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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα τυχερό, διότι αξιώθηκα της ψήφου των Ασπροπυργιωτών και έλαβα καθαρή εντολή να ηγηθώ της προσπάθειας της Πόλης μας
να κερδίσει το μέλλον της, σε μια κρίσιμη για την Αυτοδιοίκηση περίοδο: την
εποχή των μεγάλων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο και στον αυτοδιοικητικό χάρτη της Ελλάδας.
Με τη συμπαράσταση, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλων των Συμπολιτών μου, Δημοτική Αρχή και Πολίτες κερδίσαμε ένα-ένα όλα τα «μεγάλα στοιχήματα», καταξιώνοντας τον Ασπρόπυργο ως πρωτεύουσα δύναμη της Δυτικής
Αττικής. Σήμερα, λοιπόν, στην ανατολή της νέας εποχής, με την έκδοση και διανομή του παρόντος τόμου, έχω τη σταθερή πεποίθηση πως θέτουμε το καλύτερο
θεμέλιο για τη μελλοντική πορεία του τόπου μας. Καθιστούμε, από τούδε και στο
εξής, κτήμα όλων των Ασπροπυργιωτών την ιστορική διαδρομή όσων κατοίκησαν τούτη τη γη, από την
αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
Εκπληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο ένα ανεκπλήρωτο χρέος, που αφορούσε στη συγκέντρωση και
παράδοση, στους σημερινούς και αυριανούς Ασπροπυργιώτες, όλων εκείνων των στοιχείων που συνιστούν την εντολή της ιστορίας, σε εμάς και σε αυτούς που θα παίρνουν διαδοχικά τη σκυτάλη στα κοινά
του τόπου μας.
Με καθρέπτη αυτό το πολύτιμο στοιχείο αυτογνωσίας, ο Ασπρόπυργος, που έχει ρίζες ιστορίας, πολιτισμού, παράδοση εθνικών και κοινωνικών αγώνων, ιδιοπροσωπία και ταυτότητα ελληνική, διαδρομή
προκοπής και σκληρής δουλειάς, τούτος ο αγαπημένος μας τόπος, μπορεί να ανασχεδιάζει και να αναδιατάσσει την πορεία του, προς ακόμη μεγαλύτερες κατακτήσεις!
Μέσα από τις σελίδες αυτής της τόσο σημαντικής εργασίας, όλους τους συντελεστές της οποίας ευχαριστώ και συγχαίρω, τεκμηριώνεται αυτό που όλοι οι Ασπροπυργιώτες ξέρουμε καλά από την προφορική μας παράδοση: ο τόπος μας προόδευσε χάρη στο μόχθο των προγόνων μας και μόνο. Διότι όχι
μόνο δεν ένιωσε ποτέ τη στοργή της ελληνικής Πολιτείας, σε οποιαδήποτε μορφή της, αλλά πολλές φορές
βίωσε την απόλυτη απουσία της. Δεν αισθάνθηκε ποτέ σταθερούς συμπαραστάτες στα κέντρα λήψης
αποφάσεων και οτιδήποτε κέρδισε οφείλεται στον κόπο, στον ιδρώτα και σε ιστορικές αποφάσεις των
κατοίκων του, που κατόρθωναν πάντα να υπερβαίνουν τις αντιξοότητες και να αλλάζουν το τοπίο της
Δυτικής Αττικής.
Μελετώντας, επίσης, την κατάθεση έργου και ψυχής σε αυτήν την Πόλη, από όλους εκείνους τους
Πολίτες της, που για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρέτησαν τα κοινά της από τον 19ο αιώνα έως
τις μέρες μας, μπορούμε να χαράξουμε εύστοχα ακόμη πιο επιτυχείς διεκδικητικές προσπάθειες. Να κατακτήσουμε όσα δικαιούμαστε και αξίζουμε, όσα μας έχουν στερήσει! Να ανατρέψουμε όσα δεινά έχουν
φορτώσει τη γη μας, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της νέας εποχής!
Με όσα κερδίσαμε, παλεύοντας για κρίσιμα ζητήματα, κομβικά στοιχήματα για την πορεία του
Ασπροπύργου, με ενότητα, υπευθυνότητα, άρτια προετοιμασία και τεκμηρίωση, είμαι βέβαιος πως τούτη
η Πόλη, φαινόμενο εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης και διορατικότητας, θα συνεχίσει να θέτει και
να υλοποιεί ολοένα και υψηλότερους στόχους.

Καλοκαίρι του 2010

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Δήμαρχος Ασπροπύργου
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MAYOR’S
SALUTATION
I consider myself a particularly fortunate man, as the Aspropyrgians found me
worthy of being elected mayor and given me the mandate to lead the effort undertaken by our City, an effort to win its future during a particularly difficult
period for Self-Government; a period of great institutional changes and shifts
regarding municipalities and communities all over Greece.
Supported by all of my co-citizens, the Municipal Authority and the Citizens united, we managed to win each and every “great bet” and established
Aspropyrgos as a major city of Western Attica. Today, at the dawn of a new era,
I strongly believe that through the publication and distribution of the present
edition we are setting the most effective foundation for the future development
of our homeland. From now on, we are making a public asset out of the history
of all those people who have lived in this land from antiquity until nowadays.
We are thus “paying off” the long-standing debt associated with collecting and presenting the Aspropyrgians of today and tomorrow with all those elements consisting History’s commandment to us
and our followers.
By using the vital element of self-knowledge as a mirror, Aspropyrgos, a land with deep historical
and cultural roots, a past rich in national and social struggles and a Greek idiosyncrasy and identity,
may plan and re-organise its course towards grander achievements!
The pages of this most important edition, for which I would like to congratulate all contributors,
documents what all Aspropyrgians already know through oral tradition: the growth of our city was
achieved exclusively through our ancestors’ toil. Not only did Aspropyrgos never enjoy the Greek
State’s aegis, it frequently experienced its total absence. There never were stable supporters when it
came to decision taking; the city’s development is to be solely attributed to the Aspropyrgians’ struggle
and historical decisions; it was them who managed to overcome all adversities and alter Western Attica’s landscape.
By studying the important, wholehearted contributions to this City by all those Citizens who, for a
short or longer period of time, served the community from the 19th century until the present day, we
will be able to undertake new, more effective efforts, obtain all those things we are worth and deserve,
all those things that we have been deprived of! We will be able to obliterate all inflictions put upon our
land and exploit the new era’s chances and challenges!
By utilising everything that we obtained while struggling for vital problems and essential issues for
Aspropyrgos’ development, with unity, responsibility, proper preparation and documentation, I am
certain that this city, a phenomenon of national and social solidarity and perception, will keep on setting
and achieving increasingly higher targets.

Summer of 2010

ΝIKOLAOS I. MELETIOU
Mayor of Aspropyrgos
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
CHAPTER Ι

INTRODUCTION
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο

Ασπρόπυργος βρίσκεται γύρω στα 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά
της Αθήνας και 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Ελευσίνας. Ο δήμος
Ασπροπύργου ανήκει στον νομό Δυτικής Αττικής. Εκτείνεται από τις
νοτιοδυτικές πλαγιές της Πάρνηθας στα βόρεια έως τον κόλπο της
Ελευσίνας στα νότια. Πρόκειται για μία σχετικά μακρόστενη έκταση, που
δυτικά συνορεύει με τον Δήμο Ελευσίνας και την Κοινότητα Μαγούλας,
ανατολικά με τους Δήμους Ζεφυρίου και Φυλής και νοτιοανατολικά με
τον Δήμο Χαϊδαρίου. Τα βόρεια όρια του δήμου προσδιορίζονται από τον
ορεινό όγκο της Πάρνηθας, ενώ τα νότια από τη θάλασσα.
Το βορειοανατολικό τμήμα του δήμου καταλαμβάνεται από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας. Ορεινός είναι και ο χαρακτήρας του νοτιο
ανατολικού τμήματος του Ασπροπύργου, στα σύνορα με το Χαϊδάρι, όπου
εκτείνεται το βραχώδες Ποικίλο όρος, ο βόρειος όγκος του Αιγάλεω. Η
υπόλοιπη έκταση του δήμου Ασπροπύργου είναι πεδινή· πρόκειται για
την εύφορη πεδιάδα του Θριάσιου πεδίου.
Η πόλη του Ασπροπύργου εντοπίζεται στα νοτιοδυτικά, γύρω στο
1,5 χιλιόμετρο βόρεια της ακτής. Εκτός από τον κεντρικό αστικό πυρήνα (συνοικία Ασπροπύργου), υπάρχουν και οι συνοικίες Γκορυτσά
στα βορειοδυτικά, Άνω Φούσα, Κάτω Φούσα, Ρουπάκι στα βόρεια και
Νεόκτιστα στα νοτιοανατολικά. Στην παράκτια ζώνη, νότια της συνοικίας Ασπροπύργου, βρίσκεται η συνοικία Λαιμός-Λουζιτάνια και η παραλία. Η τελευταία απλώνεται προς δυτικά μέχρι τη «Χαλυβουργική», που
εντάσσεται στον όμορο Δήμο Ελευσίνας. Βόρεια της βιομηχανίας αυτής
εκτείνεται το αεροδρόμιο Ελευσίνας, που αποτελεί και το όριο μεταξύ
των Δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας. Στα ανατολικά, η παράκτια
ζώνη του Ασπροπύργου φθάνει έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, που
κατά την αρχαιότητα ήταν γνωστή με το όνομα «Ρειτός».
Η Εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου, με κατεύθυνση ανατολικά
προς τα δυτικά, διατρέχει το νότιο παραθαλάσσιο τμήμα του δήμου
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Σύμβολο του Ασπροπύργου το κτίσμα
του ρολογιού, που πρωτοκατασκευάστηκε
την περίοδο 1928-1931 σε σχέδια
του αρχιτέκτονα Γ. Τσιρογιάννη.
Καταστράφηκε από τον εγκέλαδο και την
φθορά του χρόνου και ανακατασκευάστηκε επί
Δημαρχίας Νικόλαου Μελετίου το 2009
(φωτ. αρχείο Νομαρχίας Δυτικής Αττικής)
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Ο ναός του Αγίου Δημητρίου στον Ασπρόπυργο
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Ασπροπύργου. Σε γενικές γραμμές, ακολουθεί την πορεία της αρχαίας
Ιεράς οδού, που ξεκινούσε από τον Κεραμεικό των Αθηνών και κατέληγε στο ιερό της Ελευσίνας. Στα βόρεια της πόλης του Ασπροπύργου και
μεταξύ των συνοικιών Άνω Φούσα και Ρουπάκι περνάει η Αττική οδός,
που διασχίζει τον δήμο με κατεύθυνση ανατολικά προς τα δυτικά, από
τα Άνω Λιόσια προς τη Μάνδρα. Νοτιότερα, και σχεδόν παράλληλα με
την Αττική οδό, διέρχεται ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που συνδέει την
Αθήνα με την Κόρινθο.
Στην κεντρική συνοικία Ασπροπύργου κύριος οδικός άξονας είναι
η λεωφόρος Δημοκρατίας, που διατρέχει τον οικισμό με κατεύθυνση
βόρεια προς νότια. Στις πλευρές του δρόμου υπάρχουν διάφορα καταστήματα, τράπεζες, καφετέριες και εστιατόρια. Επί της ίδιας λεωφόρου
βρίσκεται και το δημαρχείο Ασπροπύργου, καθώς και το πρώτο δημοτικό
σχολείο που ανεγέρθηκε στην περιοχή.
Με εξαίρεση την παραλία, η παράκτια ζώνη του δήμου Ασπροπύργου
καταλαμβάνεται από εκτεταμένες βιομηχανικές μονάδες, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ως επί το πλείστον κατά τις δεκαετίες 1950
και 1960. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι τα «Ελληνικά Διυλιστήρια
Ασπροπύργου» και τα «Τσιμέντα Χάλυψ». Η εγκατάσταση μικρών και

μεγάλων εργοστασίων στον Ασπρόπυργο άλλαξε δραστικά τη φυσιογνωμία της περιοχής, που από κατεξοχήν αγροτική μετατράπηκε σε
βιομηχανική.
Η κοινωνία του Ασπροπύργου έχει πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, ο
οποίος είναι αποτέλεσμα της βιομηχανικής ανάπτυξης της περιοχής, σε
συνδυασμό με τα κύματα εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης
των τελευταίων δεκαετιών. Χαρακτηριστική είναι και η μεγάλη αύξηση
του πληθυσμού, που ακολούθησε τη μεταναστευτική κίνηση ως φυσική συνέπεια. Κατά την απογραφή του 1981, ο δήμος αριθμούσε 12.541
κατοίκους. Δέκα χρόνια αργότερα, ο πληθυσμός ανήλθε στους 15.034,
ενώ το 2001 καταμετρήθηκαν 27.741 δημότες. Η πλειονότητα αυτών
απασχολείται στη βιομηχανία και στον τομέα παροχής υπηρεσιών,
ενώ οι αγρότες δεν ξεπερνούν πλέον το 10%. Οι παλαιότεροι κάτοικοι του Ασπροπύργου διαβιούν στην κυρίως πόλη, ενώ στην παραλία
έχουν εγκατασταθεί Αρκάδες, που ήρθαν να δουλέψουν στα «Τσιμέντα
Χάλυψ» κατά τη δεκαετία του 1930. Στην Γκορυτσά και Άνω και Κάτω
Φούσα ζουν επαναπατρισθέντες Πόντιοι, όπως και στη Νέα Ζωή και στις
συνοικίες Νεόκτιστα και Ρουπάκι εργατοτεχνικό προσωπικό από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το δημαρχείο Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Άποψη της παραλίας του Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
Αριστερή σελίδα: Χάρτης της Δυτικής Αττικής
(φωτ. αρχείο Νομαρχίας Δυτικής Αττικής)
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INTRODUCTION
TO THE MUNICIPALITY
OF ASPROPYRGOS

T

Ο Σκαραμαγκάς
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
Άνω: Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο ΕΛ.Δ.Α.)
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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he coastal Municipality of Aspropyrgos is located in the western
part of the Attica basin, about 20 km to the northwest of Athens
and 3 km to the east of Eleusis. It stretches from the southwestern
slopes of mount Parnes down to the Eleusinian gulf. It is a relatively
narrow section of land, which meets the Municipality of Eleusis and
the Community of Magoula to the west, the municipalities of Zephyri
and Phyle to the east, the Municipality of Haidari to the northeast
and mount Parnes to the north. The Eleusinian coast constitutes
Aspropyrgos’ southern boundary.
Aspropyrgos’ northeastern section is occupied by the Parnesian
mountainous massif; along its southeastern boundary rises the rocky
mount Poikilo, i.e. the northern section of the Aigaleo mountain. The
remaining Aspropyrgos area is quite flat and is occupied by the fertile
Thriasian plain. The town of Aspropyrgos is situated in the northwestern sector of the municipality, about 1.5 km to the north of the coast.
Besides the main town, the municipality includes the settlements of
Gorytsa to the southwest, Ano Fousa, Kato Fousa, and Roupaki to
the north and Neoktista to the northeast. The settlement LaimosLouzitania is located near the coast, where the Aspropyrgos beach is
also to be found. The latter stretches to the west as far as the factory
“Chalyvourgike”, which belongs to the neighbouring Municipality
of Eleusis. The Eleusis Airport, to the north of “Chalyvourgike”,
constitutes the boundary between the municipalities of Eleusis and
Aspropyrgos. To the east, the Aspropyrgos coastal zone stretches as far
as Lake Koumondourou, known in antiquity as “Reitos”.
The Athens-Corinth National Road runs though the southern section
of Aspropyrgos with an east-west direction. Its route follows more or less
that of the ancient Iera Odos (= Sacred Way), leading from the Athenian
Keramikos to the Eleusinian sanctuary. To the north of the Aspropyrgos

The Sower; modern copper statue
in central Aspropyrgos (photo by Spyros
Panagiotopoulos)
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town, Attiki Odos Motorway goes through the settlements of Ano
Phousa and Roupaki with an east to west direction (from Ano Liosia to
Mandra). The Proastiakos Railway connecting Athens to Corinth runs
almost parallel to the Attiki Odos Motorway. The main traffic artery of
Aspropyrgos is Demokratias Avenue, which runs through the town in a
north to south direction. Along its sides the town hall, as well as many
shops, banks, cafes, and restaurants are to be found.
Apart from the beach, the coastal zone of Aspropyrgos is occupied
by extended industrial units, which were established in the area mainly
during the 1950s and the 1960s. The most widely-known Aspropyrgian
industries are the “Hellenic Refineries of Aspropyrgos” (EL.D.A.)
and “Halyps Cement”. The industrial development at Aspropyrgos
drastically altered the area’s character. From an agricultural territory
Aspropyrgos was transformed to an industrial region.
The Aspropyrgian society is characterised by multiculturalism, the
result of the area’s industrial development in combination with the
major migratory waves, which have occurred during the last decades.
The remarkable population increase should be viewed as another result

The 1st Primary School of Aspropyrgos
(photo by Spyros Panagiotopoulos)

of the aforementioned phenomena. According to the 1981 census, the
Municipality of Aspropyrgos included 12,541 residents. Ten years later,
this figure had risen to 15,034. In 2001, there were 27,741 people living
at Aspropyrgos. Most of them are employed in the industrial sector and
services providing businesses. No more than 10% of the population are
farmers. The older families of Aspropyrgos are concentrated in the town;
the beach is occupied primarily by families originating from Arcadia,
who had migrated to Aspropyrgos in order to work at “Halyps Cement”
during the 1930s. Pontians seem to prevail at Gorysta, Ano Phousa and
Kato Phousa, while Nea Zoe is inhabited mostly by Pontians. Neoktista
and Roupaki accommodate industrial workers from all over Greece.

