation of production 

units in the western part of Radiofonia (still then 
Dragoumano) appeared earlier than in the eastern 
part of the area, with the installation of the industrial 
laundries in 1925. The unit evolved into a landmark 
for the area. Since the late 1950s there has been a 
strong interest in the area. The fields were planted 
and sold to the new settlers, mainly from Epirus, 

who arrived and settled, creating the first illegally 
constructed inhabited areas. The transformation of 
west Radiofonia into building plots preceded the 
respective process of east Radiofonia, while more 
inhabitants started arriving faster in the early 1964. 
The transportation service created new perspec-
tives for the area, while creating at the same time a 
considerable commercial axis.

Radiofonia neighborhood entered the city plan in 
1978. With the struggles of the Municipal Author-
ity, the local bodies and the inhabitants, the illegally 
constructed areas were integrated in the town plan. 
Nowadays, Radiofonia neighborhood has developed 
into a space that is privileged from the point of view 
of sports facilities, school infrastructure, communal 
and free areas, in relation to the other areas of the 
Municipality of Ilion. The creation of a Park-Hellenic 
Broadcasting Corporation Museum will create addi-
tional interest for the wider region.

293.01  The two antennas of the Radion station, 85 m. each, changed the area forever, yet stalled  
its residential development. The toponym of the area changed, from Dragoumano it became  
Radiofonia (Provided by Flippress – Dimitris Alatas Archive)

293.01
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Fleves neighborhood

T
hose who live in Fleves neighborhood 
are undoubtedly fortunate since they 
inhabit a quiet area close to the city 
center, while they enjoy the most beau-

tiful entrance that a city can have, while with the 
Medical clinics and Services close to them, they 
certainly feel safer.

Fleves neighborhood spans a limited section, just 
27 acres, on the eastern side of the Municipality of 
Ilion. The toponym Fleva is one of the oldest of the 
Municipality of Ilion. In 13 contracts compiled from 
1824 to 1826, during the Greek War of Independ-
ence, the area was referred to as Flega.

From the middle until the late 19th century 
prominent families of Liosia settled at Fleves, while 

around the 1920s the family of Ilias Loukisas from 
Andros arrived. The latter created a remarkable 
vegetable production plant, a small olive grove and 
a cow farming unit with 20-25 dairy cows of a Swiss 
breed. The Loukisas family was the first to suffer the 
consequences of the arrangements made around 
the late 1920s on the area’s road network.

The small neighborhood “Spitakia” (small hous-
es) in Fleves was a creation of internal immigrants 
who settled here in the third decade of the previ-
ous century. They were poor breadwinners, who 
chose a place to settle, thus creating a small resi-
dential isle at the entrance of Nea Liosia. Until then, 
Fleves was a fertile place for vegetable crops along 
with vineyards and olive groves. In the mid-1920s, 

twelve houses all in all formed the little neighbor-
hood. The first inhabitants were islanders, most of 
them from the Aegean Sea islands, as it becomes 
apparent from the street names.

For many years before and after the war, the 
small neighborhood in Fleves would look like an 
open-air construction site, as in the mixed resi-
dential environment marble and iron workshops, 
carpenters shops and more coexisted with the 
houses of the first settlers. A few years later, in 
the late 1960s, the picture in Fleves changed radi-
cally as the area entered the town plan along with 
Agios Fanourios (1968). The latter event com-
pleted the transformation into building plots of 
its already “tight” residential network. Among the 
oldest of Nea Liosia, the landmark “Tria Kyparis-
sia” (three cypresses) (nowadays, there are six 
perennial trees) at the crossroad of Bibiza Streets 
with Fylis Avenue, is a reminder of its former ru-
ral landscape.

Over the last decades a remarkable market has 
been created along Iliou Street, including medical-
diagnostic centers, famous stores, public services, 
banks and more. The only thing missing today from 
the urban landscape is Fleva, the old stream.

294.01  The house of Nakos family, among  
the most beautiful in Fleves.  
The family is proud of it  
(Gogo Andreadi-Nakou Archive)

294.02  Stelios Loukisas in this garden  
at Fleves. On the right, the spacious  
house of the family 

294.02
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Twenty three labor homes with the park at their yard

I
n the area of the Municipality of Ilion there are 
areas that were rationally developed and de-
signed, such as its historical center (1858, 1926) 
and the adjacent neighborhoods of Riminiton 

and Politeknon (1957-58). In the Municipality’s pe-
riphery, however, neighborhoods were built and 
developed without even the basic town planning 
conditions. The only exception to this rule was the 
small labor homes neighborhood at the northern 
edge of the city. It is another well-designed and or-
ganized neighborhood that was inhabited in the late 
1980s, in the old estate of the Queen’s Tower.

The small labor homes settlement, the most re-
cent in the Municipality of Ilion, has a total area of 
13.5 acres. It was integrated into the town plan in 
two phases: 1979 and 1983. The settlement con-
sists of 23 labor homes (blocks of flats). The church 
of the Profitis Ilias (Prophet Elias) near the settle-
ment, within the park, is its parish church.

The naming of the settlement’s streets took 
place at a time when the idea of restoring the Na-
tional Resistance and the subsequent period fighters 
had become fertile. Thus, the street names, apart 
from the 1821 and the Cretan fighters included the 
National Resistance fighters from Liosia, as well as 
fighters of the later social, anti-dictatorships and 
more types of struggles.

In this neighborhood, the Ilion Music School has 
been operating for 20 years. It is an educational 
and cultural hive, which prepares its students for a 
professional art career. In previous time, 5-6 small 
shops operated here, yet they were unable to stand 
the competition of nearby supermarkets and even-
tually closed. There is also a Playground managed 
by the Municipality of Ilion. The number of perma-
nent residents of the labor homes neighborhood is 
currently estimated at around 1,300.

295.01  View of the Labor homes at the northeast of today’s Environmental Education & Sensitization Park

295.03  Having as its courtyard the Environmental Education & Sensitization Park “Antonis Tritsis,”  
the 23 Labor homes are a privileged residential unit of the Municipality of Ilion

295.02  The Music School at the area of  
the Labor homes
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Defenceless city. The 1961 flood

T
he flood of 1961 (5 November, Sunday 
night, on Monday 6) was the most 
powerful disaster that had plagued 
Athens in its modern post-war history, 

recorded by the Meteorological Service of Greece. 
The disastrous phenomena were so intense and so 
long that they caused immeasurable damage.

The wild downpour started at 11:30 pm, it 
transformed into a strong storm within an hour 
and turned Athens into a vast lagoon. Within three 
hours, the massive waters of the Kifisos and Ilisos 
Rivers flooded the western and northwest lowlands 
of the capital.

Especially Kifisos, due to the large volume of 
materials transported by its rapid waters, it was 
blocked in many parts of its bed and its bridges, thus 

waters were raised, flooding all the areas close to 
sea level that were all inhabited. It poured so much 
that at the end of the rainfall, in order to facilitate 
the water flowing to the sea as fast as possible, 
works were executed at some points across Falirou 
Avenue. 

Immense damage struck Nea Liosia and the 
surrounding areas, while many streets in the center 
of Athens transformed into rushing streams. The 
account was 44 people killed, 300 others injured, 
400 homes collapsed, more than 500 families 
became homeless, and more than 4,000 homes 
were flooded.

The following day, Tuesday, 7 November 1961, 
the descriptions become more dramatic and the 
events more crystal, leaving no doubt regarding the 

magnitude of the tragedy. It took two days for the 
headlines to refer to Nea Liosia, which was tested 
more than any other area.

US aid sent to flood victims in the following days 
amounted to 150 pairs of footwear, 150 parcels 
of clothing and 150 baby blankets, while the Royal 
Welfare Foundation announced that the 132,000 
drachmas earnings from the official screening of the 
film “The Guns of Navarone” had been given for 
the care of the flood victims.

An old rembetiko song (type of folk music) by 
Markos Vamvakaris, the “Flood,” written by the 
composer himself in 1934, became once again 
relevant at the end of the 1961, as the poor 
neighborhoods of the Capital were counting their 
wounds, the ruins left behind by the terrible storm.

296.01  A few hours after the disastrous flood of the 6 November 1961. Soldiers are trying to facilitate the water flow of Kanapitseris stream
296.02  As water is retreating, the magnitude of the disaster is revealed
296.03  For some days, the November 1961 flood was the first news at the Athenian newspapers

296.04  Alexis Vendouratos is repairing the roof of his house after the killing flood (Thimios Vendouratos Archive)
296.05  What was left of the small bridge of the Fleva stream after the disaster (“Karaiskakis” Association Archive)
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Local press: printed and digital

T
he history of the local press in Ilion be-
gins with the publication of the newspaper 
“The Voice of Agioi Anargyroi, Nea Liosia, 
Petroupoli, Kamatero” (HE FONI ton Agion 

Anargiron, Neon Liosion, Petroupoleos, Kamaterou) in 
1950, when the small town of Nea Liosia did not 
exceed the number of five thousand inhabitants. 
The publisher Athanasios Bazinas, a resident of Agioi 
Anargyroi, divided his interest in all four Communi-
ties, the total population of which was estimated at 
15,000 inhabitants, since the news of each one sepa-
rately did not produce a lot of interesting material.

During the same year another one will be pub-
lished, “THE PODIUM of Agioi Anargyroi, Nea Lio-
sia, Petroupoli” (TO VIMA ton Agion Anargiron, Neon 
Liosion, Petroupoleos). The following year, things 
would be very different. In the April 1951 Commu-
nity elections, the two newspapers would become 
the necessary means for the promotion of the 
persons and factions involved in the elections and 
for the publication of their programs for the first 
time after 17 years of silence (Metaxa dictatorship, 
World War, civil war, appointed administrations).