The Aspropyrgos clock covered in snow,
December 2002 (Nikolaos Lazarou collection)
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Demokratias Avenue during the 1980s
(Nikolaos Lazarou collection)
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
CHAPTER II

ANTIQUITY
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ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή

Η

πρωιμότερη παρουσία κατοίκησης στην ευρύτερη περιοχή του
Ασπροπύργου ανάγεται στα νεολιθικά χρόνια και εντοπίζεται στη
θέση Στεφάνι, στα νοτιοανατολικά της πόλης1. Η οικιστική ανάπτυξη
ξεκίνησε σε περιορισμένη κλίμακα κατά τη γεωμετρική και την πρώιμη
αρχαϊκή εποχή (9ος-7ος αιώνας π.Χ.), όπως προκύπτει από μεμονωμένα
ταφικά κατάλοιπα στη θέση Μούλκι2. Μετά από την πολιτειακή μεταρρύθμιση του Κλεισθένη στα τέλη του 6ου αιώνα, η περιοχή αποτέλεσε
την παραλιακή τριττύ της Οινηΐδος φυλής, όπου εντασσόταν ο δήμος Όης
ή Οίης, ο δήμος Θρίας και, κατά πάσα πιθανότητα, οι δήμοι Κοθωκιδών
και Ιπποτομάδων. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως και τα ρωμαϊκά χρόνια, η
κατοίκηση στον Ασπρόπυργο φαίνεται πως υπήρξε ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα κατάλοιπα οικισμών,
νεκροταφείων και ιερών σε διάφορες θέσεις, που εντοπίζονται εντός
των ορίων του σύγχρονου δήμου Ασπροπύργου. Τα δεδομένα αυτά θα
παρουσιαστούν αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.
Η ύπαρξη κατοίκησης στον Ασπρόπυργο ήδη από τα προϊστορικά χρόνια θα πρέπει να ερμηνευθεί με βάση τη γεωγραφική θέση της
περιοχής σε ευλίμενο σημείο του κόλπου της Ελευσίνας, ενώ γύρω
απλωνόταν η εύφορη πεδιάδα του ανατολικού Θριάσιου πεδίου. Εδώ
ήταν που, σύμφωνα με τη μυθολογία, εξασκήθηκε για πρώτη φορά η
γεωργία. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής κατά
την αρχαιότητα έπαιξε η θέση της μεταξύ δύο σημαντικότατων αστικών
κέντρων: της Αθήνας και της Ελευσίνας. Για τον λόγο αυτό, η περιοχή
του Ασπροπύργου συνδέθηκε στενά και με την τελετουργική ελευσίνια
πομπή, η οποία λάμβανε χώρα στο πλαίσιο του εορτασμού των περίφημων Ελευσίνιων Μυστηρίων. Τα τελευταία ήταν ιδιαίτερα σημαντικά,
τόσο για τους κατοίκους της Ελευσίνας, όσο και για τους Αθηναίους.
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Ο αναθηματικός πήλινος πίνακας της Νιννίου·
φέρει γραπτή ερυθρόμορφη διακόσμηση
που απεικονίζει σκηνές από την ελευσινιακή
λατρεία, α΄ μισό 4ου αιώνα (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο)
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Θριάσιο πεδίο
Το Θριάσιο πεδίο είναι η μεγάλη πεδιάδα που απλώνεται δυτικά της πόλης
των Αθηνών, από την οποία τη χωρίζει το όρος Αιγάλεω. Στα δυτικά και
στα βορειοδυτικά κλείνεται από τους ορεινούς όγκους του Πατέρα, στα
βόρεια από τον Κιθαιρώνα και στα βορειοανατολικά από την Πάρνηθα.
Στα νότια βρέχεται από τη θάλασσα του κόλπου της Ελευσίνας3. Στο
ανατολικό τμήμα του Θριάσιου πεδίου βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του
Ασπροπύργου, στο δυτικό η Μάνδρα και στα νοτιοδυτικά η Ελευσίνα4.
Το Θριάσιο πεδίο συνδεόταν με την Αθήνα μέσω δύο δρόμων. Ο πρώτος ξεκινούσε από την πόλη με βορινή κατεύθυνση και, αφού διέσχιζε τις
Αχαρνές, στρεφόταν δυτικά και περνούσε μέσα από το στενό πέρασμα
που σχηματίζεται μεταξύ του Ποικίλου όρους και της Πάρνηθας. Από
εκεί έφτανε στο βόρειο τμήμα του ανατολικού Θριάσιου πεδίου, που
απλωνόταν προς τα νότια μέχρι τη θάλασσα5.
Ο δεύτερος και σαφώς σημαντικότερος δρόμος δεν ήταν άλλος από
την περίφημη Ιερά οδό (βλ. παρακάτω). Αυτή ξεκινούσε από το Δίπυλο,
τη μεγάλη πύλη στη δυτική πλευρά του αθηναϊκού τείχους, δίπλα στο
νεκροταφείο του Κεραμεικού, με κατεύθυνση προς τα δυτικά· διέσχιζε τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν σήμερα οι δήμοι Αιγάλεω και
Χαϊδαρίου, το παραλιακό τμήμα του Θριάσιου πεδίου και κατέληγε στο
ιερό της Ελευσίνας. Το Δίπυλο ήταν γνωστό μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα
ως «Θριάσιαι» ή «Κεραμεικού Πύλαι»6.
Το Θριάσιο πεδίο θεωρείτο από τους κατοίκους της αρχαίας Αττικής
ως η πιο εύφορη πεδιάδα τους, διότι, σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, εδώ αναπτύχθηκε για πρώτη φορά η γεωργία με την καθοδήγηση
της θεάς Δήμητρας. Η πεδιάδα αρδευόταν από τον ελευσινιακό Κηφισό
(Σαρανταπόταμο)7 και παρήγε δημητριακά, λάδι και κρασί8. Η συστηματική καλλιέργεια του Θριάσιου πεδίου συνεχίστηκε, σχεδόν χωρίς διακοπή, έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, όταν ξεκίνησε η εκβιομηχάνιση και η συνακόλουθη περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.
Η ετυμολογία της ονομασίας του Θριάσιου πεδίου, καθώς και αυτής
του αρχαίου δήμου της Θρίας, που εντοπίζεται εντός των ορίων του
σύγχρονου δήμου Ασπροπύργου (βλ. παρακάτω) σχετίζεται με τις
Θρίες. Σύμφωνα με τις μυθολογικές παραδόσεις, οι Θρίες ήταν φτερωτές
νύμφες, τροφοί του Απόλλωνα, που κατοικούσαν στον Παρνασσό και
μπορούσαν να μαντεύουν το μέλλον από την κίνηση των χαλικιών μέσα
στο νερό. Έτσι, τα μικρά χαλίκια που χρησιμοποιούνταν στη μαντική
ονομάστηκαν θριές. Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι οι Θρίες δίδαξαν
τη μαντική τέχνη με τα χαλίκια στην Αθηνά, ενώ άλλες ότι η Αθηνά ήταν
αυτή που την επινόησε.
Ο ερευνητής της ελληνικής μυθολογίας Ζαν Ρισπέν μας πληροφορεί
σχετικά με μια παράδοση που υποστηρίζει ότι ο Απόλλων ενοχλήθηκε
με τη μαντική δραστηριότητα της Αθηνάς, καθώς ήθελε να κρατήσει για
τον εαυτό του το προνόμιο του αποκλειστικού διερμηνέα των βουλών
του Δία. Έτσι, παραπονέθηκε στον τελευταίο, ο οποίος τον δικαίωσε. Η
Αθηνά, ενοχλημένη, πέταξε τα χαλίκια στον κάμπο, που από τότε ονομάστηκε Θριάσιο πεδίο9.
Μια άλλη ετυμολογική ερμηνεία συσχετίζει το Θριάσιο πεδίο με το
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Ερυθρόμορφη πελίκη με παράσταση
της Δήμητρας, που κρατά το αλέτρι
και του Πλούτωνα με το κέρας της αφθονίας,
440-430 π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο)

Αριστερή σελίδα: Χάρτης της Δυτικής
Αττικής, που εκδόθηκε από τη Γεωγραφική
Υπηρεσία Στρατού το 1936
(συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)
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δέντρο της συκιάς, καθώς «θρίον» σημαίνει φύλλο συκής. Την πρώτη
συκιά της Αττικής τη χάρισε η θεά Δήμητρα στον Φύταλο, προκειμένου
να τον ευχαριστήσει για τη φιλοξενία που της προσέφερε στο σπίτι του,
στις όχθες του αθηναϊκού Κηφισού.
Οι αρχαίοι Αθηναίοι πίστευαν ότι η οικία και ο τάφος του Φύταλου
βρίσκονταν στην περιοχή μεταξύ της Γεωπονικής Σχολής και της ελιάς
του Πλάτωνα· εκεί υπήρχε, σύμφωνα με τον Παυσανία, βωμός αφιερωμένος στον Ζέφυρο, καθώς και ιερό της Δήμητρας και της Κόρης, που
μάλλον πρέπει να ταυτιστεί με το ιερό λατρευτικό κέντρο που εντοπίστηκε επί της αρχαίας Ιεράς οδού, στην περιοχή του Προφήτη Δανιήλ,
κατά τη διάρκεια των εργασιών για την επέκταση της Γραμμής 3 του
Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Αθηνών10.
Επίσης, υπάρχουν μαρτυρίες για τη λατρεία του ήρωα Θριάσιου στην
περιοχή του ανατολικού Θριάσιου πεδίου. Το όνομά του αναφέρεται ότι
έχει εντοπιστεί σε επιγραφή αφιερωματικής στήλης με αετωματική επίστεψη, που ανασκάφηκε στον Ασπρόπυργο και χρονολογείται στα τέλη
του 1ου αιώνα π.Χ. Έχει γραφτεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να μιμείται το
μέτρο των χρησμών της Κλασικής εποχής και το περιεχόμενό της προτρέπει τους περαστικούς να λατρεύουν τον ήρωα Θριάσιο11.

Τα ερείπια του Άσπρου Πύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Ο Άσπρος Πύργος και ο τάφος του Στράτωνα
Η αρχική ονομασία του οικισμού του Ασπροπύργου ήταν «Χασιώτικα
Καλύβια» και μετονομάστηκε σε «Ασπρόπυργο» με βασιλικό διάταγμα
που εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 189912. Η ονομασία αυτή προέκυψε από
τετράπλευρο πυργοειδές κτίσμα, τον Άσπρο Πύργο, που βρισκόταν επί
της Ιεράς οδού, λίγα μέτρα ανατολικά της σύγχρονης διασταύρωσης για
Ασπρόπυργο. Το οικοδόμημα δεν είναι καθόλου ορατό σήμερα, καθώς
η θέση του έχει εξ ολοκλήρου καλυφθεί με άσφαλτο εξαιτίας της διαπλάτυνσης της Ιεράς οδού. Το μεγαλύτερο μέρος του δομικού υλικού έχει
τοποθετηθεί εν είδει λιθοσωρού παραπλεύρως του δρόμου.
Ο πύργος ήταν κτισμένος από πωροπλίνθους και μαρμάρινες πλίνθους, το λευκό χρώμα των οποίων χάρισε την ονομασία «Άσπρος
Πύργος» στο μνημείο13. Μέρος του οικοδομικού υλικού ήταν σε δεύτερη
χρήση και πιθανότατα προερχόταν από τη διάλυση του κτίσματος του
τάφου του Στράτωνα, που υπήρχε σε κάποιο σημείο στη γύρω περιοχή.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από επιγραφή που εντοπίστηκε σε μία
από τις μαρμάρινες πλίνθους14. Το μνημείο θεωρείται ότι είχε οχυρωματικό χαρακτήρα και χρονολογείται από τους ερευνητές στα μεσαιωνικά

Η επιγραφή του Στράτωνα
στα ερείπια του Άσπρου Πύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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χρόνια, αλλά ο τάφος του Στράτωνα ανάγεται στην Κλασική εποχή15.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον Άσπρο Πύργο θα δούμε στο επόμενο
κεφάλαιο, όπου εξετάζεται η περιοχή του Ασπροπύργου κατά τα βυζαντινά και τα μεταβυζαντινά χρόνια.

Η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη και οι δήμοι
της ευρύτερης περιοχής του ανατολικού Θριάσιου
Κατά τον 8ο αιώνα, η εξουσία στην Αθήνα είχε περάσει στα χέρια της
μικρής ομάδας των ευπατριδών, δηλαδή των πλούσιων γαιοκτημόνωναριστοκρατών. Οι άρχοντες του τόπου εκλέγονταν με βάση την καταγωγή και τον πλούτο τους.
Το πότε ακριβώς συντελέστηκε η μετάβαση από τη βασιλεία στην αριστοκρατία είναι ασαφές. Πάντως, καθ’ όλη τη διάρκεια του 8ου, του 7ου
και του 6ου αιώνα, η πλειονότητα των κατοίκων της Αττικής, δηλαδή οι
φτωχοί ακτήμονες, ήταν άμεσα εξαρτημένοι, ενίοτε με επαχθείς όρους,
από τους πλούσιους γαιοκτήμονες και αποκλεισμένοι από το σώμα των
ενεργών πολιτών. Η αυστηρή νομοθεσία του Δράκοντα (621) δεν βελτίωσε ουσιαστικά την κατάσταση των ακτημόνων της Αττικής. Η ολοένα
εντεινόμενη διαμάχη μεταξύ των λίγων πλουσίων και των πολλών φτω-

Άποψη της Οικίας του Δέματος
από τα ανατολικά (Πλάτωνος-Γιώτα 2004,
σελ. 102, εικ. 21)

Χάρτης της Αττικής σχεδιασμένος από τον Άρθουρ Μιλχόφερ από το Karten von Attika (Curtius und Kaupert 1881)·
εκτός από τα γεωφυσικά στοιχεία, έχουν καταγραφεί τα αρχαία τοπωνύμια, αλλά και το αρχαίο και το νεότερο οδικό δίκτυο
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Το λίθινο αναθηματικό ανάγλυφο
του Τηλεφάνους από το σπήλαιο του Πάνα
στην Πάρνηθα· απεικονίζεται ο Ερμής
να οδηγεί χορό Νυμφών, ο Παν να παίζει
αυλό καθισμένος οκλαδόν στην πάνω αριστερή
γωνία και κάτω αριστερά η προτομή
του Αχελώου, ποτάμιας θεότητας που
λατρευόταν στο σπήλαιο του Πάνα (ΠλάτωνοςΓιώτα 2004, σελ. 399, εικ. 177)
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χών ανάγκασε τους Αθηναίους να καταφύγουν σε νέα νομοθεσία, που
θεσπίστηκε από τον Σόλωνα (594). Ο νομοθέτης Σόλων έθεσε τις βάσεις
για την αθηναϊκή δημοκρατία, λαμβάνοντας μέτρα για την κατάργηση των
χρεών και την άρση των βαρέων συνεπειών του δανεισμού (σεισάχθεια)
και διευρύνοντας το σώμα των πολιτών που μπορούσαν να ανέλθουν σε
αξιώματα και να συμμετάσχουν σε κρατικά όργανα και θεσμούς.
Η νομοθεσία του Σόλωνα δεν έλυσε όλα τα προβλήματα της Αθήνας
και η πόλη σταδιακά περιήλθε ξανά σε κατάσταση αναταραχής, κυρίως
μεταξύ των ευπατριδών και των πλούσιων γεωργών, που είχαν ευνοηθεί από τη Σολώνεια νομοθεσία. Η έκρυθμη αυτή κατάσταση ευνοούσε
τον σφετερισμό της εξουσίας και την εγκαθίδρυση τυραννικού καθεστώτος. Γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., ο Πεισίστρατος εδραίωσε το
τυραννικό πολίτευμα στην Αθήνα. Μετά τον θάνατό του (527), τον διαδέχθηκαν οι δύο γιοι του, Ίππαρχος και Ιππίας. Η τυραννική αρχή των
Πεισιστρατιδών καταλύθηκε το 510 από την αριστοκρατική οικογένεια
των Αλκμεωνιδών.
Μετά την πτώση της τυραννίας επανήλθαν στην Αθήνα πολλές ομάδες
ευπατριδών φυγάδων που ανταγωνίστηκαν για την εξουσία της πόλης.
Τελικά επικράτησε ο Κλεισθένης από την οικογένεια των Αλκμεωνιδών.
Με τη νομοθεσία του αναμόρφωσε ουσιαστικά το αθηναϊκό πολιτειακό
σύστημα και εγκαθίδρυσε το δημοκρατικό πολίτευμα (508). Στόχος του
ήταν η ουσιαστική συνένωση των διαφόρων ομάδων που παρέμεναν
χωρισμένες, λόγω της διαφορετικής τους κοινωνικής, οικονομικής, εδαφικής και θρησκευτικής κατάστασης, σε ένα ομοιογενές σύνολο-πόλη,
αποτελούμενο από πολίτες όμοιους και ίσους.
Έτσι, διαίρεσε τους Αθηναίους σε δέκα νέες φυλές, οι οποίες είχαν
μόνον τοπική σημασία και αντικατέστησαν τις τέσσερις παλαιές φυλές,
που είχαν οικογενειακό-κληρονομικό χαρακτήρα. Τα ονόματα των νέων
φυλών σχετίζονταν με μυθολογικούς ήρωες της Αττικής και ορίστηκαν
από το μαντείο των Δελφών (Επώνυμοι Ήρωες).
Ακόμα, ο Κλεισθένης μοίρασε την Αττική σε τρεις γεωγραφικές
περιφέρειες: το άστυ, την παραλία και τη μεσογαία. Κάθε φυλή έπρεπε
να περιλαμβάνει δήμους (οικισμούς και χωριά) και από τις τρεις αυτές
περιφέρειες. Οι δήμοι μιας φυλής που βρίσκονταν στην ίδια γεωγραφική
περιφέρεια συναπάρτιζαν μία τριττύ. Έτσι, κάθε φυλή αποτελείτο από
τρεις τριττύς: του άστεως, την παραλιακή και τη μεσόγεια.
Οι φυλές είχαν αρχηγό με ετήσια εξουσία, ταμείο και περιουσιακά
στοιχεία. Κάθε φυλή εξέλεγε 50 πολίτες από τους δήμους που συναποτελούσαν τις τριττύς της, προκειμένου να την εκπροσωπήσουν στη βουλή.
Έτσι, το σώμα των βουλευτών αυξήθηκε από 400, που ήταν την εποχή
του Σόλωνα, σε 500. Ο αριθμός των βουλευτών που εξέλεγε κάθε δήμος
ήταν ανάλογος του πλήθους των πολιτών του.
Ο δήμος ήταν η θεμελιώδης μονάδα αυτοδιοίκησης· διέθετε δική του
διοίκηση (δήμαρχο), επιφορτισμένη με την τήρηση μητρώων και στρατιωτικών καταλόγων, έγγειο περιουσία, ταμείο και πλήρη αρμοδιότητα για
τη λατρεία των θεών.
Προκειμένου να υπάρξει ισονομία, να αποδυναμωθούν πλήρως οι
πατροπαράδοτες φυλές και φρατρίες και να υπογραμμιστεί η ομοιογένεια των πολιτών, ο Κλεισθένης όρισε οι πολίτες να προσαγορεύονται

με το όνομα του δήμου στα μητρώα του οποίου είχαν εγγραφεί και όπου
πιθανότατα κατοικούσαν16.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, η περιοχή
του ανατολικού Θριάσιου πεδίου αποτέλεσε την παραλιακή τριττύ της
Οινηίδος φυλής. Εδώ εντάσσονταν ο δήμος Όης, ο δήμος Θρίας και, κατά
πάσα πιθανότητα, οι δήμοι Κοθωκιδών και Ιπποτομάδων.
Ο δήμος των Ιπποτομάδων ήταν σχετικά μικρός· πιθανώς βρισκόταν στα βορειοδυτικά του λόφου του Κυρίλλου, στα βόρεια του
Ασπροπύργου, όπου είναι ορατά κατάλοιπα αρχαίων κτισμάτων. Ο
δήμος των Κοθωκιδών τοποθετείται είτε στην περιοχή της Γκορυτσάς
είτε κοντά στον λόφο Δεμερτζή, καθώς και στις δύο θέσεις έχουμε επιφανειακά ίχνη αρχαίου οικισμού. Ο πιο γνωστός Κοθωκίδης ήταν ο φιλομακεδόνας Αισχίνης, ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη. Ο
δήμος Θρίας εντοπίζεται από τους ερευνητές κοντά στην παραλία, στο
νοτιοανατολικό τμήμα του Θριάσιου πεδίου17. Αμέσως μετά τη Θρία,
στην περιοχή του ελευσινιακού Κηφισού βρισκόταν και ο δήμος του
Κόπρου της Ιπποθωοντίδος φυλής18.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι παραπάνω ταυτίσεις
δεν είναι απόλυτα ασφαλείς, καθώς βασίζονται σε πληροφορίες από γραπτές πηγές και επιφανειακά αρχαιολογικά ευρήματα, αφού δεν έχουν,
ακόμα, διενεργηθεί ανασκαφές στις αντίστοιχες περιοχές. Ο μόνος

Επιτύμβια στήλη του Κρωπίδη Πολύφιλου,
γιου του Φάνου, η οποία εντοπίστηκε
στον δρόμο προς τη μονή Δαφνίου
(IG II2 6557, Επιγραφικό Μουσείο)
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αρχαίος δήμος που έχει ερευνηθεί και ανασκαφικά είναι αυτός της Όης,
στις νοτιοδυτικές παρυφές του όρους Καλιστήρι, ο οποίος συζητείται
διεξοδικά στην επόμενη ενότητα.
Βορειοανατολικά της σύγχρονης πόλης του Ασπροπύργου και μόλις
λίγα χιλιόμετρα από το αρχαίο φρούριο της Φυλής (βλ. παρακάτω), στη
θέση «Μάλλια Φυλί», δηλαδή «Βουνό της Φυλής», εντοπίζεται η θέση
του δήμου των Φυλασίων, από τους μεγαλύτερους αρχαίους δήμους της
Πάρνηθας. Τα όρια του αρχαίου δήμου ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένα και,
σύμφωνα με τον Στράβωνα19, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο υπολογίζεται ότι
έφταναν μέχρι την Τανάγρα στα βόρεια και μέχρι την Ελευσίνα στα δυτικά. Εκτός από τα ερείπια στιβαρών τοίχων από ακατέργαστους ή πολυγωνικούς λίθους, τα οποία έχουν αμυντικό χαρακτήρα, στο Φυλί έχουν
ανασκαφεί πολυάριθμα οικοδομήματα και τάφοι του 5ου και του 4ου
αιώνα. Επιπλέον, σε χαράδρα κοντά στην πηγή της Αγίας Παρασκευής
αποκαλύφθηκαν ίχνη σημαντικής κατοίκησης, που ανάγεται στα ύστερα
ρωμαϊκά και στα βυζαντινά χρόνια. Προφανώς, οι κάτοικοι της Φυλής
μετακινήθηκαν σε αυτήν τη θέση προκειμένου να είναι πιο ασφαλείς20.
Οι Φυλάσιοι, άνθρωποι τραχείς, πολεμικοί και ανταγωνιστικοί,
ανήκαν στην Οινηίδα φυλή. Σύμφωνα με επιγραφικά δεδομένα από
την Ελευσίνα21, η πιο σημαντική λατρεία των Φυλασίων ήταν αυτή της
Αρτέμιδος Αγροτέρας, την οποία τιμούσαν σε μεγάλη γιορτή με θυσίες.
Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί αρχαιολογικά κατάλοιπα
που να πιστοποιούν τα δεδομένα της επιγραφής. Ιδιαίτερα σημαντική για
τους Φυλασίους θα πρέπει να ήταν και η λατρεία του Παρνήσιου Δία,
αν αποδεχτούμε την ταύτιση της κορυφής του Άρματος ―της νοτιότερης
κορυφής της Πάρνηθας, η οποία εντοπίζεται στα ανατολικά του φρουρίου της Φυλής και στα βόρεια της μονής Κλειστών― με τη θέση του ιερού.
Εδώ, σύμφωνα με τον Παυσανία22, υπήρχαν βωμοί και χάλκινο άγαλμα
του Δία. Στα δυτικά του Άρματος έως το ρέμα της Θεοδώρας πιθανότατα
τοποθετείται και η θέση του αρχαίου δήμου των Αρματέων23. Πάντως,
υποψήφιο ως εστία λατρείας του Παρνήσιου Δία είναι και το σπήλαιο
κάτω από την κορυφή Καραβόλα, στα ανατολικά του Άρματος, όπου
έχουν εντοπιστεί δύο φάσεις χρήσης: η πρώτη τοποθετείται στην Πρώιμη
Εποχή του Χαλκού και η δεύτερη από τις αρχές της Γεωμετρικής περιόδου μέχρι τον 6ο αιώνα24.
Αναμφισβήτητα ίχνη λατρείας αφιερωμένης στον Πάνα και στις
Νύμφες έχουν ανακαλυφθεί σε σπήλαιο στην Πάρνηθα, στη χαράδρα της
Γκούρας, γύρω στα 3 χιλιόμετρα βόρεια της μονής Κλειστών. Η λατρεία
του Πάνα στο σπήλαιο της Πάρνηθας τοποθετείται στα κλασικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια και θεμελιώνεται από τα κινητά ευρήματα:
επιγραφές, μαρμάρινα ανάγλυφα και αγάλματα που απεικονίζουν τον
Πάνα ή/και τις Νύμφες, καθώς και πήλινα ειδώλια του Σειληνού. Επίσης,
στο σπήλαιο ανασκάφηκαν νομίσματα, κοσμήματα και κεραμικά αγγεία.
Κάτω από το κλασικό-ρωμαϊκό στρώμα, οι ανασκαφείς εντόπισαν δύο
προϊστορικές φάσεις: η αρχαιότερη χρονολογείται στην Πρωτοελλαδική
περίοδο, αν όχι νωρίτερα, και η υστερότερη στα μυκηναϊκά χρόνια. Τα
προϊστορικά ευρήματα περιλαμβάνουν κυρίως κεραμικά αγγεία· έτσι
δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε τον χαρακτήρα της χρήσης του σπηλαίου κατά τις περιόδους αυτές. Πάντως, δεδομένης της δυσπρόσιτης
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θέσης του, καθώς και της στενής σύνδεσης των σπηλαίων με λατρευτικές
δραστηριότητες ήδη από τη Νεολιθική εποχή, θα μπορούσε κανείς να
υποθέσει ότι η λατρεία του Πανός αποτελεί τη συνέχεια κάποιας πανάρχαιας λατρείας, πιθανότατα σχετιζόμενης με τη φύση. Περαιτέρω έρευνα
ενδέχεται να διαφωτίσει το ζήτημα.
Το σπήλαιο του Πανός και των Νυμφών συνέχισε να χρησιμοποιείται
και κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, από τους οποίους
προέρχεται μεγάλος αριθμός πήλινων λυχναριών, περίπου 1.000. Για
τον λόγο αυτόν, το σπήλαιο του Πανός έγινε γνωστό μεταξύ των ντόπιων Αρβανιτών ως «Σπέλα Λυχναρίτε» ή «Λυχναρίτεζα». Η παρουσία
των λυχναριών υποδεικνύει τη χρήση του σπηλαίου ως κέντρου χριστιανικής λατρείας25.
Στο βορειοανατολικό άκρο του Θριάσιου πεδίου, στην ευρύτερη
περιοχή του σύγχρονου Δήμου Άνω Λιοσίων, εντοπίζεται ο δήμος των
Ευπυριδών. Η ταύτιση αυτή βασίζεται σε επιγραφικά δεδομένα26, καθώς
και σε αρχαιολογικά κατάλοιπα που έχουν ανασκαφεί στα Άνω Λιόσια.
Τα ευρήματα αυτά εντοπίζονται στο νότιο και στο νοτιοδυτικό τμήμα της
πόλης. Περιλαμβάνουν τάφους από την Κλασική περίοδο έως τα ρωμαϊ
κά χρόνια, καθώς και κατάλοιπα αρχαίου ναού και άλλων μεγάλων
οικοδομημάτων. Στη θέση Άνω Λίμνη Ζωφριάς, στο σημερινό Ζεφύρι,

Η Ιερά οδός με τον Σαρωνικό κόλπο
στο βάθος· υδατογραφία του Φραγκίσκου
Περιλλά από το έργο του με τίτλο Daphni:
le monastère, l’église, l’histoire, les
mosaïques, που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη
το 1928 (συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)
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Κάτοψη του οικοδομήματος που
ήταν γνωστό μεταξύ των ντόπιων κατοίκων ως
«Πελεκητό», αρχαιολογικός χώρος δήμου Όης
(Αρχαιολογική Εφημερίς 1919, σελ. 36, εικ. 5)

Άποψη του «Πελεκητού», αρχαιολογικός
χώρος δήμου Όης (Λαμπηδόνα 7, σελ. 6)