After the elections, one more newspaper found 
the way to the printer: the “LIGHT OF THE SUB-
URBS” (FOS TON PROASTION), published in 1952, 
translocal as well. It focused its interest on the above 
three communities as well as on Kamatero, Ano 
Liosia, the Municipality of Menidi and in Chasia.

In the next few years, another local newspaper 
will be released, “Ilion,” which demonstrated the 
constant interest of the community and the persist-
ence of some people to renaming the community. 
Unfortunately, there is no more evidence for this 
newspaper and its publisher.

In June 1961 the local newspaper “Echo of Nea 
Liosia-Petroupoli” (Icho Neon Liosion-Petroupolis) 
was published, which is still continues (its publica-
tion was suspended during the Dictatorship peri-
od). The publisher, Georgios Ambelakis, a fighting 
journalist, highlighted many local problems, contrib-
uting to their disclosure and resolution.

A remarkable local newspaper was published in 
1978: It was the “DILIGENCE” (PROKOPI) by An-
tonis Panagiotopoulos, which, apart from its jour-
nalistic essence, it has persistently concentrated 
on issues of national content and religious interest. 
The “Way out” (Diexodos) by Manolis Litsardakis 
was another interesting publishing attempt with a 
relative duration for local standards (March 1992-
September 1999). Many more newspapers have 
been published in the post-dictatorship period until 
nowadays in the city.

There is also the Student Press, the magazine 
editions of the city’s schools. Magazines that would 
be envied even by professional journalists. Inventive 

in titles, fashionable in layout, innovative in choosing 
and presenting topics, bold in the way of expres-
sion, genuine and above all innovatory.

There are also the digital media. The trans-mu-
nicipal radio station “Channel 10” (Diavlos 10) of 
the 10 Municipalities of West Athens had a strong 
presence, yet for a short time. Channel 10 was 
launched in December 1987 with lots of prospects. 
The main message-sign of the station was: Channel 
10, the radio station of the citizens. Several journalists 

and people of the radio were involved in the jour-
nalist team of this project, who later became widely 
known. However, despite the financial support, the 
Local Government has not been able to maintain 
its operation.

Other efforts include the publication “Municipal 
Information” (Dimotiki Enimerosi) published every 
two months, as well as “Ilion” magazine, both of 
the Press Office of the Municipality, and the online 
portal www.ilion.gr.

297.01  Photo of the first printing of the first page, “ICHO N. Liosion-Petroupolis” newspaper in June 1961. 
At the printers, the publisher and editor of the newspaper Giorgos Ambelakis. Fifty years later, his son 
Spiros G. Ambelakis continues the publishing effort

297.02  The “PROKOPI” newspaper of Antonis Panagiotopoulos, for more than three decades, it preserved 
values, with strong interventions in local matters
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Nea Liosia integration in the town plan

F
or decades, until the middle of the third 
decade of the previous century, when the 
population of the settlement had more 
than doubled due to expected population 

growth and the arrival of new inhabitants, the town 
plan of the Otto-reign period would be a strong 
point of identity for Nea Liosia.

One of the first priorities of the Community’s 
authority since the founding of the Community was 
to draft of a new town plan. The Gravari town plan 
(surname of the competent engineer) was approved 
on 11 September 1926. Various arrangements that 
took place in 1946 were not welcomed by all the 
members of the Community Council. The old na-
tive landowners and owners of significant unstruc-
tured properties in the center of the settlement 
wanted the fragmentation that would allow them 
to commercialize the land. The new Community 
agents involved with local issues, less or zero influ-
enced by property interests maintained a different 
standpoint, dictated by the need to preserve the 
traditional-historical essence of the Community.

In February 1950, with a major modification, the 
path to the transformation of the land into building 
plots and dense construction of the center of the 
Community and the surrounding areas was opened. 
Over the next few years, the areas of Politeknon 
(1951) and Riminiton-Ierolochiton (1952) were 
converted into building plots. Around the end of the 
same decade, the town plan was extended to these 
two areas (Riminiton and Politeknon), due to their 
proximity to the center. Verakeika and part of Zoo-
dochos Pigi were also included in the town plan. In 
the remaining areas, conditions were chaotic.

The illegal construction was the cause of a number 
of new offenses and problems that followed and, in 
most cases, took place with the tolerance and the 
consensus among settlers, local authorities and com-
petent government agencies, while the prosecuting 
authorities turned the blind eye.

During the dictatorship period, the possibility of 
legalizing the illegally constructed houses and buildings 
was granted, which reassured the tens of thousands 
of proprietors and small landowners in the periph-
ery of Athens. In the four-year period of 1968-1971, 
6672 acres of land were integrated in the town plan 
on the capital periphery. A 94% of them concerned 
the western neighborhoods and the environs.

The project was presented as “the work of the 
revolutionary government.” The dictated Press and 
the censored newspapers of the time wrote that 
“the people were saved.” However, the other side 
of the coin was concealed. The great winners were 
the owners of the large estates that had been con-
verted into building plots, as they sold them at dou-
ble and triple prices.

It is typical of the period that 56% of the residen-
tial area of Nea Liosia was integrated in the town 
plan in the four-year period of 1968-72, when these 
areas were essentially already densely populated. 
Several areas of the Municipality were integrated in 
the town plan. In the late 1970s, with the integration 
of Radiofonia in the town plan and the rest of the 
Agios Nikolaos area, the town plan had expanded 
to almost the entire territory of the city. The mixed 
residential network was deprived of infrastructures 
and communal spaces.

Since the early 1980s, with the political change 
that occurred at the central level, a great project 
on the spatial and environmental problems of the 
wider region of the Capital has been prepared. It 
was the Law 1337/83, under the ministry of Antonis 
Tritsis, who tried to put things in order, restoring 
the balance between the anarchically structured 
and the unstructured environment that was avail-
able for civil uses, while facing a multitude of pend-
ing spatial problems.

The main conception of the law was to change 
the expropriation process for the creation of com-
munal spaces. Large landowners were obliged to 

contribute land and money, depending on their 
property size, a measure that favored small land 
owners. There was also a measure for contribution 
of land and money by the inhabitants in the case 
of creation of squares, communal spaces and rec-
reation works in general, which was not the case 
in Ilion, since most of the residential network was 
integrated in the town plan.

In 1983, the northeastern part of the former 
royal farm entered the town plan, in order for 
the labor homes and the Music High School to be 
constructed, while in the following decade (1996), 
another part was designated as constructible land 
within the town plan, for the creation of a multi-
purpose venue.

In the years to come, Antonis Tritsis’ vision, 
though always up-to-date, came under question. The 
State has been exceptionally sparing and in many 
cases reluctant to allocate the necessary resources in 
order to obtain the space needed to implement the 
plans for urban regeneration. At the same time, the 
Press of the time would sound the alarm, as Athens 
was evolving into a non-livable city.

The Municipal Authority, accounts for its efforts, 
argues that in the most adverse conditions it has 
been able to significantly increase public spaces. In 
the expropriation procedures for acquiring land for 
public spaces before 2000, it assumed the financial 
obligations of the residents, paying the full cost of 
the expropriation compensation to landowners, 
without later trying to receive the amounts in due.

298.01  The nucleus of the Nea Liosia settlement 
before the war, in 1929, a few years 
after the first expansion of the town plan 
by D. Gravaris (Technical Service of the 
Municipality of Ilion Archive)
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The local market after the war and until nowadays

I
n the post-war period until nowadays, the local 
market has escaped from its slow pace and has 
been developing in rapid growth, at least until 
the end of the last decade. A few years now, it 

is undergoing a period of decline. The course of the 
local market in the first post-war decades is linked to 
the phenomena of internal migration and urbanization 
that occurred throughout the Athenian region and 
manifested with particular tense in the western part of 
the Basin, especially in the area of Nea Liosia.

The 1961 (31,810) and 1971 (56,217) census-
es demonstrate the extent of the internal migra-
tion in space and time. Newly arrived populations 
needed a place to stay, work, buy food and basic 
utilities for their everyday needs. For some years, 
the city’s market continued to follow to its pre-war 
pace, while agricultural activities until the end of the 
1950s were still going on.

When the first plots were distributed and the sale 
processes commenced, in the late 1940s-early 1950s, 
there were no professional brokers in Nea Liosia, ex-
cept for intermediaries. Several years after the war, 
around the end of the 1950s, a brokerage firm was 
launched. A place of contact and transactions among 
the interested parties was the cafe of Kiourkatiotis on 
the square, which also had a telephone.

The shops of the local market in the first post-
war period were ones that could be found in any 
major settlement of Attica and the provinces: bak-
ery, butcher shop, fruit shop, grocery store, taverns, 
cafes, barber shop...

There was no physician in Nea Liosia. Physicians 
visited from neighboring areas. The first pharmacy 
opened in 1951. The first law firm opened in 1956. 
The first electricians appeared right after the war. 
There were still 4-5 motorists, former cart drivers, 
who issued a bus and truck license to carry out 
transportation services and more.

Based on the census data of the period, in the 
1950s and 1970s, 12-13 thousand new homes 
had been constructed in Nea Liosia. The goods of 
homeownership and business premises set the local 
market in motion in the first post-war period. Con-
struction became the driving force of the economy, 
around which a large number of business and pro-
fessional activities were developed. 