έχει αποκαλυφθεί αγροικία και λουτρικό συγκρότημα, που χρονολογείται στη Ρωμαϊκή περίοδο και φαίνεται πως έχει κτιστεί στη θέση αρχαιότερου τεμένους, πιθανότατα με ναϊκό οικοδόμημα. Η ονομασία του δήμου,
που έχει προκύψει από το επίθετο «εύπυρος», δηλαδή «εύφορος ως προς
τα σιτηρά», υποδηλώνει την ευφορία του τόπου, καθώς και τις γεωργικές
δραστηριότητες των ανθρώπων του27.
Ο δήμος των Ευπυριδών αποτελούσε μέρος τρικωμίας, όπου εντάσσονταν και οι δήμοι Πηλήκων και Κρωπιδών. Τα σχετικά αρχαιολογικά
δεδομένα είναι μηδαμινά. Ο πρώτος τοποθετείται στα δυτικά των Άνω
Λιοσίων, στην ευρύτερη περιοχή του αρχαίου τείχους «Δέμα», το οποίο
αναλύεται με σχετική λεπτομέρεια σε επόμενη ενότητα, και ανατολικά
του δήμου Όης, στα βορειοανατολικά του Ασπροπύργου. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε επιφανειακές ενδείξεις, καθώς και στο γεγονός
ότι ο Θουκυδίδης28 ονομάζει «Κρωπειά» το πέρασμα που φράζεται από
το αρχαίο τείχος Δέμα.
Στον δήμο Κρωπιδών θα πρέπει να ενταχθεί και ένα εντυπωσιακό
οικοδόμημα των κλασικών χρόνων, η λεγόμενη «Οικία του Δέματος»,
που βρίσκεται γύρω στα 13 μέτρα δυτικά του Δέματος. Κτίστηκε στις
αρχές του 4ου αιώνα, ενώ οι ανασκαφείς εντόπισαν δεύτερη φάση χρήσης, η οποία τοποθετείται στο γ΄ τέταρτο του ίδιου αιώνα. Πρόκειται για
κτίσμα ορθογώνιας κάτοψης και μεγάλων διαστάσεων (16 x 22 μέτρα),
που περιλαμβάνει εννέα δωμάτια τοποθετημένα σε σχήμα Γ γύρω από
ορθογώνια ανοιχτή αυλή. Είχε πλίνθινους τοίχους και θεμέλια από
ακατέργαστους λίθους, ενώ διέθετε δεύτερο όροφο με δίρριχτη στέγη
καλυμμένη από κεραμίδια. Τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς
τα υλικά της δομής, η Οικία του Δέματος ακολουθεί σαφώς την αττική
οικιστική παράδοση των κλασικών χρόνων. Παρ’ όλα αυτά, η ακριβής
χρήση της δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί με βεβαιότητα. Τα πολλαπλά
δωμάτια υποδεικνύουν ότι ίσως έχουμε να κάνουμε με κάποιον ξενώνα
ή με την κατοικία των λειτουργών κάποιου κοντινού ιερού, που δεν έχει
ακόμη αποκαλυφθεί. Τέλος, δεδομένου του έντονου γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα της περιοχής, είναι πιθανό η Οικία του Δέματος να ήταν,
απλώς, μια πλούσια αγροτική κατοικία29.
Η θέση του δήμου Πηλήκων πιθανότατα τοποθετείται στην ευρύτερη
περιοχή της Χασιάς, στα νοτιοδυτικά του δήμου Παιονιδών (περιοχή
Θρακομακεδόνων)30 και στα νοτιοανατολικά του δήμου Φυλασίων.
Οι δύο τελευταίοι εντοπίζονται επί του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.
Οι δήμοι Ευπυριδών, Κρωπιδών, Πηλήκων και Παιονιδών ανήκαν
στη μεσόγεια τριττύ της Λεοντίδος φυλής. Στην ίδια τριττύ εντασσόταν
και ο μικρός δήμος Χαστιέων, η θέση του οποίου έχει εντοπιστεί στην
περιοχή Γκούριζα, κοντά στη σημερινή Χασιά. Η ταύτιση αυτή βασίζεται
σε επιφανειακά ευρήματα. Στην ίδια περιοχή υπήρχε και φρυκτωρίαπαρατηρητήριο που σχετιζόταν με το αρχαιότερο φρούριο της Φυλής31.

από τους ελληνιστικούς έως του ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους, δηλαδή
από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 5ο μ.Χ, και ταυτίζονται με τον αρχαίο
δήμο της Όης32.
Τα ευρήματα περιλαμβάνουν πολλαπλούς τοίχους οικιών και μεγάλες ποσότητες θραυσμάτων χρηστικής κεραμικής και κεραμιδιών οροφής. Οι οικίες είχαν κτιστεί εκατέρωθεν χειμάρρου, που είχε κατεύθυνση
από βορρά προς νότο και σήμερα είναι αποξηραμένος. Μία μικρή γέφυρα
ήταν κατασκευασμένη από μεγάλους αργούς λίθους συναρμοσμένους
με το εκφορικό σύστημα, ώστε να σχηματίζουν τοξωτό άνοιγμα πλάτους
ενός μέτρου. Η άνω επιφάνεια-οδόστρωμα της γέφυρας αποτελείτο από
μικρούς λίθους μπηγμένους στο χώμα33.
Ανασκαφικές τομές στην κοίτη του χειμάρρου αποκάλυψαν 11 τοίχους
με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση, που σχημάτιζαν επάλληλα κτίσματα σχήματος Π. Οι τοίχοι είχαν κατασκευαστεί από μεγάλους αργούς
λίθους χωρίς συνδετικό κονίαμα και ήταν αρκετά ισχυροί. Πιθανότατα
πρόκειται για κατασκευές-φράγματα που στόχευαν στην ανακοπή της
ορμής του νερού του χειμάρρου και χρονολογούνται στα ελληνιστικά
χρόνια· είναι, δηλαδή, σύγχρονοι της γέφυρας34.
Στα ανατολικά του συγκροτήματος των οικιών έχει εντοπιστεί σχετικά
μικρό οίκημα, λαξευμένο στον φυσικό βράχο. Το κτίσμα ανασκάφηκε
κατά τη δεκαετία του 1910 από τον Α. Σκιά35 και οι ντόπιοι το ονόμαζαν
«Πελεκητόν» ή στα αρβανίτικα «Γκουρ-ί-κελεπίσμ». Το κτίσμα ακολουθεί την πορεία της βραχώδους παρειάς και διαιρείται σε δύο δωμάτια, τα

Γενική άποψη της ανασκαφής
στον αρχαιολογικό χώρο του δήμου Όης
(Λαμπηδόνα 7, σελ. 8)

Δήμος Όης
Στη θέση Σπηλιές, που βρίσκεται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του
όρους Καλιστήρι, κοντά στο ρέμα της Μαύρης Ώρας, έχουν εντοπιστεί
και ανασκαφεί εκτεταμένα οικιστικά κατάλοιπα, που χρονολογούνται
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Η γέφυρα στον αρχαιολογικό χώρο
του δήμου Όης (Λαμπηδόνα 7, σελ. 7)

οποία χωρίζονταν είτε από κάποιον λεπτό τοίχο είτε από κάποιο χαμηλό
θωράκιο. Στο ανατολικό δωμάτιο, που είχε μήκος γύρω στα 4 μέτρα,
υπήρχε τετράπλευρη κόγχη λαξευμένη στον τοίχο. Πιθανότατα χρησίμευε στην τοποθέτηση κάποιου αναγλύφου, αγάλματος κ.λπ. Στο κέντρο
του άλλου δωματίου εντοπίστηκε κυλινδρικός βωμός ή βάση κίονα που
είχε λαξευθεί στον βράχο.
Ο Σκιάς ερμήνευσε το Πελεκητόν ως τάφο «εις σχήμα ναΐσκου ή
ηρώου κατεσκευασμένο»36, προφανώς αφιερωμένο σε κάποιον επιφανή
άνδρα ή τοπικό ήρωα. Οι νεότεροι ανασκαφείς, από την άλλη πλευρά,
πιστεύουν ότι πρόκειται για το κεντρικό ιερό του οικισμού37.
Σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το ιερό υπάρχουν εμφανή όστρακα και
τα θεμέλια τοίχων (οικιών ή δημόσιων κτισμάτων), που αναμένουν να
ερευνηθούν και να ανασκαφούν συστηματικά. Τα αρχαία κατάλοιπα
εκτείνονται μέχρι το ρέμα της Γιαννούλας προς τα δυτικά και για 1 χιλιόμετρο προς τα νότια του ιερού. Συνεπώς, η κατοίκηση στην περιοχή θα
πρέπει να ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη.
Ο Σκιάς περιγράφει:
«Τα πλησίον εν τω πεδίω φαινόμενα λείψανα αρχαίου συνοικισμού τα σημειούμενα εν τω χάρτη έχουσιν ικανήν έκτασιν, πολυάριθμοι δε είναι οι υπό τυμβωρύχων ανεσκαμμένοι αρχαίοι τάφοι, ώστε φαίνεται ότι έκειτο αυτόθι δήμος τις όχι
ασήμαντος. Η ύπαρξις τοιούτου συνοικισμού εν μικρά από της Θρίας αποστάσει
δεν είναι παράδοξος, διότι ως έμαθον, οι αυτόθι αγροί, καίπερ πλήρεις πετρών
όντες, είνε λίαν εύφοροι, ένεκα των δαψιλέστερον πιπτουσών βροχών και των εκ
του όρους κατερχομένων χειμάρρων. Όθεν υπήρχον αυτόθι ικανά τα μέσα της
συντηρήσεως πληθυσμού ικανώς πολυαρίθμου. Το μέγεθος του αυτόθι κειμένου
αρχαίου συνοικισμού δεικνύουσιν και τα πολλά εν τω βράχω λελαξευμένα κωδωνοειδή φρέατα»38.
Τα κωδωνόσχημα πηγάδια, που αναφέρονται από τον Σκιά, είναι ορατά
μέχρι και σήμερα. Πρέπει να ερευνηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, διότι
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είναι πιθανό κάποια από αυτά να μην κατασκευάστηκαν κατά την αρχαιότητα, αλλά από τους Αρβανίτες που ζούσαν στις γειτονικές Ομπόρες.
Τα αρβανίτικα πηγάδια έχουν κατά κανόνα σφαιροκωνικό σχήμα και
είναι γνωστά ως γκρόπες39.
Ο αρβανίτικος οικισμός Ομπόρες ιδρύθηκε μετά τον 14ο αιώνα σε
θέση κοντινή σε αυτήν του αρχαίου δήμου Όης. Οι κύριοι λόγοι επιλογής
της συγκεκριμένης θέσης από τους Αρβανίτες πιθανότατα ήταν η εύφορη
και επαρκώς αρδευόμενη γη, σε συνδυασμό με την παρουσία πλούσιου
οικοδομικού υλικού από τα ερείπια του αρχαίου δήμου. Αναλυτικά για
τις Ομπόρες θα μιλήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.
Στην περιοχή της αρχαίας Όης έχουν εντοπιστεί και δρόμοι· μάλιστα,
σε ορισμένα σημεία έχουν σωθεί ίχνη από ρόδες κάρων στον φυσικό
βράχο40. Στα νοτιοδυτικά του ιερού υπάρχουν ίχνη αρχαίου λιθόστρωτου
μονοπατιού με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση. Πρόκειται για το
ίδιο μονοπάτι που περνάει πάνω από τη λίθινη γέφυρα41.
Στα νότια του ιερού ανασκάφηκε οικοδόμημα ρωμαϊκής εποχής (1ος
αιώνας π.Χ.), που αποτελείτο από ένα ελλειψοειδές δωμάτιο εγγεγραμμένο σε τετράπλευρο κτίσμα. Τα κεραμικά ευρήματα αποτελούνται κατά
το μεγαλύτερο μέρος από θραύσματα κυψελών, γεγονός που οδήγησε
τους ανασκαφείς στην υπόθεση ότι το οικοδόμημα σχετιζόταν με την
παραγωγή μελιού42.
Γύρω στα 60-70 μέτρα νοτιότερα ερευνήθηκε ένα είδος στάβλου,
αποτελούμενου από έναν μεγάλο κυκλικό περίβολο διαμέτρου 24
μέτρων και ένα ορθογώνιο οικοδόμημα στα νότια αυτού. Οι ανασκαφείς
υποθέτουν ότι ο ανοικτός περίβολος χρησιμοποιείτο για τον σταβλισμό
αιγοπροβάτων και βοοειδών, ενώ το δωμάτιο, που ήταν στεγασμένο,
ήταν βοηθητικός χώρος (αποθήκη, κατοικία βοσκών κ.λπ.). Με βάση τα
ευρήματα, κυρίως θραύσματα κεραμικών αγγείων καθημερινής χρήσης
και αποθήκευσης, ο χώρος βρισκόταν σε χρήση από τον 1ο μέχρι και τον
5ο αιώνα μ.Χ.43
Τα παραπάνω ευρήματα είναι τα αποτελέσματα επιφανειακών ερευνών και ανασκαφών που διενήργησε ο Α. Σκιάς γύρω στα τέλη της
δεκαετίας του 1910 και οι αρχαιολόγοι της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω δεδομένα είναι ότι ο
οικισμός στη θέση Σπηλιές, κατά πάσα πιθανότητα ο αρχαίος δήμος της
Όης, είχε αγροτικό χαρακτήρα και αξιοσημείωτη έκταση.
Η ανάγκη για περαιτέρω ανασκαφές είναι προφανής, αφού μόνον
έτσι θα μπορέσουμε να σκιαγραφήσουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά
της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής ζωής στην
αρχαία Όη.
Οι γραπτές πηγές, οι επιγραφές και τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας, μας ενημερώνουν ότι οι δημότες της Όης συμμετείχαν
ενεργά στα δημόσια αξιώματα, π.χ. ως άρχοντες, στρατηγοί, ταμίες ή
βουλευτές της πόλης των Αθηνών.
Ο πιο σημαντικός επώνυμος δημότης της Όης ήταν αναμφίβολα ο
φιλόσοφος Πολέμων, γιος του Φιλοστράτου. Ο Πολέμων διαδέχθηκε
τον Ξενοκράτη στη διεύθυνση της Ακαδημίας Αθηνών κατά το 314 π.Χ.
Παρέμεινε σε αυτήν τη θέση μέχρι το 276, οπότε και πέθανε. Αξίζει να

Ερείπια του Δέματος
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Ο χάρτης στο φύλλο VI από το έργο Karten
von Attika των Γερμανών Ιωάννη Κάουπερτ
και Ερνέστου Κούρτιους, που εκδόθηκε
για πρώτη φορά στο Βερολίνο το 1881·
είναι σχεδιασμένος από τον τοπογράφοχαρτογράφο Κάουπερτ και απεικονίζει το όρος
Αιγάλεω και το νότιο τμήμα της Πάρνηθας
(συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)
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αναφερθεί ότι τον διαδέχθηκε ο Κράτης, γιος του Αντιγένους, ο οποίος
προερχόταν από τον δήμο Θρίας44.

Δέμα
Στα βορειοανατολικά του Ασπροπύργου, σχετικά κοντά στα ερείπια του
δήμου Όης και γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα δυτικά των Άνω Λιοσίων, στο
στενό πέρασμα μεταξύ του Αιγάλεω και της Πάρνηθας, βρίσκεται εκτεταμένο αρχαίο τείχος γνωστό ως «Δέμα» ή «Δέσις». Η ονομασία αυτή
δεν είναι αρχαία· την επινόησαν οι κάτοικοι της περιοχής κατά τον 19ο
αιώνα, καθώς το τείχος «έδενε» τα δύο βουνά, κλείνοντας τη μεταξύ
τους δίοδο. Το Δέμα είχε μήκος γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα και είχε οικοδομηθεί, προκειμένου να προστατεύει το μεγάλης στρατηγικής σημασίας

πέρασμα που οδηγούσε από τις Αχαρνές στο Θριάσιο πεδίο45. Από εδώ
είχαν εισβάλει οι Σπαρτιάτες του Αρχίδαμου στο Αχαρνικό πεδίο κατά
το 431, το πρώτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου· από τότε το εν
λόγω πέρασμα, το οποίο ο Θουκυδίδης46 ονόμασε «Κρωπειά», αποτέλεσε
τη βασικότερη δίοδο εισβολής των πελοποννησιακών δυνάμεων στην
Αττική. Σήμερα από το εν λόγω πέρασμα διέρχονται σιδηροδρομική
γραμμή και αυτοκινητόδρομος, που συνδέουν τα βόρεια προάστια των
Αθηνών με το Θριάσιο πεδίο47.
Το τείχος έχει κτιστεί από αδρά λαξευμένους πολυγωνικούς ογκόλιθους χωρίς συνδετική ύλη, ενώ τα κενά είχαν γεμίσει από μικρότερους
λίθους. Η οχύρωση δεν είναι ενιαία· αποτελείται από πολλαπλά μικρά
επικαλυπτόμενα τμήματα που δημιουργούν στενούς διαδρόμους και
εισόδους με επικλινείς ράμπες πίσω τους για εύκολη πρόσβαση στην
επίπεδη κορυφή του. Το πάχος των τειχών κυμαίνεται μεταξύ των 1,5
και 2,8 μέτρων. Στη μέση, περίπου, του μήκους του Δέματος ανοίγονταν
δύο πύλες. Η βορειότερη οδηγούσε στον δήμο Όης και η νοτιότερη στο
Θριάσιο πεδίο. Ίσως υπήρχε και τρίτη πύλη.
Σε απόσταση 225 μέτρων ανατολικά του τείχους έχει εντοπιστεί το
Πίσω Τείχος, χαμηλό φράγμα από αργολιθοδομή μήκους 120 μέτρων

Άποψη του Δέματος (φωτ. αρχείο
Δήμου Άνω Λιοσίων)
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Κάτοψη των οχυρωματικών έργων στη θέση
Lager (McCredie 1966, σελ. 67, εικ. 67)
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περίπου, το οποίο βαίνει παράλληλα προς το κυρίως Δέμα. Το συνολικό
του μήκος έχει υπολογιστεί στα 200 μέτρα. Στόχος του ήταν η παρεμπόδιση εχθρικών στρατευμάτων προς την πεδιάδα των Άνω Λιοσίων, της
οποίας την ανατολική πλευρά έφραζε. Το Πίσω Τείχος οικοδομήθηκε,
κατά πάσα πιθανότητα, την ίδια εποχή με το Δέμα ή λίγο αργότερα.
Πάντως, οι δύο οχυρώσεις μοιάζουν να αποτελούν μέρη του ίδιου οικοδομικού προγράμματος, καθώς το Πίσω Τείχος ενισχύει το Δέμα στο
σημείο όπου το δεύτερο είναι πιο εύκολα προσπελάσιμο ―και συνεπώς
ευπρόσβλητο― λόγω της ομαλότητας του εδάφους.
Αν και η χρονολόγηση της ανοικοδόμησης του Δέματος είναι αρκετά
προβληματική, λόγω έλλειψης δεδομένων, οι περισσότεροι αρχαιολόγοι
την τοποθετούν στο α΄ μισό του 4ου αιώνα. Μάλιστα, συνδέουν το Δέμα
με τον Βοιωτικό Πόλεμο (378-377 π.Χ.) θεωρώντας ότι κατασκευάστηκε
για να λειτουργήσει ως προμαχώνας ενός μεγάλου στρατού, που θα
έδινε μάχη σε ελεύθερο πεδίο. Θα το υπερασπίζονταν πολυάριθμοι οπλίτες, ιππείς και πελταστές. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι το Δέμα
δεν οικοδομήθηκε για να αναχαιτίσει τους εχθρούς που θα κινούνταν
προς την πόλη των Αθηνών, αλλά για να τους καθυστερήσει. Έτσι, ο
αθηναϊκός στρατός, ενημερωμένος για την εχθρική επέλαση μέσω του
ταχύτατου συστήματος των φρυκτωριών, θα προλάβαινε τους επιτιθέμενους πριν φτάσουν στην πόλη. Επιπλέον, το Δέμα δεν θα επέτρεπε τη

διάβαση μιας μεγάλης στρατιάς σε πλήρη σχηματισμό, διευκολύνοντας
έτσι τις δολιοφθορές, ιδίως στην οπισθοφυλακή48.
Στον λόφο Πυργάθι49, στα ανατολικά του Δέματος, υπάρχει πύργος
κυκλικής διατομής με διάμετρο 7,5 μέτρων. Το οικοδόμημα σώζεται σε
ύψος 2 μέτρων. Προφανώς, πρόκειται για φρυκτωρία50-παρατηρητήριο
που σχετίζεται με το κυρίως τείχος, καθώς η θέση του επέτρεπε στον
παρατηρητή ανεμπόδιστη επισκόπηση ολόκληρου του τείχους και του
πεδίου μπροστά από αυτό. Ο ανασκαφέας του κυκλικού πύργου έχει
τοποθετήσει την οικοδόμησή του στην τρίτη δεκαετία του 4ου αιώνα51.
Το τείχος του Δέματος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο οχυρώσεων
που εντοπίζεται στα διάφορα περάσματα και τους δρόμους της Πάρνηθας
και του Κιθαιρώνα, δηλαδή τους εκτεταμένους ορεινούς όγκους που
φράσσουν τα σύνορα της Αττικής και της Μεγαρίδας προς τη Βοιωτία και
την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα. Με στόχο την προστασία αυτών των περασμάτων, οι αρχαίοι Αθηναίοι οικοδόμησαν ισχυρά φρούρια. Επιπλέον,
προκειμένου να εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό έλεγχο αυτής της
συνοριακής γραμμής, είχαν εγκαταστήσει εκτεταμένο σύστημα επικοινωνίας μέσω φρυκτωριών.
Οι διαδοχικές πολεμικές συγκρούσεις, στις οποίες ενεπλάκησαν οι
Αθηναίοι, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι της Αττικής, καθώς και αυτοί
της Μεγαρίδας κατά τον 5ο και τον 4ο αιώνα αντικατοπτρίζονται στις
πολλαπλές οχυρώσεις που οικοδομήθηκαν ή/και επισκευάστηκαν κατά
την περίοδο αυτή. Στην οχυρωματική ζώνη που προστάτευε τα βορειοδυτικά σύνορα της Αττικής και της Μεγαρίδας εντάσσονται τα αρχαία φρούρια των Αιγοσθένων στο Πόρτο Γερμενό, των Ελευθερών στο πέρασμα
της Κάζας, της Οινόης, του Πανάκτου κοντά στο χωριό Πράσινο, του
Κορυνού, της Φυλής, του Δέματος, του Πλακωτού, του Παλαιοκάστρου
στη Μαγούλα και άλλα. Επίσης, εδώ θα πρέπει να ενταχθούν και οι πύργοι στην Οινόη, στο Βελατούρι, στα Βαθυχώρια και στο Πυργάθι κοντά
στο Δέμα, που πρέπει να λειτουργούσαν ως φρυκτωρίες, αλλά και ως
παρατηρητήρια. Τέλος, στην Πάρνηθα εντοπίζονται σημαντικά φρούρια
στις θέσεις Λειψύδριο (Κορακοφωλιά), Λοιμικό, Παλαιόκαστρο, στην
περιοχή του Τατοΐου και Κατσιμίδι. Η κατασκευή αυτών των οχυρωματικών έργων τοποθετείται στα κλασικά χρόνια, με εξαίρεση το φρούριο στο
Λειψύδριο, που ίσως ανάγεται στα τέλη της Αρχαϊκής περιόδου52. Εκτός
από το Δέμα, στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου εντοπίζεται η
οχύρωση Lager, καθώς και το κάστρο της Φυλής, για τα οποία γίνεται
λόγος στις επόμενες ενότητες.

Η κύρια πύλη της οχύρωσης στη Φυλή
(φωτ. αρχείο Νομαρχίας Δυτικής Αττικής)

Οχύρωση Lager
Σε ύψωμα που δεσπόζει πάνω από το Θριάσιο πεδίο, γύρω στα 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Δέματος έχει εντοπιστεί μεγάλο οχυρό. Αποτελείται
από φρούριο ακανόνιστου ελλειψοειδούς σχήματος, από όπου ξεκινάει
τείχος που κατεβαίνει την πλαγιά του υψώματος με Ν-Α κατεύθυνση και
συνολικό μήκος γύρω στα 510 μέτρα.
Οι τοίχοι του φρουρίου, που σώζονται σε εξαιρετικά ερειπωμένη
κατάσταση, είχαν όψεις από ακατέργαστες πέτρες μεγάλου μεγέθους
επιμελώς συναρμοσμένες και γέμισμα από μικρότερους λίθους και
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χώμα. Το ύψος τους υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε τα 2 μέτρα και είχαν
πλάτος γύρω στα 2,25 μέτρα. Η οχύρωση είχε συνολικό μήκος γύρω στα
380 μέτρα και ήταν κατά τόπους ενισχυμένη από τετράπλευρους οχυρωματικούς πύργους. Οκτώ τέτοιοι πύργοι έχουν εντοπιστεί κτισμένοι σε
ακανόνιστα διαστήματα. Στο εσωτερικό του φρουρίου έχουν εντοπιστεί
τουλάχιστον τρία μεγάλα κτίρια με ορθογώνια δωμάτια.
Το τείχος ήταν κτισμένο από ακατέργαστους λίθους. Είχε πλάτος 1
μέτρο, ενώ το ύψος του υπολογίζεται πως δεν ξεπερνούσε τα 75 εκατοστά. Δεν επρόκειτο, λοιπόν, για ισχυρό οχυρωματικό τείχος, αλλά για
χαμηλό προτείχισμα, που στόχευε στην προσωρινή κάλυψη των αμυνόμενων πίσω από αυτό.
Η ανέγερση των οχυρώσεων στη θέση Lager τοποθετείται από τους
ερευνητές στον 4ο αιώνα π.Χ., κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο ήμισύ
του. Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η χρονολόγηση αυτή δεν
είναι απόλυτα βεβαιωμένη, καθώς ο χώρος δεν έχει ανασκαφεί συστηματικά. Έτσι, τα κινητά ευρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ελάχιστα. Επιπλέον, τόσο τα τείχη όσο και τα κτίρια εντός αυτών σώζονται σε
ιδιαίτερα αποσπασματική κατάσταση και δεν είναι δυνατό να προκύψουν
αξιόπιστα χρονολογικά τεκμήρια από την τοιχοδομία χωρίς συστηματική
μελέτη53.

Φρούριο Φυλής
Το αρχαίο οχυρό της Φυλής εντοπίζεται στη βορειοδυτική πλαγιά της
Πάρνηθας, σε υψόμετρο 850 μέτρων, γύρω στα 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του σύγχρονου οικισμού της Φυλής. Το φρούριο της Φυλής, που
χρονολογείται στον 4ο αιώνα, κατέχει στρατηγική θέση, καθώς βρίσκεται
πάνω στον πιο άμεσο, αν και όχι τον ευκολότερο, δρόμο που συνέδεε την
Αθήνα με τη Θήβα.
Το ακανόνιστου σχήματος τείχος αγκαλιάζει την ανατολική πλευρά
του υψώματος. Η δυτική πλευρά του υψώματος είναι τόσο απόκρημνη,
ώστε δεν χρειάστηκε να περιβληθεί με τείχος. Η κορυφή του υψώματος προσφέρει μία εξαιρετική θέα της πόλης των Αθηνών. Τα απότομα
βράχια εξομαλύνθηκαν, ώστε να δημιουργηθεί χώρος αρκετά επίπεδος,
ικανός να φιλοξενήσει οικοδομήματα. Πρόκειται για καταλύματα και κτίρια, τα οποία εξυπηρετούσαν τις καθημερινές ανάγκες της φρουράς, που
κατοικούσε εκεί σε μόνιμη βάση. Από τα κτίσματα αυτά έχουν διασωθεί
μόνο τα θεμέλια.
Ο οχυρωμένος χώρος είναι σχετικά περιορισμένος (30 x 100 μέτρα).
Το τείχος έχει πλάτος 2,5 μέτρα κατά μέσο όρο και επιστέφεται από
επάλξεις. Είναι κατασκευασμένο από καλοδουλεμένους ορθογώνιους
ογκόλιθους, από ντόπιο γκρίζο ασβεστόλιθο. Διαθέτει τέσσερις πύργους,
τρεις ορθογώνιας κάτοψης και έναν κυκλικής. Ο κυκλικός πύργος, με
διάμετρο περί τα 6 μέτρα, είναι ο ισχυρότερος. Βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία, η οποία είναι και η πλέον ευπρόσβλητη, καθώς εδώ το έδαφος είναι πολύ πιο ομαλό. Στην ανατολική πλευρά του τείχους, κοντά
στον κυκλικό πύργο, υπάρχει η κύρια πύλη του κάστρου. Μία δεύτερη
πύλη βρίσκεται στη νότια πλευρά.
Άγνωστο παραμένει αν υπήρξε προγενέστερη οχύρωση στην περιο-
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χή. Τμήματα τοίχων πολυγωνικής τοιχοδομίας, τα οποία εντοπίστηκαν
στα βορειοανατολικά του φρουρίου του 4ου αιώνα, στην περιοχή της
Αγίας Παρασκευής, έχουν αποδοθεί από κάποιους ερευνητές σε αρχαιότερη οχύρωση. Πιθανόν πρόκειται για το οχυρό που, σύμφωνα με τον
Ξενοφώντα54, κατέλαβε ο Θρασύβουλος το 404. Από την άλλη πλευρά,
έχει προταθεί ότι αυτοί οι τοίχοι δεν ανήκαν σε οχυρό, αλλά σε οικισμό.
Πάντως, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φρουρίου, η θέση του αρχαίου
δήμου της Φυλής εντοπίζεται κάπου μεταξύ αυτής της τοποθεσίας και
μιας πηγής με άφθονο νερό στα ανατολικά της οχύρωσης του 4ου αιώνα.
Η ανέγερση της τελευταίας εντάχθηκε σε ένα γενικότερο πρόγραμμα
κατασκευής οχυρώσεων, που πραγματοποίησαν οι Αθηναίοι μετά την
ήττα τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
Το φρούριο της Φυλής αναφέρεται σε επιγραφές και ψηφίσματα του
4ου αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε συστηματικά στους πολέμους εναντίον
των Μακεδόνων, κατά τον 3ο αιώνα. Το 304 πολιορκήθηκε και καταλήφθηκε από τον Κάσσανδρο, στο πλαίσιο της σύγκρουσής του με τον
Δημήτριο Α΄ τον Πολιορκητή. Παρέμεινε στην κατοχή του μέχρι το 283.
Η τελευταία επιγραφική μαρτυρία σχετίζεται με επισκευές που πραγματοποιήθηκαν στο τείχος και χρονολογείται το 236 π.Χ.55

Άποψη της Πάρνηθας από το φρούριο
της Φυλής· λιθογραφία από το Views
and descriptions of Cyclopian or Pelasgic
remains in Greece and Italy του Ιρλανδού
ζωγράφου-συγγραφέα Έντουαρντ Ντόντγουελ,
που εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1819
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών)
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Το Τελεστήριο στον αρχαιολογικό χώρο
της Ελευσίνας, με τη θάλασσα
του Σαρωνικού στο βάθος·
πίνακας του Πωλ Μπρε στο έργο
του Καμίλ Μωκλαίρ με τίτλο Athènes,
που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1935
(συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας
στις αρχές του 20ού αιώνα· επιστολικό
δελτάριο που εκδόθηκε από την Ελληνική
Ταχυδρομική Υπηρεσία την 1η Ιουλίου 1901
(συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)