In the late 1950s, new professions and com-
mercial activities expanded the range of the local 
market: furniture makers, jewelers, footwear shops, 
bookstores, hairdressers and a Funeral Director’s. 
At the same time, the first two cinemas opened and 
in 1958 the first souvlaki tavern.

As the significantly larger numbers of domestic 
immigrants was directed to the new neighborhoods 
created irregularly in the periphery of the city, shops 
appeared in these neighborhood. Some of them 

299.01   The ice-seller Dimitris Koutoulas and three 
kids in his neighborhood. Their compensation 
was to go for a ride with the cart. Ice 
distribution in the areas of Micheli and Agios 
Nikolaos (Photo captured around the mid-
1960s, Tasia Bitha-Koutoula Archive)

299.02  The butchers “Ariston.” In the middle, 
Thanasis Chr. Liosis with his sons Nikos  
and Christos, and next to him Kostas  
D. Liosis. Behind them slaughtered and 
turkeys awaiting feasts (Photo around 1960, 
Christos Ath. Liosis Archive)

299.03  Pepas’ café, an all-time classic meeting 
place of the poor. On the 1st floor, the 
real estate agency of I. Vredas. Discussion 
between landowners and buyers took place 
on the ground floor. In case of agreement, 
documents were signed on the 1st floor. 
Photo captured around the early 1950s 
(Afroditi Pepa Archive)

299.04  The patisserie “Kentrikon” at the corner of 
Nestoros and Protesilaou Streets, with an 
EVGA shop and underground club, a youth 
meeting place (Alexandra Gkioka Archive)
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served the multiple needs of the new settlers. They 
were hangouts, places to meet and find work, for 
recreation and social events, cookeries. In these 
places, there was also a “phone for public use,” 
while the postman could leave mail for the resi-
dents. During the same period, a General Tourism 
Office with coaches for short excursions and sum-
mer baths in Loutsa and Megalo Pefko appeared.

In the 1960s the city and the needs of its inhab-
itants continued to grow. At the beginning of the 
same decade, the first Foreign Language Schools 
appeared, while the city lived in the golden age 

of Greek cinema. Nea Liosia acquired a hotel for 
short-time stays. Car exhibitions emerged enter-
ing the city life, as well as everything related to the 
service of a car.

The creation of a Postal Savings Bank in 1966 
served banking transactions. The installation of a lo-
cal State tax-agency in 1969 was linked to the ap-

pearance of the first Accounting and Tax Offices.
Towards the end of that decade, the first Ex-

hibitions of Furniture and Electrical Appliances ap-
peared in Nea Liosia. Glassware shops, china and 
mirrors, toy stores, marriage items stores, house-
hold items and merchandise decorating the house, 
florists, wine cellars and refreshments and more 
broadened the local market. The city center was 
enriched with new shops and professional activi-
ties, while at the same time surviving the traditional 
street seller occupations.

In the 1960s and 70s, important businesses were 
successfully established in Nea Losia, which became 
well-known, some internationally, and offered work 
to many hundreds of residents in the area. There 
were also dozens of other small industries in the 
area of today’s Municipality of Ilion. The heyday of 
local small industrial activities has been followed by 
stagnation and decay since the mid-1990s.

The 1970s belong to the grant agents of the 
market: Banks, Super Markets, and Electricity stores 
made their appearance. With high expectations, 
large furniture exhibitions and the first large tile and 
bathroom fittings stores entered the city market. Yet 
there was also room for small business initiatives. The 

new image of the center was also rein-
forced by youth places: the cafes that 
are exclusively for them, opposite the 
traditional coffee shops and hangouts 
of the previous generation.

Tutorial institutions for University 
entrance preparation, Driving Schools, 

300.01   Many small shops were open from the early morning hours till late night and served coffee and tea, even food, to make a living. “Kafenio-Ovelistirion” 
of Giannopoulos on Priamou Street in Agios Fanourios, was such a place (Photo captured around the mid-1980s – Author’s Archive)

300.02  “Tourism Office” by Chr. Ath. Liosis. Coaches for summer swimming, excursions and the entertainment of the inhabitants (Christos Ath. Liosis Archive)
300.03  The three-wheeled motorbike made in Liosia. The small industry of Konstantinou Bros settled in Nea Liosia (corner of Danaon and Idomeneos Streets) 

in the mid-1960s, where it created Greek constructed bodyworks for many wheeled vehicles (Georgios Konstantinos Archive)
300.04  A street flower seller at the early 1960s (Author’s Archive)
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record stores, perfume and cosmetics stores are 
some of the professional categories that appeared 
in the same decade, as well as a maternity hospital.

Rapid technological developments of recent dec-
ades combined with the demands of modern com-
merce in conditions of fierce competition have forced 
the modernization of enterprises with advanced 
technological systems. In 1989 Ilion, the first trad-
ing and service store for Electronic Cash Machines, 
Tax Systems, Ordering Systems, Weighing Systems 
and other appeared. A few months before, another 
business initiative was engaged: store for Personal 
Computers (PC), Information Systems, Software and 
Consumables. New stores with sports equipment, 
video clubs, opticians, and art galleries appeared dur-
ing the same decade, while in 1982 the first Notary’s 
office began its operations in Ilion.

The 1990s entered dynamically the city’s life. In 
1991, 78,326 residents were recorded. Three years 
later it received its new name: “Ilion.” The new homes, 
according to the requirements of the time, were spa-
cious apartments of high standards, mainly in the up-
per periphery of the city. Those of the prospective 
buyers that did not have the required amount, they 
addressed the banks, which were lending profusely. 
Building activity again found its old glamor.

Two basic services will be the protagonists of 
that decade, mobile phone and health services, 
creating a number of corresponding stores. Shortly 
before, electronic devices and related service stores 
appeared in the local market.

In the same decade, two very important busi-
ness initiatives were recorded in Ilion: Panagiotis 
Karamanos Studios for Television and Cinema pro-

duction (facilities of 9 acres) and the “Ster” enter-
tainment and recreation complex (Ster cinemas). 
Brokerage firms, pet shops and fast food shops also 
appeared in Ilion in the 1990s.

The first census of the new millennium counted 
80,859 inhabitants in Ilion (2001). During this dec-
ade, products associated with new technologies 
stood out, while fast internet also arrived into every 
home. The stockbrokers obtained an office in the 
city, yet there were also the pawnshops that gave 
hints of the upcoming crisis.

The city continued to enjoy itself in grills and fast 
food places that made their appearance one after 
another. OPAP agencies (gambling) skyrocketed as 

gambling expanded with a number of new games. In 
2006 Ilion saw its first store for organic products.

Since the mid of that decade, things have be-
come difficult. Many businesses and stores the name 
of which has been associated for decades with the 
history of the city stopped their operations. At the 
same time, at a central point in the local market 
low-cost Chinese products, mainly clothing and 
footwear appeared. Moreover, occupations related 
to the processing and repairs of clothes and foot-
wear re-emerged.

A new type of store was recorded in this decade 
and its dynamics would continue in the current dec-
ade: coffee on the stand, beer with a quick crepe to 
take away and more.

Towards the end of the decade (2008) things 
became even harder. In 2009 everyone was talking 
about the forthcoming crisis, while in 2010 every-
one was wondering how they would learn to live in 
it. In the current decade, the crisis keeps going on, 
and the local market is not giving up. The business 
environment is suffocating. However, Beauty Insti-
tutes, Tattoo-Piercing, Gyms, Bodybuilding Shops, 
Martial Arts Schools, Electronic Cigarettes shops 
and Cook Bars are the new business ventures in 
the crisis labyrinth.

On the basis of the data provided by the rel-
evant department of the Municipality, the catering 
stores (bars, café, restaurants etc) in the area of the 
Municipality of Ilion in the autumn of 2017 amount-
ed to roughly 1,000.

Within this framework, the Municipality tries to 
give a touch of optimism, encouraging consumption 
on the local market. The “White Night” in the 2nd 
fortnight of June every year, from 2013 onwards, 
has become an established institution, attracting 
visitors to Ilion.

301.01  The poster of a new institution. The White Night already counts 5 years,  
attracting more and more people (Municipality of Ilion Archive)

301.02  The market of Ilion enjoys its White Night

301.03  Hermes, protector of the markets and 
trade. The stamp is the second attempt 
of the Ilion traders to ref-ound their 
association – 22 years after its first 
foundation in 1975, after been inactive

301.01

301.02

301.03
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upgrading into a Municipality

T
he 1960s can be classified among the 
most important periods in the city’s his-
tory. In the 1961 census, Nea Liosia with 
31,810 inhabitants ranked 11th among 

the 59 Local Government Organizations (OTA) 
that comprise the complex of the capital. However, 
despite its rapid growth during the post-war period, 
Nea Liosia remained a city with two faces:

• the historic center with the old mansions and 
the rationally designed neighborhoods of Riminiton 
and the Politeknon made the city an area of town 
planning interest, while the former royal farm and 
various Social Institutions contributed a sense of 
glamor and historicity.

• in contrast to the above, its periphery had many 
shortcomings in the electricity, water, and transpor-
tation networks, as well as serious disadvantages 
concerning its social equipment. The most serious 
problem was that most of the Community was trans-
formed into building plots and illegally constructed 
while remaining excluded from the town plan.

The wave of internal immigrants of the 1950s 
would continue at a steady pace over the next dec-
ade. There is no other Municipality or Community 
in the Basin the population of which multiplied by 
10 over a 20-year period, without the establish-
ment of the conditions and infrastructure for a nor-
mal and safe life of the inhabitants.

Thus, the tragic incident of the 1961 November 
flood, which counted 16 dead in the area of Nea 
Liosia, was inevitable. Its impact turned the spotlight 
on the Community, forcing the central authority to 
launch a series of projects that provided solutions 
to unresolved problems until then, while its upgrade 
into a municipality was also decided.

In April 1963, the Community of Nea Liosia 
was promoted to a Municipality. After the munici-
pal elections of July 1964, Athanasios Oikonomou 
became the Mayor. The change in the City Admin-
istration created a new social dynamic; Improve-
ment Societies and other local bodies brought 
forth all the problems that have not yet been 
solved: town planning, road construction, trans-
port, infrastructure, water supply to peripheral 
areas, sewerage, flood protection, public spaces, 
and social welfare.

Some projects were launched in the period 
1964-67, such as the promotion of procedures 
for the inclusion of large areas, illegally construct-
ed, in the town plan, the extension of the wa-
ter supply network and the implementation of 
certain asphalt works in the main road network. 
The change that had taken place in the central 
political setting with the “Center Union” (Enosi 
Kendrou) of Georgios Papandreou also contrib-
uted to the above.

302.03  From the mid-1960s, asphalting works took place on the main road network that connects  
the neighborhoods with the center of the Municipality

302.01  A thank-you public-letter of the newly elected Mayor of Nea Liosia, Athanasios Ikonomou,  
to the Minister of Public Works St. Choutas, enlisting a series of projects that would upgrade  
the Municipality (“ICHO” newspaper Archive)

302.02  Public High School in a private building with a courtyard (“ICHO” newspaper Archive)
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Weaving the city’s social fabric

Improvement Societies
In the new neighborhoods that came out of 

nowhere in the city’s periphery there are so many 
serious problems that force residents to create 
associations to cope with them. The twenty lo-
cal improvement societies have been active in the 
city since the ‘50s. The significant problems of their 
neighborhoods may have been resolved, yet the 
need to maintain in the neighborhood, the area, the 
city a communication that promotes culture, soli-
darity, human relations is always present.

Sports in the city’s open spaces
Football, the most authentic and popular group 

sport, dominated the hills of the small town shortly 
before and after the war. The grove was used until 
the early ‘50s as a football court.

With the establishment of local team “Olymbia-
kos” in 1952, other sites were sought for. The his-
toric Olymbiakos of Nea Liosia has been the sports 
ambassador of the city, since it connected its pres-
ence with the athletic course of the city for more 
than six decades, participating in first scale leagues, 
and later in the amateur championships. The foot-
ball club was literally worshiped by the local foot-
ball fans, and provided spectacle, fighting spirit and 
competition.

Football brought together locals and newcom-
ers who created their own teams. In-house leagues 
were also created by independent teams in the 
area, which also used open spaces as courts. The 
absence of regular fields has resulted in the decline 
and dissolution of football clubs with a successful 
presence in the city. There were more football 
clubs in the years to come, while old football play-
ers founded veteran clubs staying close to their fa-
vorite sport.

Sport though does not necessarily mean football. 
Basketball, volleyball, wrestling, athletics, swimming, 
dynamic sports, tennis and recently cycling began 
to appear in the city from the 1970s-1980s. New 
clubs were created and the old ones spread their 
activities to new sports.

Ethno-localist Societies
In most cases the newcomers came to Nea 

Liosia with the encouragement and mediation of 
their relatives and compatriots, who had settled in 
the previous years. In the first period, they shaped 
their social environment, participating in family and 
social events (festivals, weddings, baptisms, engage-
ments) that brought to their new environment the 
customs, traditions, features of the culture of their 
special homeland. Later, they created Ethno-localist 
Cultural Clubs in Ilion, contributing to the preserva-
tion of local traditions and the strengthening of ties 

303.01  Photo from the short trip to Ai-Giorgis in Kipoupoli, 1963 (Folklore Museum Archive)

303.02  Pefkaikos took the red-white shirts 
and became Olymbiakos Liosion 
in 1952. Souvenir photo in one of 
its first game at the amateur league 
(Dimitris I. Liosis Archive)

303.03  Olymbiakos Liosion the year it entered 
National League II in June, 1973, 
giving joy to its funs (Giannis Botis 
Archive)

303.02  Pefkaikos took the red-white shirts 

303.03  Olymbiakos Liosion the year it entered 
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between their compatriots. The contribution to the 
development of the social fabric of the city and to 
the shaping of its contemporary cultural identity of 
these associations was significant.

Cultural life in the city
Culture is an expression in the everyday life of 

the city. It is a way of life for many of its inhabitants. 
Culture is expressed individually and collectively, in 
private and public spaces. Cultural expression can be 
organized or spontaneous, traditional, classical, well-
established yet also subversive, innovative, original, 
eccentric, perhaps peculiar, since in a free society 
no one can set rules and limit anyone who wants 
to manifest his talent, his preference in some of the 
many forms of artistic expression and creation.

Everything is culture, and the city’s municipal 
authority is called upon to encourage cultural ef-
forts, to support them with resources and means, 
to provide the local community, particularly young 
people, with the appropriate platforms to promote 
and showcase their creative talents.

Educational, Cultural and more types 
of Local Bodies and Societies

In the mid-1970s various cultural associations 
were founded during the post-dictatorship period. 
An example is the Parents Association with about 
50 Parents and Guardian Clubs operating in educa-
tional units of all levels, contributing to addressing 
and solving school problems and more. The Scouts 
Association also operates in the city, reinforcing 
with its active presence voluntary initiatives. There 
are also traditional dance clubs, theatrical groups, 
while the presence of musical and artistic bodies 
such as youth rock bands, the Municipal Philhar-
monic and the Municipal Conservatory are worth 
mentioning.

The older ones remember the lack of space 
and infrastructure required for cultural and sport-
ing events that usually took place in open spaces, 
leased halls, school facilities and courtyards. Nowa-
days, people of culture, art and sports have at their 
disposal adequate and appropriate spaces with the 
necessary equipment for their proper preparation 
and the realization of their events.

Human relationships are not limited by age re-
strictions. The third age turns out to be extremely 
active, at least in terms of entertainment, excursions, 
creative employment and more. In the premises of 
the eight Open Care Centers for the Protection of 
the Elderly (KAPI), which have been operating for 
decades in Ilion, the social relations, friendships, and 
third age companies are so strong that they some-
times end up in marriage.

The cultural, athletic, ethno-localist, artistic bodies 

of the city, the liveliest part of the local society over 
time, continue to produce work with the support of 
the Municipality. They offer opportunities to every-
one, especially young people, to use their creative tal-
ent and leisure, upgrading and strengthening human 
relationships, weaving the social fabric of the city.

304.04  The community of Arkades in Ilion enriches the city’s social and cultural life. In the photo, the 
association’s dance group in a traditional action with their crooks (Dinos Sarakiniotis Archive)

304.01  Distinguished people in Nea Liosia shortly 
before and after the war. Athanasia 
Moustaka, a prominent actress of the 
National Theater belonged to the small 
circle of the early cultural and art elite, 
as the settlement was becoming a city 
(Orestis K. Gkiokas Archive)

304.02  he theater group of the Municipality 
of Ilion. It offers new opportunities for 
important distinctions (publication of the 
newspaper “Ditiki Ochthi”)

304.03  The theater group “Onirovates” in the 
play “Los titeres de Cachiporra” of 
F.G.Lorca (Kostas Iliopoulos Archive)
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From Pachis and Serpieris to the Antonis Tritsis Park

S
ix years after the death of Georgios Pachis 
(1913) (former owner of Amalia’s estate), 
his wife and two daughters, Lavria and Eleni, 
inherited his huge fortune. Lavria, a god-

daughter of Ioannis Serpieris, married his son Fer-
dinandos Serpieris. Eleni married Avgerinos Averof. 
Eleni sold her share to Lavria, by then a widow of 
Ferdinandos Serpieris, who became the owner of 
the large farm.

Ioannis Vaptistis Serpieris, son of Ferdinandos 
and Lavria, with agronomic studies in Paris, gave 
the estate its old glory. The Tower in 1931 became 
once again a center for the development of model 
agricultural crops and livestock farms. Yet, unpre-
dictable developments mortgaged the future of 
parts of the estate in other state activities.

In 1912, with the outbreak of the Balkan War 
and the establishment of the military aviation, the 
construction of a military airport was planned. A 
suitable site was located in Kato Liosia, in the Ser-
pieris estate. Supposedly, a symbolic amount was 
committed to expropriate an area, for the exact ge-
ographical position of which there is no evidence.

Shortly before World War II, during the dicta-
torship of Ioannis Metaxas, 321 acres of the estate 
were purchased for the same purpose by the Fi-
nance Ministry, in order to use the site as a second-
ary airport and other facilities. After the collapse 
of the front and the capitulation, in the face of the 
danger of the estate being seized by the occupation 
forces, after its ownership had been transferred to 
the (military) Ministry of Aviation, a new (virtual) 
transfer was made to the Ministry of Social Welfare, 
which placed the estate under the control of the 
“People’s Foundation for the Occupational Protec-
tion of the Hellenic People.”

During the Occupation period, the facilities of 
the estate suffered great damage. The cow farming 
facilities, the sheepfolds and the poultry farm were 
destroyed, while most of the cultivated land was 
abandoned. A smaller section continued to be culti-
vated with the tolerance of local authorities for the 
nutritional needs of the landless inhabitants.