Η Ελευσινιακή πομπή στο ανατολικό Θριάσιο
και η Ιερά οδός
Όπως έχει ήδη τονισθεί, η θέση του Ασπροπύργου ανάμεσα στην Αθήνα
και την Ελευσίνα υπήρξε πρωταρχικός παράγοντας για την οικιστική
εξέλιξη της περιοχής κατά την αρχαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να
τοποθετηθεί και η μεγάλη θρησκευτική σημασία της παράκτιας περιοχής
του Ασπροπύργου εξαιτίας της διέλευσης της ελευσίνιας πομπής από την
Αθήνα προς την Ελευσίνα διά της Ιεράς οδού.
Οι μεγάλες λατρευτικές πομπές από την Αθήνα προς την Ελευσίνα
πραγματοποιούνταν κάθε φθινόπωρο στο πλαίσιο των Μεγάλων
Μυστηρίων56. Στις 14 του μήνα Βοηδρομιώνα (μεταξύ Σεπτεμβρίου και
Οκτωβρίου) το ελευσινιακό ιερατείο, συνοδευόμενο από τιμητική φρουρά, μετέφερε στην Αθήνα μέσω της Ιεράς οδού τα ιερά αντικείμενα που
φυλάσσονταν στην Ελευσίνα όλο τον χρόνο. Τα αντικείμενα αυτά, που
δεν γνωρίζουμε τι περιλάμβαναν ακριβώς, τοποθετούνταν στο εν Άστει
Ελευσίνιον57, ένα ιερό στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης, και οι εορτασμοί
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ξεκινούσαν επίσημα. Τα Μεγάλα Μυστήρια διαρκούσαν εννέα ημέρες
και είχαν ως αντικείμενο τον εορτασμό της συμβολικής ένωσης της θεάς
Δήμητρας με την κόρη της Περσεφόνη μετά την επάνοδο της τελευταίας
από τον Άδη58.
Κατά την πέμπτη ημέρα των εορτασμών, τα ιερά αντικείμενα της
Δήμητρας επέστρεφαν στην Ελευσίνα. Συνοδεύονταν από πολυπληθή
πομπή, που αποτελούνταν από υποψήφιους μύστες και ήδη μυημένους
πιστούς, οι οποίοι μετέβαιναν στην Ελευσίνα, για να τιμήσουν τη Δήμητρα
συμμετέχοντας σε τελετουργίες με μυστικιστικό και έντονα πνευματικό
χαρακτήρα. Για τις τελετουργίες αυτές ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε
σήμερα. Η πορεία από την Αθήνα προς την Ελευσίνα, το ένα πέμπτο
της οποίας εντοπίζεται στην παράκτια περιοχή του Ασπροπύργου, είχε
μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων και γινόταν μέσω της περίφημης Ιεράς
οδού. Η διαδρομή περνούσε μέσα από δροσερές δασώδεις εκτάσεις,
αγρούς και καλλιεργημένα χωράφια, ενώ ιερά και εντυπωσιακά ταφικά
μνημεία κοσμούσαν τις παρυφές της Ιεράς οδού. Σε κάποια από τα παρόδια ιερά οι πιστοί της Δήμητρας έκαναν στάσεις για να ξεκουραστούν ή
να τελέσουν ιερουργίες σχετιζόμενες με τα Μυστήρια59.
Η Ιερά οδός60 θα πρέπει να διαμορφώθηκε κατά την Υστεροελλαδική
περίοδο από κατοίκους της Αθήνας, που ήθελαν να φτάσουν στον σημαντικό οικισμό της Ελευσίνας και αντιστρόφως. Η έναρξη της λατρείας της
Δήμητρας στην περιοχή χρονολογείται από τους περισσότερους ερευνητές στον 11ο αιώνα ή και νωρίτερα. Γύρω στα μέσα του 8ου αιώνα, όταν
οι εορτασμοί και οι θυσίες στην Ελευσίνα καθιερώθηκαν επίσημα, βάσει
δελφικού χρησμού, η πορεία της Ιεράς οδού πρέπει να είχε παγιωθεί σε
μεγάλο βαθμό. Κατά το δεύτερο μισό του 6ου αιώνα, δηλαδή επί τυράννου Πεισιστράτου και των γιων του, η Ελευσίνα προσαρτήθηκε οριστικά
στο αθηναϊκό κράτος, το ιερό λαμπρύνθηκε με νέα κτίσματα και προβλήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο. Τότε ολοκληρώθηκε και η διαμόρφωση της
Ιεράς οδού, που, μέσω πολλαπλών επισκευών, παρέμεινε σε χρήση καθ’
όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας.
Η επικράτηση του χριστιανισμού προκάλεσε την παρακμή του ελευσινιακού ιερού κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., ενώ η καταστροφική επιδρομή των
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Το καλύτερα διατηρημένο τμήμα της αρχαίας
Ιεράς οδού στα δυτικά του ιερού της Αφροδίτης
στην Αφαία Σκαραμαγκά (Πρακτικά
της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
1938, σελ. 32, εικ. 3)

Η Ιερά οδός στο ύψος της μονής Δαφνίου κατά
τις αρχές του 20ού αιώνα· επιστολικό δελτάριο
που εκδόθηκε από την Ελληνική Ταχυδρομική
Υπηρεσία το 1901 (συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)

Βησιγότθων (395 μ.Χ.) σήμανε το οριστικό κλείσιμό του. Παρ’ όλα αυτά,
η χρήση της Ιεράς οδού συνεχίστηκε επί πολλούς αιώνες, καθώς ο δρόμος εξυπηρετούσε την επικοινωνία του οικισμού της Ελευσίνας και των
γύρω χωριών με την Αθήνα. Επιπλέον, ήταν η κύρια οδική αρτηρία, στην
οποία κατέληγαν οι δρόμοι από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.
Κατά τον 19ο αιώνα πολλά τμήματα της αρχαίας οδού ήταν ορατά ή
ακόμα και σε χρήση, αρκετές φορές επισκευασμένα στα νεότερα χρόνια. Η Ιερά οδός παρέμεινε ο κύριος δρόμος μετάβασης από την Αθήνα
στη Δυτική Αττική έως τον Νοέμβριο του 1962, όταν παραδόθηκε στην
κυκλοφορία η ταχείας κυκλοφορίας Εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου,
γνωστή και ως λεωφόρος Καβάλας ή Αθηνών. Στο 11ο χιλιόμετρό της,
δηλαδή στο ύψος της Μονής Δαφνίου, αυτή η ταχείας κυκλοφορίας λεωφόρος συναντά την Ιερά οδό και συνεχίζει ακολουθώντας χονδρικά την
πορεία του αρχαίου δρόμου. Όσον αφορά στο τμήμα της Ιεράς οδού, πριν
τη συμβολή της με την Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, παρέμεινε στα
χνάρια της αρχαίας διαδρομής, αν και διαπλατύνθηκε σημαντικά, λόγω
αυξημένης κυκλοφορίας.
Τμήματα της Ιεράς οδού έχουν ανασκαφεί εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού, αλλά και κατά μήκος του σύγχρονου
ομώνυμου δρόμου, από τη συμβολή του με την οδό Πειραιώς έως τη
Γεωπονική Σχολή. Εκεί έχουν ανασκαφεί και εκτεταμένες νεκροπόλεις,
που χρονολογούνται από τις αρχές του 7ου αιώνα έως τα ρωμαϊκά χρόνια. Μεγάλα και καλοδιατηρημένα τμήματα του αρχαίου δρόμου έχουν
αποκαλυφθεί στο ύψος της Γεωπονικής Σχολής, όπου ανασκάφηκε και
ιερό της Δήμητρας, στον χώρο του σταθμού Αιγάλεω του Μητροπολιτικού
Σιδηροδρόμου Αθηνών, μπροστά από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
και μπροστά στο ιερό της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά, στο
Χαϊδάρι. Από το σημείο αυτό έως την Ελευσίνα έχουν αποκαλυφθεί
πολλά μικρότερα τμήματα, ενώ εκτεταμένο κομμάτι συναντά ο επισκέπτης και στην αρχή του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας. Πρόκειται
για την κατάληξη της Ιεράς οδού, που σηματοδοτούσε την ολοκλήρωση
της ελευσινιακής πομπής.
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Το πλάτος της Ιεράς οδού συχνά ξεπερνούσε τα 5 μέτρα. Σε κάποια
από τα ανεσκαμμένα τμήματα διαπιστώθηκαν πολλαπλά οδοστρώματα,
τα οποία υποδεικνύουν συνεχή χρήση έως τον 2ο αιώνα μ.Χ. ή και πολύ
αργότερα, σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Τα οδοστρώματα αποτελούνται από τη λειασμένη επιφάνεια του φυσικού
βράχου ή είναι κατασκευασμένα από χαλίκια ή βότσαλα και μικρούς
αδούλευτους λίθους, μπηγμένους σε σκληρό χωμάτινο υπόστρωμα ή
είναι λιθόστρωτα. Το πλάτος του δρόμου ορίζεται από αναλημματικούς
τοίχους μικρού ύψους, κατασκευασμένους από μεγαλύτερους λίθους. Σε
βραχώδεις πλαγιές, όπως στον λόφο της Ηχούς (λόφος Καψαλώνας, στις
βορειοανατολικές υπώρειες του Ποικίλου όρους), γίνονταν λαξεύσεις ή
εκβραχισμοί, προκειμένου να χαραχθεί η πορεία της οδού, ενώ στις κατηφοριές ο δρόμος υποστηριζόταν από κτιστά αναλημματικά τοιχάρια. Σε
αμμώδεις περιοχές, όπως στα περίχωρα της λίμνης Κουμουνδούρου, το
υπόστρωμα αποτελείτο από μικρές πέτρες και χώμα. Στο οδόστρωμα του
τμήματος της Ιεράς οδού, που περνά μπροστά από το ιερό της Αφροδίτης
κοντά στο Δαφνί, έχουν διατηρηθεί αυλακιές-αποτυπώματα από τις
ρόδες των διερχόμενων αρμάτων και αμαξών.
Στις παραγράφους που ακολουθούν θα εξετάσουμε τα πιο σημαντικά ορόσημα της ελευσινιακής πομπής, που εντοπίζονται στα όρια του
σύγχρονου δήμου Ασπροπύργου. Θα βασίσουμε την περιήγησή μας στις
πληροφορίες που μας παραδίδει ο Παυσανίας, ο περίφημος ταξιδευτής
της αρχαιότητας, που επισκέφθηκε το Ελευσινιακό Ιερό γύρω στα μέσα
του 2ου αιώνα μ.Χ. Επιπλέον, θα αναφερθούμε σε πληροφορίες και εντυπώσεις διαφόρων νεότερων περιηγητών, που πέρασαν από την περιοχή
του Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα μ.Χ.
Η συζήτηση σχετικά με τη στενότατη σχέση μεταξύ του Θριάσιου
πεδίου και της ελευσινιακής πομπής θα κλείσει με ένα επεισόδιο που
μας διηγείται ο Ηρόδοτος61. Πρωταγωνιστές ο Αθηναίος Δίκαιος και
ο Σπαρτιάτης Δημάρατος που, ενώ κουβεντιάζουν στους αγρούς του
Θριάσιου πεδίου λίγο πριν από τη μάχη της Σαλαμίνας, γίνονται μάρτυρες θαύματος σχετιζόμενου με την ελευσινιακή πομπή:
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ο Δημάρατος: “Σώπα και μην επαναλάβης σε κανέναν αυτό που μου είπες, γιατί
αν αναφερθούν τα λόγια αυτά στο βασιλιά, θα χάσης το κεφάλι σου και κανείς,
ούτε εγώ ούτε άλλος άνθρωπος, δεν θα μπορέση να σε σώση. Κάθισε ήσυχα και
όσο για τον στρατό ας φροντίσουν οι θεοί.” Αυτά συμβούλευσε ο Δημάρατος. Από
τον κουρνιαχτό και τον ύμνο σχηματίστηκε κάτι σαν σύννεφο που μετεωρίστηκε
και άρχισε να προχωρή προς την Σαλαμίνα, στο στρατόπεδο των Ελλήνων, που
έτσι κατάλαβαν πως ο στόλος του Ξέρξη θα καταστραφή. Αυτά έλεγε ο Δίκαιος
του Θεοκύδη, επικαλούμενος τη μαρτυρία του Δημάρατου και άλλων»63.

Λόφος Ηχούς
Η τελευταία στάση των μυστών πριν μπουν στην περιοχή που καταλαμβάνει ο σύγχρονος δήμος Ασπροπύργου ήταν το ιερό της της Αφροδίτης που
βρίσκεται στη χαϊδαριώτικη συνοικία Αφαία Σκαραμαγκά64. Στο σημείο
αυτό η Ιερά οδός διακλαδίζονταν: το κύριο σκέλος έφευγε με Α-Δ κατεύθυνση, διερχόταν του στενού περάσματος μεταξύ του Αιγάλεω και του
Ποικίλου όρους, έβαινε γύρω από τους πρόποδες του λόφου της Ηχούς
(λόφος Καψαλώνας, στις βορειοανατολικές υπώρειες του Ποικίλου όρους)
και έστρεφε προς βορρά, όπου βρίσκονταν οι δύο λίμνες των Ρειτών. Το
άλλο σκέλος ανηφόριζε προς τα βόρεια, διερχόταν από την κορυφή του
λόφου της Ηχούς και από εκεί κατηφόριζε, πάντα με βορεινή κατεύθυνση,
προκειμένου να συναντήσει το άλλο σκέλος της Ιεράς οδού, στο ύψος της
λίμνης Κουμουνδούρου. Αυτός ο ορεινός δρόμος ήταν στενότερος και,
καθώς δεν έφερε ίχνη αμαξοτροχιών, προφανώς προοριζόταν για πεζοπόρους που ήθελαν να συντομεύσουν την πορεία τους65. Στην κορυφή του
λόφου της Ηχούς εντοπίσθηκε από τον Ι. Τραυλό μεγάλος τετράγωνος
ασβεστόλιθος πλευράς 1,18 μέτρου και ύψους 47 εκατοστών με ορθογωνικό τόρμο στην άνω επιφάνειά του66. Ο Τραυλός πιστεύει ότι:

Εκδρομείς στην Αφαία Σκαραμαγκά, δεκαετία
του 1930 (συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)

Κάτοψη της περιοχής Σκαραμαγκά, όπου
σημειώνονται οι αρχαιότητες που έχουν
εντοπιστεί (σχέδιο Ιωάννη Τραυλού,
Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής
Εταιρείας 1937, πιν. Α)

«Είναι πολύ πιθανή η υπόθεσις, ότι ο λίθος εχρησίμευεν ως βάσις όρου, χωρίζοντος την περιοχή των Αθηνών από την περιοχή της Ελευσίνος»67.