305.01  The central gate of the Vasilissis Tower in the second decade of the previous century. The faces are 
Otto and Amalia (Ioannis F. Serpieris Archive)

305.02   For decades before the war, the Serpieri family organized in the Tower social gatherings of prominent 
Athenian families. In the photo, representatives of the Pachis, Averof, Skouzes, Tzavelas, Basias families 
and more (Ioannis F. Serpieris Archive)

305.03  Female workers in the facilities of the Serpieris estate are processing its excellent products (Ioannis F. 
Serpieris Archive)

305.04  The first owner of the “Eptalofos” after the eviction of the royal couple, Simon Sinas (1810-1876) 
(Author’s Archive)

305.05  Georgios Pachis (1838-1913) bought in 1878 the royal farm on behalf of his wife Emilia, daughter of 
Georgios Skouzes (G. Laios Archive)

305.06  Lavria, wife of Fendandos Serpieris, daughter of Georgios Pachis (from 1919 having the full ownership 
of the Vasilissis Tower – G. Laios Archive)

305.07  Olives, wines, honey; named production of the Agricultural Company “Vasilissis Tower SA” (Ferdinandos 
Serpieris Archive)
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In the post-war years, half of the former estate 
has passed under the management of various bod-
ies and public foundations. Apart from the Serpieris 
family, as owners of parts of the estate, more bod-
ies appeared around the late 1980s.

Infant Center “Mitera” (Mother)
The Infant Center “Mitera” started operating 

in October 1955. Nowadays, it is one of the main 
institutions for child protection in the country. It is 
subsidized and supervised by the Ministry of Health. 
It is housed in an area of 25 acres, full of trees, al-
located by the State and includes a main reception 
building, a baby-sitting center, as well as many other 
facilities and services.

Rehabilitation Center for People with 
Mental Deprivation “Theotokos”

The site of the center was granted by the State 
in 1954, right after the publication of its founding 
act. Five years later, the construction of a building 
complex began, which was exemplary in terms of ar-
chitecture and functionality for the time. On 14 No-
vember1963, the Foundation was inaugurated and 
the operation of a Boarding House with 24 children 
began. Over the years, its activities have expanded 
considerably, while it currently provides training to 
approximately 350 students, employing 100 staff, of 
whom 70 are special scientists and social workers.

National Rehabilitation Center
The National Rehabilitation Center (former 

National Rehabilitation Center for Disabled Peo-
ple) has been operating since 1945. It was founded 
by the “American Near East Foundation” with 
the financial support of Greek military care in the 
United States. In 1949 the Ministry of Health and 

Welfare took over the subsidy of the foundation, 
which was named “Center for the Rehabilitation of 
Disabled People in Psychiko,” and operated in Pal-
aio Psychiko, as the principal executor of the State 
Program for Medical and Social Rehabilitation of 
the disabled. The Center has implemented, for the 
first time in Greece, physical and vocational reha-
bilitation programs as well as social reintegration of 
people with mobility problems. Nowadays, it offers 
comprehensive medical rehabilitation services to 
a variety of conditions and traumatic issues in the 
early stages and is supported by laboratories, some 
of which are unique in Greece, providing social re-
habilitation services to people with disabilities.

National Youth Foundation
It was founded in 1947. In 1948, it established 

Vocational Schools in Nea Liosia (in the former Ser-
pieris Estate) with departments for Electricians, Build-
ers, Carpenters, Shoemakers, Farmers and more.

Scout Center “PY-VA”
It is the pine covered scout center of the Hel-

lenic Scouting Corps (SEP) that was created in 
1948 at the site of the former Vasilissis Tower. An 
area of approximately 12.7 acres was granted for 
its creation. At its premises, significant educational 
and environmental programs and excursions have 
occasionally been organized. 

306.04  The National Youth Foundation is patiently awaiting to operate once again

306.03  The young friend of the park contributes 
to its enrichment at its premises (“Friends 
of the Park” Collective Archive)

306.01  The infant center “Metera” in the broader area of today’s park, with a great contribution for many 
decades in the protection of infants, babies and young children who were not fortunate to meet some 
mother affection and care (Photo: 306.02, Foundation Archive)
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Environmental Education & Sensitization 
Park “Antonis Tritsis”

The «Metropolitan Park of Environmental & 
Educational Activities and Development of Social 
Economy Antonis Tritsis,” according to its current 
title, despite its many serious problems, is the larg-
est organized park in the capital’s periphery and one 
of the five largest of its kind in Europe. It stretches 
over an area of 225 acres and is located within the 
administrative boarders of the Municipality of Ilion, 
occupying 11% of its area.

After many problems, the current situation in 
the Park is a mixture of degrading and discouraging 
images. It is the result of continuous indifference in 
recent years, which in some cases has been wors-
ened by misguided interventions.

Yet there is also another side, less visible in an 
environment of generalized degradation. This side 
refers to ongoing stubborn initiatives by clubs and 
associations with a rich experience in the field of 
environmental education that retain alive the hope 
of its rebirth.

The facilities constructed by the Municipality of 
Ilion are all open-air, light-built and prefabricated, 
concerning sports and recreational activities, green-
ery nurseries, recycling facilities, installations that are 
totally compatible with the scope and purpose of 
the Park. There is no cement added to these facili-
ties, as opposed to those constructed by the Ad-
ministrations appointed by Government Agencies, 
which burdened the site.

The latest developments regarding the Park 
show the State interest in tackling the problem in 
a central planning, along with the other seven met-
ropolitan parks of the Capital, yet without having 
established resources and means for the problems 
solution.

307.01  The small bridge above the manmade 
torrent of the park. A passage for those 
who want to reach the other side for  
a coffee or to visit “Natura Shop” 
(“Antonis Tritsis Park” Archive)

307.02  The small church of Agios Pavlos  
in the area of “Eptalofos.” A creative 
meeting between Dim. Pikionis  
and Fotis Kondoglou

307.03  Early 2000s. When ducks are happy 
and dive inside the crystal-clear water 
(“Antonis Tritsis Park” Archive)
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T
he city’s residents often face lingering 
problems, emergencies and major health-
related difficulties. The financial and social 
crisis makes these problems in many cas-

es insoluble and unresolvable, since people cannot 
always afford on their own relevant services.

However, the city’s society with its organized 
bodies, local associations and its autonomous col-
lectivities unfolds its concern, since above all it was 
and it remains a society of humanity and solidarity.

In difficult times for our country, when Greece 
struggled to heal the wounds of the war, several so-
cial welfare organizations were created in the area 
of the present Tritsis Park.

Providing benefit, decided by the Community 
Council, to some of the city’s poor large families in 
the 1950s was the first step of the small community 
in the social welfare sector. 

The next step was the establishment of State 
Bodies in the area, such as the Medical and Social 
Center of the Patriotic Institute for Social Welfare 
and Awareness (PIKPA) in 1962, the operation of 
the Worker’s Housing Organization in 1969, while 
the contribution of the church was also apparent.

In the last few decades, especially during the pe-
riod following the emergence of the unprecedented 
socio-economic crisis, the Municipal Authority has 
intensified its efforts in order to prevent adverse 
events and in all cases to reduce their impact on the 
social life of the city.

Nowadays, in the Municipality of Ilion there are 
Municipal Hospitals, Maternity Breastfeeding Clinic, 
and a Library for Infants and twelve Municipal Day-
Nurseries. Small meals are provided daily to school-
children in the city, the families of whom are facing 
serious financial problems, while community-based 
Tutorial Institutions for University entrance prepara-
tion operate to support the students of such families.

Currently, the following operate in Ilion: Chil-
dren’s Center for Social and Counseling Support, 
two Psycho-Pedagogical Centers, Programs for 
Health Prevention and Promotion, School Sports, 
Summer Creative Activities, Physiotherapy, Mu-
nicipal Dentistry, Social Pharmacy, Medical-Social 
Center, Municipal Blood Bank, Center for People 
with Disabilities, and Social Grocery.

Furthermore, Ilion provides Food Aid Programs, 
Psychological Assessment-Evaluation-Advisory Sup-
port, a Relief Program for Addicted Individuals, while 
Information and Support Office for Unemployed 
and eight Open Care Centers for the Protection 
of the Elderly (KAPI) are in operation. Finally, the 
Municipality has been awarded for the pioneering 
application “Niazome” (I care), which was created 
with the aim of easy access and faster service of 
vulnerable social groups.

Welfare bodies and social solidarity networks in Ilion

308.01  Young baby nurse trainees 
taking care with affection  
of the babies who did not 
meet their mothers

308.02  “Theotokos” Foundation 
for children with mental 
disabilities at the northern  
part of the park

308.03 The Children’s Center for Social and Counseling Support of the Municipality of Ilion 
308.04 The interior of a Municipal Day-Nurserie
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Cultural treasures of the city

• The Vasilissis Tower (Tower of the Queen) with 
its surrounding area of about 62 acres, owned by the 
Serpieris family, is the remaining part of the old royal 
farm. The Tower is at the almost at the center of 
the old “Eptalofos” farm. The site is not open for the 
public and will require a special entry permit. The 
visitor will gain unforgettable experiences by seeing 
live images from the mid-19th century.

• The underground water supply conduit A 
work of Roman times (1st-3rd centuries AD), which 
appeared to be part of a water supply network vital 
to the inhabitants of the ancient municipalities of 
Cholargos and Eupyridae. The preserved section, 
16.5 m. long, is located at the Junction (Komvos) just 
after the city’s entrance.

• The ancient bath complex (valaneio) It is 
an extensive bath complex of public use of Late 
Roman times (3rd century AD) of 400 sq.m., which 
came to light relatively recently and is located at a 
distance of 70 m. from the intersection of Thivon 
and Fylis Avenues.