Άποψη του ιερού της Αφροδίτης στην Αφαία
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Η πορεία της Ιεράς οδού από το ιερό
της Αφροδίτης προς τους Ρειτούς (σχέδιο
Ιωάννη Τραυλού, Πρακτικά της εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας 1938,
σελ. 30, εικ. 2)

«Καθώς λέει ο Δίκαιος, γιος του Θεοκύδη, Αθηναίος φυγάς που είχε αποκτήσει
θέση ανάμεσα στους Μήδους, τον καιρό εκείνο, όταν καταστρεφόταν η χώρα της
Αττικής από το πεζικό του Ξέρξη και είχε ερημωθεί από τους Αθηναίους, έτυχε
να βρίσκεται με τον Λακεδαιμόνιο Δημάρατο στο Θριάσιο πεδίο και είδε σύννεφο
κουρνιαχτό να προχωρή από την Ελευσίνα, σαν να βάδιζαν τριάντα χιλιάδες
στρατιώτες, και απορούσαν και οι δύο ποιοι μπορούσαν να σηκώσουν τέτοιο κουρνιαχτό. Αλλά άκουσαν φωνές και φάνηκε στον Δίκαιο ότι είναι ύμνος προς τον
μυστικό Ίακχο. Ο Δημάρατος δεν ήξερε τις ιερές συνήθειες της Ελευσίνας και
ρώτησε τον Δίκαιο τι ήταν αυτά που άκουγε. Και ο Δίκαιος του είπε: “Δημάρατε,
είναι αναπόφευκτο να πάθη συμφορά ο στρατός του βασιλιά62. Αφού η Αττική
είναι έρημη, φανερό είναι ότι οι φωνές αυτές έρχονται από θεό, που από την
Ελευσίνα πάει να βοηθήση τους Αθηναίους. Αν ο βασιλιάς κατευθυνθή στην
Πελοπόννησο, τότε θα κινδυνέψη και ο ίδιος και ο στρατός του. Αν αποφασίση να
χτυπήση τα καράβια που είναι στη Σαλαμίνα, τότε ο βασιλιάς θα κινδυνέψη να
χάση το στόλο του. Την εορτή αυτή την εορτάζουν κάθε χρόνο οι Αθηναίοι τιμώντας τη Μητέρα και την Κόρη. Όποιος θέλει από τους Αθηναίους και τους άλλους
Έλληνες μυείται και τραγουδούν το σκοπό που τώρα ακούς.” Σ’ αυτά αποκρίθηκε
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Η Ιερά οδός κατά μήκος της παραλίας κοντά
στη λίμνη Κουμουνδούρου-περιοχή Ρειτών
κατά τη δεκαετία του 1930 (Πρακτικά της εν
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937,
σελ. 40, εικ. 19)

Οι Ρειτοί (περιοχή λίμνης Κουμουνδούρου)
Αμέσως μετά το ιερό της Αφροδίτης στον Σκαραμαγκά, ο Παυσανίας68
αναφέρεται στους Ρειτούς:
«Οι λεγόμενοι Ρειτοί μόνο που ρέουν όπως τα ποτάμια· το νερό τους είναι θαλασσινό. Θα μπορούσε να πιστέψει κανείς πως από τον Εύριπο της Χαλκίδας ρέουν
κάτω από το έδαφος σε μια θάλασσα χαμηλότερη. Οι Ρειτοί από παράδοση θεωρούνται αφιερωμένοι στην Κόρη και τη Δήμητρα, και ψάρια από αυτούς μπορούν
να πιάνουν μόνο οι ιερείς. Οι Ρειτοί, όπως μαθαίνω, στην παλιά εποχή αποτελούσαν το σύνορο της χώρας των Ελευσινίων προς τους άλλους Αθηναίους»69.
Οι Ρειτοί ήταν δύο μικρές τεχνητές λίμνες, που σχηματίστηκαν από ομάδα
πηγών στις δυτικότατες παρυφές του όρους Αιγάλεω και γύρω στα 300
μέτρα βορείως της ακτής. Οι πηγές βρίσκονταν σε φυσικά βαθουλώματα
του εδάφους, τα οποία φράχθηκαν προς την πλευρά της θάλασσας κατά
την αρχαιότητα. Τα ρεύματα που περιγράφει ο Παυσανίας είναι οι εκροές
των φραγμάτων προς τον κόλπο της Ελευσίνας. Οι λίμνες είχαν γεφύρι,
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προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των ταξιδιωτών. Οι ερευνητές
πιστεύουν ότι η διαμόρφωση των λιμνών και των διαρροών των υδάτων
προς τη θάλασσα έγιναν κατά τα κλασικά χρόνια. Πριν από αυτά, η διέλευση από το σημείο αυτό θα πρέπει να ήταν σχεδόν αδύνατη, εξαιτίας
των ρευμάτων και των ελών που τα τελευταία θα σχημάτιζαν. Το νερό
των Ρειτών ήταν υφάλμυρο λόγω της μικρής απόστασης που τους χώριζε από τη θάλασσα70.
Η βόρεια λίμνη ήταν αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα, ενώ η «προς
το άστυ» στην κόρη της Περσεφόνη. Μόνον οι ιερείς των θεοτήτων αυτών είχαν το δικαίωμα να ψαρεύουν εκεί. Η νότια λίμνη της
Περσεφόνης διατηρείται μέχρι σήμερα και είναι γνωστή ως λίμνη
Κουμουνδούρου· εντοπίζεται στα σύνορα του δήμου Χαϊδαρίου με τον
Ασπρόπυργο. Αντίστοιχα, στην αρχαιότητα οι Ρειτοί αποτελούσαν το
όριο μεταξύ Αθηνών και Ελευσίνας. Στο κέντρο περίπου της λίμνης
Κουμουνδούρου ο Ιωάννης Τραυλός εντόπισε μακρύ τοίχο, που προφανώς αποτελούσε μέρος του φράγματος που συγκρατούσε τα ύδατα
και διαμόρφωνε τη λίμνη. Ο Τραυλός αναγνώρισε ότι οι λίθοι που
είχαν χρησιμοποιηθεί στο φράγμα ήταν σε δεύτερη χρήση και βάσει της
μορφολογίας τους τους συνέδεσε με το δομικό υλικό του ελευσινιακού
τελεστηρίου, που είχε αναγείρει ο Πεισίστρατος και κατακάηκε από
τους Πέρσες στα 479 π.Χ.71.
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας υπάρχει επιγραφή72 με
τμήμα ψηφίσματος της αθηναϊκής βουλής σχετικά με τη γεφύρωση ενός
από τα δύο ρεύματα των Ρειτών. Η επιγραφή χρονολογείται στο 421 π.Χ.
και αναφέρει ότι οι Αθηναίοι είχαν αποφασίσει να κατασκευάσουν λίθινη γέφυρα πλάτους 5 ποδών, δηλαδή περίπου 1,5 μέτρου, προκειμένου
οι ιερείς που μετέφεραν τα ιερά της Δήμητρας στην Αθήνα να περνούν με
ασφάλεια τα ρεύματα. Παράλληλα, το μικρό πλάτος της γέφυρας απαγόρευε τη διέλευση τροχοφόρων, καθώς οι συνοδοί των ιερών αντικειμένων της θεάς ήταν υποχρεωμένοι να είναι πεζοί. Η επιγραφή επιστέφεται
από ανάγλυφη παράσταση, που απεικονίζει τις ελευσινιακές και τις
αθηναϊκές θεότητες. Στην αριστερή άκρη είναι η Δήμητρα και δίπλα της η
Περσεφόνη που κρατά δάδες, ενώ δεξιά εικονίζεται η θεά Αθηνά, πάνοπλη, να δίνει το δεξί χέρι σε νέο άνδρα που στέκεται μπροστά της, δίπλα
στην Περσεφόνη. Αυτός έχει ταυτισθεί από κάποιους αρχαιολόγους με
τον Ελευσίνιο ήρωα Τριπτόλεμο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για
προσωποποίηση του δήμου των Ελευσινίων73.
Οι δύο Ρειτοί χωρίζονταν από χαμηλό λόφο, στην κορυφή του οποίου εντοπίστηκε ορθογώνια κατασκευή διαστάσεων 12,5 x 9 μέτρων, με
στιβαρούς τοίχους κατασκευασμένους από αργούς λίθους. Στο εσωτερικό του οικοδομήματος εντοπίστηκε παχύ στρώμα στάχτης, εκτεταμένα κατάλοιπα πυρών και θραύσματα κεραμικής υστερορωμαϊκών και
πρωτοβυζαντινών χρόνων. Το οικοδόμημα έχει ερμηνευθεί ως φάρος
για τα σκάφη που διέπλεαν το στενό που χώριζε τη Σαλαμίνα από την
ελευσινιακή ακτή74.
Παρ’ όλο που ο Παυσανίας αναφέρει μόνο τα ρεύματα, είμαστε
βέβαιοι πως είδε και τις λιμνούλες, οι οποίες, σύμφωνα με διάφορους
περιηγητές, διατηρούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ο αιώνα μ.Χ.
Μάλιστα, οι εκροές των λιμνών προς τη θάλασσα χρησιμοποιούνταν

Το ψηφισματικό ανάγλυφο των Ρειτών·
στην κάτω ζώνη υπάρχει επιγραφή σχετική
με τη γεφύρωση των Ρειτών, ενώ στην άνω
ίστανται οι μορφές της Δήμητρας
και της Κόρης στα αριστερά και της Αθηνάς
στα δεξιά, η οποία συνοδεύεται από ανδρική
μορφή, πιθανότατα κάποιον Ελευσίνιο.
Χρονολογείται γύρω στο 420 π.Χ.
και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ελευσίνας
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μος περνάει ανάμεσα στη θάλασσα και τις λίμνες Ρειτοί, ένα γεφύρι σου επιτρέπει να περάσεις το μικρό αυλάκι που τις ενώνει. Οι λίμνες Ρειτοί θυμίζουν τους
ορμίσκους που διαμορφώνει η παλίρροια. Λένε οι λίμνες· εγώ βλέπω μόνο μία ή
μάλλον κάτι σαν πλημμυρισμένο βάλτο»77.
Οι παλαιοί κάτοικοι του Ασπροπύργου αναφέρουν ότι και οι δύο λίμνες
υπήρχαν μέχρι και τη δεκαετία του 1950. Τις περιγράφουν με πεντακάθαρα, συνεχώς ανανεούμενα ύδατα, γεμάτες ψάρια, κυρίως κέφαλους,
αλλά και λαβράκια, χέλια κ.ά. Περιβάλλονταν από ψηλούς καλαμιώνες,
όπου έβρισκαν καταφύγιο πολλά πουλιά και αποτελούσαν πραγματικούς
υδροβιότοπους78. Η βόρεια λίμνη ήταν γνωστή ως Κεφαλάρι και η νότια
ως λίμνη Κουμουνδούρου. Η ονομασία αυτή ανάγεται είτε στο όνομα
οικογένειας γαιοκτημόνων, στους οποίους ανήκε η περιοχή κατά τον 19ο
αιώνα, είτε στον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο (1817-1883),
στη θητεία του οποίου, κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας 1860, έγιναν
έργα επιχωμάτωσης και οδοποιίας μεταξύ της ακτής του Σκαραμαγκά
και της λίμνης79. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η επιφάνεια της λίμνης
Κουμουνδούρου μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της διαπλάτυνσης της
Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.
Το Κεφαλάρι αποστραγγίστηκε και επιχωματώθηκε κατά τη δεκαετία
του 1950 ως συνέπεια της εγκατάστασης διυλιστηρίων στην παράκτια περιοχή του Ασπροπύργου. Σήμερα η θέση της λίμνης αυτής υποδηλώνεται
από βάλτο που σχηματίζεται μεταξύ των εγκαταστάσεων των Ελληνικών
Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και της λίμνης Κουμουνδούρου.

Τα ανάκτορα του Κρόκωνα και άλλα μνημεία
μεταξύ των Ρειτών και του ελευσινιακού Κηφισού
Αμέσως μετά τους Ρειτούς, ο Παυσανίας80 συνάντησε τα ανάκτορα του
βασιλιά Κρόκωνα, τον τάφο του Εύμολπου και τα ηρώα του Ιπποθόωντα
και του Ζάρηκα:
Η λίθινη γέφυρα του ελευσινιακού Κηφισού
(Σαρανταπόταμου) στα ανατολικά
της Ελευσίνας, 1ος αιώνας μ.Χ. (Τραυλός
1988, σελ. 190, εικ. 244)

για να θέτουν σε κίνηση δύο παράλιους υδρόμυλους, που είχαν κτιστεί
κοντά στις λίμνες στις αρχές του περασμένου αιώνα, αν όχι νωρίτερα75.
Ο Φραγκίσκος Πουκεβίλ επισκέφθηκε την περιοχή κατά το πρώτο
ήμισυ της δεκαετίας του 1810:
«Αφού πήρα μερικά δείγματα του εδάφους (μετά το στενό πέρασμα μεταξύ
Ποικίλου και Αιγάλεω), επέστρεψα στην Ιερά Οδό και την ακολούθησα ως τους
Ρειτούς ή αλμυρές πηγές αφιερωμένες στη Δήμητρα και την Περσεφόνη, δίπλα
στις οποίες έχουν κτίσει μύλους. Απ’ αυτό το σημείο έχασα τα ίχνη τροχών που
είχαν σχηματίσει οι ρόδες των κάρων και τα οποία ακολουθούσαμε από το ναό της
Φίλης Αφροδίτης (ιερό Αφροδίτης Σκαραμαγκά)»76.
Ο Γουσταύος Φλωμπέρ κατά τα τέλη του 1850 ακολούθησε ανάλογη
πορεία με τον Πουκεβίλ:
«Μονομιάς, στο τέλος της κατεβασιάς (αμέσως μετά το πέρασμα μεταξύ
Ποικίλου και Αιγάλεω), στρίβουμε δεξιά, οι βράχοι είναι κομμένοι ίσια, ο δρόμος
έχει κατασκευαστεί απάνω τους: είναι δίχως αμφιβολία ο αρχαίος δρόμος. Ο δρό-
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«Όταν κανείς περνά από τους Ρειτούς, έχει πρώτα το μέρος όπου έμενε ο Κρόκων,
το οποίο τώρα ονομάζεται ανάκτορα του Κρόκωνα […]. Εγώ τον τάφο του Κρόκωνα
δεν μπόρεσα να τον βρω, αλλά για τον τάφο του Εύμολπου συμφωνούσαν με τους
Ελευσινίους οι Αθηναίοι […]. Επίσης υπάρχει ηρώο του Ιπποθόωντα, από τον
οποίο πήρε το όνομά της η φυλή και κοντά το ηρώο του Ζάρηκα […]. Κηφισός ποταμός ρέει κοντά στην Ελευσίνα με ρεύμα πιο ορμητικό από τον Κηφισό που ανέφερα
πριν (τον αθηναϊκό Κηφισό)»81.
Τα μνημεία που απαριθμεί ο περιηγητής εντοπίζονται στην παραλιακή
ζώνη μεταξύ των δύο λιμνών και του Σαρανταπόταμου (ελευσινιακού
Κηφισού). Κανένα από αυτά δεν έχει εντοπιστεί με βεβαιότητα μέχρι
σήμερα.

Μακρύ Λιθάρι
Η θέση Μακρύ Λιθάρι εντοπίζεται γύρω στο ένα χιλιόμετρο βορειοανατολικά της βιομηχανίας «Τσιμέντα Χάλυψ» και γύρω στα 500 μέτρα
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βορείως της Ιεράς οδού. Το τοπωνύμιο οφείλεται στους πολυάριθμους
στενόμακρους ορθογώνιους λίθους, τμήματα δόμων αρχαίων κτισμάτων
μεγάλου μεγέθους, που ήταν διάσπαρτοι στα χωράφια. Οι ντόπιοι αναφέρουν ότι η περιοχή ερευνήθηκε εξονυχιστικά και σκάφθηκε από αρχαιοκάπηλους κατά την περίοδο της Κατοχής. Επιπλέον, ένας από τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων μετακίνησε μεγάλο μέρος των ορθογώνιων
λίθων στον περίβολο του Αϊ-Γιάννη Γκορυτσάς και στον χείμαρρο της
Γιαννούλας. Αν και μεγάλο μέρος των αρχιτεκτονικών λειψάνων είναι
ορατό μέχρι σήμερα, η θέση δεν έχει ακόμη ερευνηθεί αρχαιολογικά82.