• The inscription of Apollo Erithaseus (4th cen-
tury BC). It is a monument of ecological conscious-
ness of worldwide interest, of unique value, found 
in the area of the old royal farm.

• The small church of Agioi Theodoroi built in 
the 17th to the 18th century.

• The statue of the Three Graces (Tris Char-
ites) at the entrance of the Town Hall from Kalchou 
Street.

• The 1st Primary School. It was founded in 
Nea Liosia around 1860, at the expense of the ben-
efactor and eupatrid Anastasios Manakis. The best 
school in terms of architecture and one of the top 
ten in the periphery of the then young capital.

• Radio facilities. With the installation of the 
transmitter, the area that until then was known as 
“Dragoumano” acquired its present toponym, “Ra-
diofonia.” From there the first war announcement 
of 28 October 1940 was broadcasted.

• The church of Apostle Paul designed by Dim-
itrios Pikionis, built with plaques of Mount Pilion, 
around 1960, while its painting were made by Fo-
tis Kontoglou. It is located behind the building of 
the National Foundation “Estia” in the area of the 
Environmental Sensitization Park “Antonis Tritsis.”

• The Municipal Art Gallery and the Shadow 
Theater Museum on the pedestrian way of Melikis 
17 Street, where a collection of 80 works by the 
painter Giannis Kitsoukis from Liosia and the Shad-
ow Theater Standing Exhibition are presented.

• The mansion of Angelos Manousos and 
Konstantinos Stavridis built in 1929 in the center 
of the homonymous estate. A remarkable effort to 
educate young people in activities in the primary 
sector, broken down by the war.

• The creation of the Folklore Museum in the 
Municipality of Ilion began in the autumn of 1996. 
After various developments, it is now housed in 
the center of the city, at Kalchou 53 and Polyfi-
mou Streets, in a middle-class building of simple 
architectural style. The Folklore Museum consists 
of five halls, a small enclosure and the supplemen-
tary spaces necessary for its operation. Visitors 
gain a complete insight of the private life of the 
first inhabitants of Nea Liosia within a wide his-
torical context, beginning in the first decades after 
the Liberation and reaching the middle of the last 
century: traditional costumes, formal and every-
day-use, jewelery, weaved clothe, old banknotes, 
documents, dowry contracts, furniture and utensils 
for everyday use. There is also rare photographic 
and audiovisual material.

• The draw-wells of Tolakis at Fylis Avenue, 
near Radiofonia, and of Pressis, at Alamanas Street, 
in Agios Fanourios.

• The perennial olive trees of the last olive grove 
of Ilion count 400-500 years, perhaps even more, at 
the junction of Dragoumanou Street with the new 
extension of Thivon Avenue.

309.01  The building of the Folklore Museum  
of the Municipality (Municipality  
of Ilion Archive)

309.02  Vasilissis Tower: a building, a history,  
an entire city

309.03  Τhe 1st Primary School: 158 years after 
its construction and only 80 years after 
its two-floors expansion-reconstruction, 
covered the increased need of the 
students of that time (Municipality  
of Ilion Archive)
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Folk and rebetiko music at Nea Liosia

U
nder no circumstances would we sup-
pose that Nea Liosia have a special 
place in the folk-rebetiko music, such 
as Kokkinia, Drapetsona, Kesariani, Vo-

tanikos and others, perhaps due to the fact that in 
these areas the repertoire focuses on issues that 
bring pain, bitterness, suffering, events and situa-
tions that the people lived in their everyday life, and 
when these painful stories became songs they had 
a calming effect in their hearts.

We could not also claim that the society of the 
Nea Liosia, of today’s Municipality of Ilion did not 
live and does not continue to experience difficult 
situations. However, the family tradition of Liosia was 
linked in earlier times with marriage arrangements, 
dowries, interests and other relevant purposes. It was 
a society in which money and great fortunes deter-
mined to a great extent human relations and behav-
iors. Hence, such features influenced its music pro-
duction. This was particularly evident in cases where 
young people would have to get married, complying 
with their parents’ opinion without any objection.

Five titles follow from songs that relate to stories 

of pounds, mansions, houses of many families, yachts, 
as well as to stories about young prospective grooms 
who went after dowries. Elements of a folk-rebetiko 

music heritage of the then Nea Liosia: I’ve heard you’re 
getting married, Stamatis is arranged for marriage, Gian-
noula from Liosia, The Lottery, Nea Liosia.

The historical origin of toponyms-landmarks

T
he toponyms, micro-names, landmarks 
of a city are among the most intriguing 
aspects of local history, as they are as-
sociated with its identity, with personas 

that have starred in history, with people, events and 
situations that have occurred in its field and marked 
its course.

From Dragoumano to Nea Liosia and to Ilion
According to a study, in a number of notarial 

acts that took place during the post-revolutionary 
years in the area of today’s Municipality of Ilion, a 
basic toponym was not dominant, instead, several 
others appeared, predominantly “Dragoumano,” 
“Dervisagou,” and “Kakourianoi.” The name Kato 
Liosia or Nea Liosia appeared in the middle of the 
19th century, just before the creation of the Amalia 
estate, during the initial demarcation of the City of 
Athens in 1845 and has been the official name of 
the city for about a half century, until September 
1993, when the name of the Municipality changed 
to Ilion. In both cases, the names “Kato” (Low) or 
“Nea Liosia” (New) were used as opposed to the 
corresponding “Ano” (Upper) or “Palea Liosia” 
(Old), indicating the location and the history of the 
synonymous Municipalities.

Many toponyms mentioned below do not be-
long nowadays to the administrative boundaries of 
the Municipality of Ilion, but both at the time of 
the foundation of the Community and during its 
initial delimitation, they were part of the large rural 

periphery of Nea Liosia. Nine districts and three 
neighborhoods compose the residential network of 
the Municipality of Ilion. From the 12 names, 8 were 
created in the post-war period, which confirms that 
Ilion was a reception area for internal immigrants.

310.03  Dragoumano and Salingaros: area and micro-toponym, at the northeast periphery of the Municipality

310.01  Sideris Gkiokas dances zeibekiko (Gkioka family Archive)
310.02  Giannis Papaioannou (on the right) with his friends enjoying himself at the tavern  

of Tasos Sinanis in 1958 (Spiros Sinanis Archive)

310.01

310.03

310.02
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Toponyms and landmarks narrating 
the city’s history

The toponyms follow the historical course of 
the city in all its stages. Some refer to the shape or 
the relief of the region’s territory and to old chapels. 
Other names relate to the names of the first owners, 
types of crops, land reclamation or other agricultural 
facilities. Other toponyms are linked to the creation 
more recent churches and the urban functions that 
are being developed in the center and the city neigh-
borhoods. Of the existing toponyms, most of them 
were created over the last century. Yet, older ones 
have been preserved. At this point, some indicative 
ones are mentioned, some omitted ones are men-
tioned in other chapters of this book, while for some, 
the explanation of the name is worth mentioning:

Agia Aikaterini, Agia Varvara, Agia Paraskevi, 
Agioi Anargyroi, Agioi Theodoroi, Agioi Pantes, 
Agios Dionysios, Agios Fanourios; Agios Georgios 
(Red Church): a landmark of the area of today’s 
Kipoupoli at Peristeri, formerly known as the “red 
church.” The second name dates back to the Ot-
toman occupation and refers to a massive man-
slaughter of prisoners, perhaps as retaliation; Agio-
trisi: it originated from the alteration of the word 
“γεώτρηση” (drilling) in Arvanites language; Agrilidia: 

toponyms found in various parts of the rural district 
of Nea Liosia; Athanasios Diakos (settlement): a 
recent micro-name that appeared on maps of the 
1960s in the area of Zoodochos Pigi, coming from 
the name of the homonymous association created 
by the settlers in the area; Aloupotripa (fox-cave), 
Alsos (grove), Alonia (threshing floor); Biofial: from 
the homonymous post-war natural gas plant funded 
by the Marshall Plan; Bromopigado (dirty well): old 
landmark of Agios Fanourios area due to the exist-
ence of a well with “water unsuitable for drinking;” 

Rema Giannoulas (River of Giannoula): tradition tells 
of a “lady” of the area who had her mansion on the 
edge of the stream; Daskala (teacher): square on 
Priamou and Evangelistrias Streets. On the upper 
side of the intersection of the two streets the house 
of the teacher Aikaterini Armodiou-Santorineou was 
located; Dervishagou (Dervisagou, Tervisagou): its 
appearance dates back to the last period of the Ot-
toman domination, apparently from the name of the 
owner, the widow of a Dervis Agha; Dragoumanou 
or Dragoumanos: from Turkish estates or a Greek 
interpreter during the Ottoman domination, whose 
name was unknown. The toponym is also known 
by the homonymous battle, which took place in the 
middle of September 1821, during the Greek War 
of Independence; Kakourgianni, Kakoura, Kakourgian-
nika: inhabited during the Ottoman domination, the 
toponym came from the estates of the well-known 
Kakouri family that appeared in the area in the early 
18th century; Leviderived from the estate of a Jew-
ish origins landlord; Loutsa: refers to a natural basin 
in which, due to the lack of drainage systems, water 
stagnated for many months each year; Bournazi: a 
toponym of Peristeri, also known as Neapoli. It is 
linked to some Vournazos, owner of large estates 
in the area since the Ottoman domination (formerly 
part of the rural district of Nea Liosia); Radiofonia 
(Rdio Station): coming from the broadcasting facilities 
of the National Radio Foundation (EIR), which oper-
ated in this area from 1938 until the beginning of the 
new millennium; Riminiton: the area was founded in 
1951 by the co-operatives of the Ierolochites-Fight-
ers and the 3rd Mountainous Brigade of Rimini. Rubi-
con: more recent name of the Giannoula- Kanapitseri 
stream, at the crossing of the Rimini neighborhood 
(obviously linked to the famous story of Julius Caesar 
crossing Rubicon River); Skoundoupi: referred to the 
initial delimitation of New Liosia. It comes from the 
name of the owner of the watermill near the bridge 
of the road that connects Patisia with Menidi. In the 
same location the “Kokkinos Mylos” (red mill) recrea-

311.01 Lemis laundries, a landmark for the west Radiofonia (Epaminondas Lemis Archive) 
311.02  Georgios Genimatas square, formerly known as Othonos and Eleftherias square.  

The central point of the city for 160 years. A place for trade activities, social gatherins  
and a landmark (Municipality of Ilion Archive) 

311.03 The old BIOFAL factory is transformed into a hive of art and culture
311.04  Most Street names of Ilion refer to the origins of the internal immigrants that enforced  

them upon their settlement

311.05  “Myloi” area from the corn mills of Meletopoulos. Old micro-toponym at Tris Gefires

311.01

311.03

311.05

311.04

311.02
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tion center operated for many years; Flega or Fleva 
or Fleves (Vein-s): it came from rich water veins that 
existed in the area.

Street names, squares, and monuments 
In the 800 streets of the city and in its 56 squares, 

mythical and historical figures are depicted, as well 

as great men of arts and letters that made Greece 
known to the end of the world, international per-
sonalities, benefactors and politicians, events and 
anniversaries, geographical areas, cities, towns, his-
torical sites, and small villages. The latter were the 
homelands of the people who settled in Nea Liosia 
during the post-war period.

There is no corner of Greece that is not de-
picted in the street names of Ilion, a city of internal 
immigrants. Cities, towns and villages, 238 of them, 
were chosen by the new inhabitants who declared 
in this way their strong ties to their places of ori-
gin. From Alexandroupolis to Sfakia, from Paxos to 
the island of Ro, from the mountainous Aetomilitsa 
to the small island of Anafi, the entire country is 
present within eight square kilometers. Alongside 
the previous, the unforgettable homelands of refu-
gees appear as street names; refugees who were 
violently uprooted from the ancient cradles of Hel-
lenism, to find a hospitable land in the city of Ilion. 
There are also street names linked to mythical men 
and heroes of the Homeric Epic poems. Historical 
personas, National benefactors, International Per-

sonalas, Politicians and others have a place in the 
city and historical memory.

However, the local community has taken care to 
keep some street to honor her own children, the 
dead, and a few important people who were born 
and excelled in the area.

There are also the monuments of the city, which 
are sacred spaces. At the monument to the fallen 
heroes of the city located in Evangelistrias Square, 
the names of the old inhabitants who fell in the Bal-
kan wars, the First World War and the Asia Minor 
campaign are listed. The monument symbolizes the 
blood toll to the homeland and the sacrifices of the 
local society in the national struggles for the defense 
of the motherland. A heavy toll on the then small 
town, the population of which did not exceed the 
number of 1,000 inhabitants.

Finally, the Monument of the Fallen on Rimini 
Square, in the homonymous neighborhood, is a 
memory to the heroes who gave their life in El Ala-
mein, Tunis, Cyrene, Rimini and the other battles 
that took place during the last phase of the Second 
World War to crush fascism and Nazism.

The small statue of the Three Graces

T 
he construction of this western-style 
statue could not have been made on 
the initiative of a local authority. What 
does the statue symbolize? Otto came 

to Athens on 11 May 1833. Together with the 
more than three thousand councilors, officers and 
soldiers, Joseph Ludwig Armansperg also arrived. 
Armansperg was a controversial persona, often 
starring in intrigues and interdependences, such as 
the fact that the 1821 fighters were pushed aside. 
Due to his English favoritism and his authoritarian 
personality, he came into conflict with the other 
two members of the regency, Maurer and Heideck, 
whom he also removed. Dominant in the game of 
power, he set out to make Otto his puppet. For this 
purpose he used three of his beautiful daughters: 
Louisa, Sophia and Carolina.

The subject of a possible marriage to any of the 
three daughters of Armansperg, was all around the 
news. Given the young monarch’s lack of will, Ar-
mansperg would become the real ruler of Greece. 
The small statue of the Three Graces was ordered, 
constructed and hurriedly placed in a central spot 
of the young capital. The Three Graces reminded 
Otto that for his future wife he had to choose one 
of the three daughters.

However, political intrigue had its risks. Ar-
mansperg came in conflict with Otto, who was 
pursuing a policy different from England’s aspira-
tions. In November 1836, Otto married the eight-
een-year-old daughter of the Archduke of Olden-
burg Amalia. In 1837 Armansperg was removed 
from his duties and returned to Munich. After the 
construction of the Amalia estate in 1856, the 
statue of the Three Graces was transferred to its 
area, in Kato Liosia.

According to another version, the Three Graces 
statue was a small copy among those made repli-
cating the monumental statues created by Ludwig 
Schwanthaler before 1842 for the throne room at 
the reception hall of the royal residence of Munich. 
The Queen bought six statues in the years 1845-48 
from the Müller royal foundry in Munich.

In 1862, with the eviction of the kings, the estate 
was looted by the area’s inhabitants, yet the statue 
of the Three Graces remained in its place. Shortly 
before the 1940s, the owner of the estate, Ioannis 
Serpieris, offered it to the President of the Com-
munity, out of courtesy. In 1951, it was placed at 
the entrance of the small town. In 1998, the statue 
was relocated to the City Hall’s surroundings, to the 
right of the southern entrance.

312.02  The statue of the Otto-reign period adorns 
today the Town Hall

312.01  The historical mansion of Manousos-
Stavridis, landmark for the north border  
of the Municipality. A visionary effort 
for the creation of an Agronomic School 
at the broader region of Nea Liosia 
(Municipality of Ilion Archive)

312.01
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P
rior to the founding of the Community in 
1925, Nea Liosia was administratively gov-
erned by the City of Athens, which was in 
charge of the problems of the settlement 

and its wider rural area. Tackling the problems was, 
of course, incomplete as the means were minimal 
and the resources inadequate. Thus, at some point, 

the residents decided to take their fortune in their 
own hands, establishing an associations with the 
purpose of “executing various improvement works, 
acquiring regular transport with Athens and gener-
ally protecting the interests of its inhabitants by de-
veloping the agricultural and livestock activities,” as 
stated in the relevant announcement.

Community Presidents and Mayors at Nea Liosia and Ilion

The Community Presidents after its foundation in 1925

Stamos Liosis of Argyris (1869 - 1931) 

The first president of the Community came among the Liosides family, the 
name of which already counted 85 years. One of the successes of the 

first community president was the approval of the town plan by the Ministry 
of Transport, known as the Gravaris town plan, which was an extension of the 
original Bavarian plan of 1858. In the three years of his office, he encountered 
several difficulties, yet he overcame them, some even quite dynamically.

Athanasios Liosis of Konstantinos (1886 - 1965)

Some people did not welcome the agreed succession and talked of nepotism, yet the events that followed and those who 
subsequently took over the administration of the Community proved this view to be wrong. During his term of office, he investigated 

possibilities for electrification, the establishment of a post office and the organization of the Community Office in general.

Andreas Karakitsos of Ioannis (1880 - 1935)

He was a hydraulics engineer, responsible in the Serpieris estate and as a result he was able to offer work to settlement 
residents as well as advice on the irrigation of their farms. During his term of office, he made use of donations from the area’s 

landowners, rebuilt the church of Agioi Theodoroi and expanded the area of the Municipal Cemetery to meet the needs of the 
growing population.

Ilias G. Hionakos (1881 - 1950) 

T he politically inexperienced General moved from military life to politics and expressed his pro-monarchic feelings in a very 
aggressive manner. During the short time he was president of the community, he was interested in extending the transportation 

from the Tris Gefyres to Nea Liosia. An attempt that flourished a few years later.

Evangelos Liosis of Konstantinos (1896 - 1964)

Α chemist, was the longest community president of the New Liosia. He assumed his duties initially in September 1931 until 
August 1933, returned after nine months and retained his office for a period of 16 years in difficult times: Metaxas dictatorship, 

Occupation period, Civil war. One of the most important works of his period was the reconstruction of the 1st Primary School, 
the construction of the new church of Evangelismos, and the formation and improvement of the central square.

313.01   The assistant community president  
Ioannis Geor. Gkiokas

313.01
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Nikolaos Noe of Michail (1879 - 1935)

A lawyer. His interest in the local issues of Kato Liosia had been constant. He assumed his duties 15/9/1933. During his office, 
beiung influenced by the historical tradition, he gave the names of the streets of the city center based on mythical and histori-

cal figures from the Homeric Epic Poems (Iliad, Odyssey). 

Kanellos Kanellopoulos of Vassilios (1904 - 1978) 

W as born in Aigio. He came to Athens and studied at the Athens School of Pharmacy. During his first term (4/1951-10/1954) 
Nea Liosia, the development of the electric lighting and paving systems in the center and in the area of Agios Fanourios for 

the transportation service of the residents. He was quite interested in the issue of school accommodation.

Alexandros Anastasios Gkiokas (1891 - 1990)

An Officer of the Navy, he was the compromise in cases where the community affairs had reached a dead end. He was 
appointed President of the Community for seven months immediately after the end of the Civil war (12/49-7/50) and 

returned to office in 1957-1959. His work focused on extending the electric lighting network to the central areas.

Georgios Kakouris of Dionysios (1920 - 1986)

He was born in Nea Liosia and studied Finance. He was the owner of significant real estate in the area of Nea Liosia. He served 
as President of the Community from April 1959 to July 1964. He has shown remarkable activity in the field of education with 

the establishment of 12 school units of all levels. He has significantly expanded the water supply network (over 50 km), as well as 
the town plan.

The Mayors of Nea Liosia – Ilion

Athanasios Oikonomou of Panagiotis (1935 - 2012)

He was born in the village of Mavrillo in the prefecture of Fthiotida where he spent his childhood during the Occupation Period 
and the Civil War. He studies to become an engineer. In 1964 he was elected as the first mayor of the Municipality of Ilion. 

He prepared the plans for large neighborhoods of the Municipality that later joined (1968-69) the town plan, while proposing a 
plan for the overall development of the city, which started to be implemented immediately.
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Dimitrios Lykouresis, of Alexandros (1911 - 1992)

He was born in Zakynthos. He served as an officer in the gendarmerie. He was appointed Mayor of Nea Liosia during the 
Dictatorship (1970-1974). He was formal and official in the performance of his duties, due to the administrative constraints 

and the unfettered political climate of the time. During his office, he integrated in the town plan sections of Michelis area, while 4 
Primary Schools were housed in private buildings. 

Sotirios Vervesos of Konstantinos (1922 - 2015)

He studied Law at the Law School of Athens in a difficult period during the Occupation. In October 1974, he was appointed 
official (transitional) Mayor of Nea Liosia, where he stayed for 7 months until the Municipal elections in March 1975. Everyone 

remembers him about his morality, honesty, the rightful attitude and the quality of his work in the performance of his duties.

Konstantinos Tsingos of Antonios (1928 - 1986)

He studied Byzantine Music at the National Conservatory of Athens. His nomination as a candidate and his election as mayor 
between 1979 and 82 was the result of the deep appreciation of the local community for his philanthropic standpoint. During 

his four-year term, despite the many problems he had received from previous administrations and without resources from the 
central government, due to his good management the necessary funds were gathered and the Municipality was able to create five 
squares that were used by subsequent administrations.

Vasilis Koukouvinos of Demetrios (1938 - 2017)

He studied medicine at the University of Innsbruck, Austria. He was president of the Pharmaceutical Association of Attica 
from 1978 to 1981 and of the Panhellenic Pharmaceutical Association from 1981 to 1984. He served as Mayor of Ilion for 

six consecutive terms. His rich and creative work in all areas is rightly placed in the top position of local city leaders. He changed 
the image of the city with infrastructure projects and initiatives in all the municipal sectors. In 2006, when he left the Municipal 
Authority, Ilion had completed the main infrastructure works (roads, sewerage and flood protection), had dozens of squares, 
playgrounds, 20 sports facilities, 78 public schools, Conservatory, Art Gallery, Folklore Museum, Citizen Service Center, Youth 
Information Center, municipal clinics, Athletic Organization Cultural Center, Social Service multifaceted protection programs and 
many more..

Nikos Zenetos of Theodoros (1955 - )

Was born in 1955. He is an entrepreneur, a founder of a Group of Companies in the Electronics Applications industry. He 
was elected Municipal Councilor for the first time in 1990. He was elected Mayor for the first time in October 2006. Since 

then he has been re-elected two more times in 2010 and 2014. He focuses in the financially weaker social groups, which are par-
ticularly affected by the consequences of the prolonged economic crisis, by creating welfare and solidarity structures at the highest 
possible level. All this is done with prudent and transparent management, which means that the Municipality has a long-term strong 
cash stock. 
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From Nea Liosia to Ilion. The Flutist

T
he old name Nea or Kato Liosia unam-
biguously referred to the family of the 
city: the Liosides, who had a significant 
presence in it and whose historical tra-

dition began with their descent in Attica from the 
middle of the 14th century. On the other hand, 
the abundant presence of the toponym “Liosia” in 
two municipalities [Ano (Upper) and Kato (Low) 
or Nea (New) Liosia] and the most important 
traffic artery connecting the northwest capital of 
the capital with the center made the other tradi-
tional families distant from supporting the relevant 
toponym.

The emblem of the Municipality of Ilion 
(The Flutists)

On 28 June 1985, during the opening of a trench 
for the installation of a drainage conduit on Doxis 
Street, the excavation digger hit an ancient grave 
that was unfortunately destroyed.

In the tomb ten lecythoi (ampullae) of different 
dimensions were found, depicting different themes. 
One of them has an interesting subject: peaceful, 

joyful and cheerful at the same time. On a white 
background, there are three types of roisterer: dou-
ble-flute player, wine-attendant and lyre player.

Until May 1997, all the communication activi-
ties of the Municipality of Ilion (correspondence, 
announcements, public relations, cultural events) 
were deprived of an emblem.

On 8 May 1997, one of the three peaceful 

forms, the Flutist, was chosen as an emblem of the 
Municipality of Ilion. The representation of the flute 
depicted on the lekythos mentioned above is kept 
in the warehouses of the Archaeological Museum 
of Acharnes. This theme was chosen “not only be-
cause this depiction relies on our historical roots 
but also on its peaceful subject, its originality and its 
excellent design.”

Dreams and expectations for the city’s future

I
n a few years the city will complete a cen-
tury from its foundation as the Community 
of Nea Liosia. This will be the occasion for 
historical studies and analyzes, narrations, de-

scriptions, reports and accounts. This publication 
is an attempt to participate in this “informal public 
discussion.” Is there a possibility to fit everything, 
facts and events, prominent and everyday people, 
into the pages of a history book? This book dared 
to so, it recorded and evaluated almost everything. 
Among the most important findings are the follow-
ing: Ilion was the location of the Ancient Munici-
pality of Cholargos, a mammal fossil dating back to 
6-7 million years ago was found here as well as the 
most ancient ecological inscription in the world, 
“Eptalofos,” the first scientifically organized farm 
after the founding of the Modern Greek State was 
established here, the first designed town plan in-
tervention in the Athenian region was implanted 
here and many others that have been extensively 
mentioned.

The Municipality of Ilion is today a vibrant 
organization, a city with a strong presence and 
strong dynamics in the area of Local Government, 
which influences over time the developments of 
the wider Athenian region.

The first landowners, new residents, associa-
tions of internal immigrants, and the Local Govern-
ment have made the area a fertile field of social ac-

tivities, a workshop of ideas and policies concern-
ing the right of the inhabitants to have the means 
and infrastructure that would ensure a humane 

312.03  Model of the Bioclimatic Center of Social Welfare Bodies (Elderly house) of the Municipality of Ilion 
which is expected soon to operate (Municipality of Ilion Archive)

316.02

316.01  Details of the vase fragments with the flutist in a room of the Town Hall (Municipality of Ilion Archive)
316.02  The flutist: an ancient artist for the emblem of the Municipality of Ilion

316.01

316.03
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and dignified living for their families. The effort to 
develop the residential environment and quality of 
life is lasting, persistent, often laborious. Conflicts, 
victories and retreats, successes and failures hap-
pened from time to time, they happen today, in 
the daily struggle to improve living conditions.

Through this social process, the city shaped its 
modern face, in every place, from its entrance, to 
its upper courtyard, the slope of Mount Poikilo. 
The struggles of the Local Authorities and its ac-
tive citizens have, in most cases, succeeded and, 
despite the difficult times, made it a human and 
functional city. Every new infrastructure created in 
the city of Ilion provides it with color, hope, future 
and prospect. Tomorrow’s priorities are:

• Maintaining, strengthening and expanding 
Health and Welfare infrastructure.

• The preservation of the public use of the 
Tritsis Park.

• Completion of the Bioclimatic Center of the 
Municipality.

• The use of the former BIOFAL building.
• The completion of flood defense projects.
• New traffic arrangement projects.
• Construction of a Municipal Swimming Pool 

and New Sports Facilities.
• Improvements in Agiou Nikolaou and Petro-

pouleos Avenues.
• Extension of the Metro line to Ilion.
• Shaping the sites that resulted from cover-

ing the streams of Eschatia and Fleva into green 
spaces.

This book ends here. Dear reader, thank you for 
sharing this journey. Life in the city continues. Every 
new initiative that starts, a new hope for the city and 
its society also beings: it is the basis for its develop-
ment, the prerequisite for creating jobs, for the em-
ployment of young people, for the flourishing of the 
local economy, for its future and its prospect.

313.01  The Multifunctional Center for Cultural 
and Social Events that was created at 
the area of the former BIOFAL factory 
(Municipality of Ilion Archive)

313.02  A green route of one kilometer upon 
the old Fleva stream is required  
for city people, to take a stroll,  
enjoy themselves and exercise.  
It could be named “Health path” 
(Municipality of Ilion Archive)

313.03  Extension of Thivon Avenue (the only 
peripheral road of west Athens that 
would connect Ilion to Piraeus and  
the northern suburbs) (Municipality  
of Ilion Archive)
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W
hen we started writing this book were present, they 
shared with us their thoughts about the fate of our effort. 
They helped us with their narratives, images and experi-
ences they described. A little later they left us only with 

their memory. They were friends, who did didn’t see our common effort 

completed. The first of all was Kostas St. Gkiokas, who walked with 
us around symbolic places of the old settlement, which the present-day 
State ought to respect and remember, in order to preserve its historical 
and cultural identity. We could not forget them. Our book is a tribute 
to them.
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