Μούλκι και Σκαραμαγκάς

Υπέργειο τμήμα του Αδριάνειου υδραγωγείου
στην Ελευσίνα (φωτ. αρχείο Νομαρχίας
Δυτικής Αττικής)

Τμήμα αγωγού του Αδριάνειου
υδραγωγείου στο ρέμα της Γιαννούλας
(συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Η περιοχή του Ασπροπύργου παρουσιάζει σημαντική κατοίκηση κατά
τα ρωμαϊκά χρόνια, η οποία εντοπίζεται στην περιοχή του δήμου Όης,
καθώς και στη θέση Μούλκι στα βόρεια των διυλιστηρίων. Για τα ρωμαϊκά κατάλοιπα στην αρχαία Όη έχουμε ήδη μιλήσει αναλυτικά. Στο
Μούλκι εντοπίσθηκε το 1960 ρωμαϊκό λουτρικό συγκρότημα. Ο εντοπισμός και η αρχική ανασκαφή του χώρου έγινε από κάτοικο της περιοχής, που ισχυρίστηκε ότι οδηγήθηκε από όνειρο «προς ανεύρεσιν αρχαίας
εκκλησίας»83. Το ότι έχουμε να κάνουμε με λουτρά συνάγεται από την
επιμελή κατασκευή των τοίχων από εναλλασσόμενες στρώσεις αργών
λίθων και οπτών πλίνθων, καθώς και από την ανεύρεση στρογγυλών
οπτών πλίνθων –που χρησιμοποιούνταν στα υπόκαυστα– και πήλινων
αγωγών τετράγωνης διατομής. Επίσης, εντοπίσθηκε τμήμα μαρμάρινης
ενεπίγραφης βάσης αγάλματος84.
Στο Μούλκι έχει, ακόμα, εντοπιστεί ομάδα κεραμοσκεπών τάφων,
που χρονολογούνται στα υστεροελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια.
Κοντά σε αυτούς τους τάφους ανασκάφηκαν μία ταφή (καύση) του 9ου
και ένας κεραμοσκεπής τάφος των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ., καθώς
και δύο ταφικά αγγεία των τελών του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ.85.
Ρωμαϊκές ταφές εντοπίστηκαν και κοντά στην είσοδο του εργοστασίου
Μακρή στον Σκαραμαγκά. Οι ταφές, πέντε στον αριθμό, βρέθηκαν σε
κτιστό κιβωτιόσχημο τάφο της υστερορωμαϊκής περιόδου86.

Το Αδριάνειο υδραγωγείο
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα που χρονολογείται στα ρωμαϊκά χρόνια είναι τα τμήματα υπόγειου αγωγού του Αδριάνειου υδραγωγείου,
καθώς και τα ερείπια δεξαμενής, που εντοπίσθηκαν στον χείμαρρο της
Γιαννούλας, στα βόρεια και βορειοανατολικά του λόφου του Κυρίλλου.
Ο αγωγός αυτός συνδεόταν με υπέργειο κτιστό αγωγό, που υδροδοτούσε την Ελευσίνα. Επίσης έχει εντοπιστεί μικρό τμήμα υπόγειου αγωγού
στην πλαγιά του χειμάρρου, νοτιότερα της παλαιάς γέφυρας του Αγίου
Γεωργίου Ασπροπύργου. Πιθανότατα, το τμήμα αυτό ανήκε σε επιμέρους διακλάδωση του παραπάνω αγωγού, προκειμένου να υδροδοτηθεί
η παράκτια περιοχή του ανατολικού Θριάσιου πεδίου87.
Το Αδριάνειο υδραγωγείο ήταν ένα μεγαλεπίβολο έργο, που στόχευε να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης της Αθήνας.
Το έργο ξεκίνησε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός στο πλαίσιο των
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εκτεταμένων έργων που διενήργησε, προκειμένου να αναβαθμίσει και
να κοσμήσει την πόλη των Αθηνών, της οποίας την ιστορία και τον
πολιτισμό θαύμαζε βαθιά. Το υδραγωγείο του Αδριανού ολοκληρώθηκε
από τον διάδοχό του Αντωνίνο τον Ευσεβή. Ως προς τον ακριβή χρόνο
κατασκευής του υδραγωγείου υπάρχει διχογνωμία. Κάποιοι ιστορικοί
υποστηρίζουν ότι αυτό είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το
117 μ.Χ. και ότι αποπερατώθηκε το 161 μ.Χ., άλλοι κάνουν λόγο για το
διάστημα μεταξύ 125 και 140 μ.Χ., ενώ άλλοι προσδιορίζουν τον χρόνο
κατασκευής του μεταξύ 134 και 140 μ.Χ.
Το Αδριάνειο υδραγωγείο αποτέλεσε την κύρια πηγή υδροδότησης
των Αθηνών για δεκαοκτώ αιώνες περίπου. Κατά τα βυζαντινά χρόνια,
τη Φραγκοκρατία και την Τουρκοκρατία, όχι μόνο δεν κατασκευάστηκε
κάποιο άλλο αξιόλογο έργο υδροδότησης, αλλά και το ήδη υπάρχον
δίκτυο έμεινε ασυντήρητο και σε αρκετά σημεία καταστράφηκε. Ο 19ος
αιώνας βρήκε την Αθήνα να αντιμετωπίζει έντονο υδροδοτικό πρόβλημα, καθώς το λιγοστό νερό που ανάβλυζε από κάποια σημεία ήταν
βρώμικο ή μολυσμένο. Οι αγωγοί του Αδριάνειου υδραγωγείου είχαν
αποφραχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος από λάσπη ή κατάρρευση των
τοιχωμάτων τους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι κάτοικοι να καταφεύγουν στην άντληση νερού από πηγάδια.
Το υδραγωγείο ήταν εξαιρετικά εκτεταμένο και είχε σχεδιαστεί με

Το υδραγωγείο του Αδριανού· χαλκογραφία
από το έργο Les ruines des plus beaux
monuments de la Grèce, considérées
du côté de l’histoire et du côté de
l’architecture του Γάλλου αρχιτέκτονα
και αρχαιολόγου Ζουλιέν-Νταβίντ Λε Ροΰ,
που εκδόθηκε το 1758 στο Παρίσι

57

τέτοιον τρόπο, ώστε να συγκεντρώνει τα νερά από τις πηγές των νοτιοανατολικών κλιτύων του όρους Πάρνηθα και των βορειοδυτικών της
Πεντέλης και να τα διοχετεύει προς την πόλη των Αθηνών. Για τον
σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένα δίκτυο από αγωγούς, υπόγειους και
υπέργειους, συνολικού μήκους άνω των 25 χιλιομέτρων. Ο κλάδος της
Πάρνηθας πιθανόν είχε δύο σκέλη: το δυτικό, που ξεκινούσε από το
Μετόχι της Αγίας Τριάδας και το βόρειο, που ξεκινούσε από το φαράγγι
Αμπούλθι στη Δεκέλεια. Το υδραγωγείο κατέβαινε μέσα από την περιοχή της Βαρυμπόμπης προς το Μενίδι και προχωρούσε παράλληλα με
την κοίτη του Κηφισού ποταμού (Αγ. Σωτήρα-Κόκκινος Μύλος), συνέχιζε προς τη Μεταμόρφωση, διέσχιζε το Νέο Ηράκλειο, πέρναγε τους
Αμπελόκηπους και κατέληγε σε μεγάλη δεξαμενή που είχε κατασκευαστεί στη νότιο κλιτύ του Λυκαβηττού. Ο αγωγός που εντοπίστηκε στον
Ασπρόπυργο αποτελεί τμήμα διακλάδωσης του κλάδου της Πάρνηθας
προς τα δυτικά, προκειμένου να μεταφερθεί νερό στη Φυλή και την
Ελευσίνα.
Ο πεντελικός κλάδος ξεκινούσε από την περιοχή της Παλαιάς
Πεντέλης με κατεύθυνση προς Χαλάνδρι, ενωνόταν με τον κλάδο της
Πάρνηθας και κατέληγε και αυτός στη δεξαμενή του Λυκαβηττού. Καθ’
όλο το μήκος της διαδρομής των κύριων κλάδων είχαν κατασκευαστεί
μικρότερα βοηθητικά υδραγωγεία, που συνεισέφεραν ύδατα στους
κεντρικούς αγωγούς. Η δεξαμενή στον Λυκαβηττό είχε χωρητικότητα
γύρω στα 500 κυβικά μέτρα και βρισκόταν σε υψόμετρο 136 μέτρα από
την επιφάνεια της θάλασσας. Η πρόσοψή της, στραμμένη προς την πόλη,
ήταν πλούσια διακοσμημένη με μαρμάρινο προστώο με ιωνικούς κίονες,
οι οποίοι σώζονταν μέχρι τον 18ο αιώνα.
Ο τρόπος κατασκευής των αγωγών ήταν σχετικά απλός και ιδιαίτερα
αποτελεσματικός: αρχικά διανοίγονταν ανά 35-40 μέτρα κατά μήκος της
χαραγμένης διαδρομής κατακόρυφα πηγάδια (φρέατα). Στη συνέχεια,
από κάθε τέτοιο πηγάδι ξεκινούσε η διάνοιξη της σήραγγας και προς τις
δύο κατευθύνσεις, μέχρι το τμήμα που ξεκινούσε από το ένα πηγάδι να
συναντήσει το τμήμα που διανοίγονταν από το επόμενο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η μέθοδος αυτή επιτάχυνε κατά πολύ τους ρυθμούς
διάνοιξης των σηράγγων, ενώ τα φρέατα παρείχαν αερισμό και φωτισμό, διευκολύνοντας ταυτόχρονα και την απομάκρυνση των προϊόντων
της εκσκαφής. Η διαδρομή των σηράγγων φυλασσόταν μυστική, ενώ,
μετά τη διάνοιξη κάθε τμήματος, τα στόμια των φρεάτων σκεπάζονταν
και παραλλάσσονταν, ώστε να μη διακρίνονται εύκολα, ακόμα κι από
μικρή απόσταση. Κατά τον τρόπο αυτό λαμβάνονταν προφυλάξεις για
το ενδεχόμενο εσκεμμένης μόλυνσης του νερού, είτε ως αποτέλεσμα
δολιοφθοράς είτε κατά τη διάρκεια τυχόν πολιορκίας της πόλης από
κάποιον εχθρό.
Ανάλογα με τον τύπο του υπεδάφους, οι αγωγοί αλλού ήταν λαξευμένοι μέσα στον φυσικό βράχο και αλλού πλινθόκτιστοι, προκειμένου να
εμποδίζεται η κατάρρευση των μαλακών χωμάτινων τοιχωμάτων εντός
του αυλού. Διέρχονταν σε βάθος 10 έως 40 μέτρων από την επιφάνεια
του εδάφους και η διατομή τους είχε σχήμα όρθιου ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, με το άνω τμήμα αποστρογγυλεμένο (ύψος 1,60 μέτρα,
πλάτος 0,70 μέτρα)88.
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THE EASTERN THRIASIAN PLAIN
DURING ANTIQUITY

Introduction

Τ

he earliest evidence for a permanent settlement in the general area
of Aspropyrgos goes back to the Neolithic period. It was located at
Stephani, a site to the south-east of the modern town. Besides Stephani,
the earliest archaeological remains at Aspropyrgos are a small group
of burials at Moulki dating from the Geometric and Early Archaic
period (9th-7th century BC). After Cleisthenes’ constitutional reform
in 508/507, the area constituted the coastal trittys of the Oineis tribe.
This is where the demes of Oe, Thria and most probably Hippotomadai
and Kothokidai belonged. From the 5th century until the Roman
period, habitation at Aspropyrgos must have been particularly dense.
This hypothesis is based on the multiple cemeteries and architectural
remains from settlements and shrines located at various sites within
the limits of the area occupied by the Municipality of Aspropyrgos.
The fact that Aspropyrgos was inhabited from as early as the prehistoric era, should be attributed to the area’s position near a natural
harbour, within the fertile Thriasian plain, and between two significant
urban centres: Athens and Eleusis.

Thriasian plain
The Triasian plain stretches to the west of Athens, from which it is
separated by Mount Aigaleo. To the west and northwest it is flanked by
Mount Pateras, to the north by Mount Cithaeron and to the northeast
by Mount Parnes. The Eleusinian gulf constitutes its northern boundary. The modern city of Aspropyrgos is located on its eastern section,
Mandra on the western and Eleusis on the south-western. The ancient
inhabitants of Attica believed that the Thriasian plain was the most fertile
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The great Eleusinian relief; the young
male figure in the centre is identified
with Triptolemos, the king of Eleusis,
who is setting out to teach humans how
to cultivate wheat according to the
instructions of Demetra, depicted standing
on the left; the female figure on the right
is Persephone, Demetra’s daughter. The relief
dates from the mid-5th century (National
Archaeological Museum)
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white (=aspro in Greek) colour. Archaeologists have dated the White
Tower’s construction in medieval times. However, a large part of its building material goes back to the Classical period. Most probably, it originated
from the monumental tomb of Straton, that must had been erected somewhere in the nearby area. The identification is based on an inscription
mentioning Straton that was found on one of the marble blocks.

Cleisthenes’ reform and the demes
of eastern Thriasion plain
Cleisthenes’ legislation effectively reformed the Athenian administration
and essentially established democracy (508 BC). He aimed at the unification of the various groups of people that remained separated due to their
social, economic, regional and religious differences into a homogenous
group consisting of equally valued citizens. Consequently he divided
the Athenians in ten new tribes (phylae) of purely regional significance,
which replaced the old four tribes that had a hereditary character.
The names of the new tribes were associated with legendary heroes of
Attica and chosen by the Delphi oracle (Eponymous Heroes). Moreover,
Cleisthenes divided Attica in three geographical units: the city, the coast
and the countryside. Each tribe should include demes (towns and villages) from all three units. One tribe’s demes that were to be found in
the same geographic unit would constituted a trittys. Thus, each tribe
consisted of three trittyes: the urban, the coastal and the inland trittys.
The tribes had an annual leader, a treasury and various assets. Each
one of them would elect fifty citizens from its demes as representatives

Map of Athens and its surroundings created
by the Bavarian cartographer Johann Adolph
Sommer from Ferdinand Stademann’s
Panorama von Athen, which was published
in 1841 in Munich

Right: Column of Hymettian marble bearing
the inscription ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΥΠΥΡΙΔΗΣ
(Epigraphical Museum)
Left: Marble votive relief depicting the god
Pan in the upper right corner, Priapus, the
river Achelous and the Nymphs, 2nd century
BC (National Museum, Πλάτωνος-Γιώτα
2004, p. 403, fig. 181)

land, as it had been cultivated by the goddess Demetra herself, when she
was instructing the very first Athenian farmers. The fields were being
systematically irrigated by the Eleusinian Cephissus (Sarantapotamos)
and produced cereals, oil and wine.

The White Tower and Straton’s tomb
The initial name of Aspropyrgos was “Hasiotika Kalyvia”; it was
changed to “Aspropyrgos” by a royal decree issued in October 1899.
The new name was based on a rectangular building of fortificatory
nature that was to be found on Iera Odos (= the Sacred Way), a few
metres to the east of the Aspropyrgos junction. The building is not visible any more, as it has been fully covered by Iera Odos’ modern road
surface; most of its building material may be seen put together in a pile
on one side of the road.
The tower (=pyrgos in Greek) was build of limestone and marble
blocks. It was named “Aspros Pyrgos” (=White Tower), after the latter’s
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Ancient architectural remains
in an Aspropyrgian courtyard (Nikolaos
Lazarou collection)
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in the Boule (Council of Citizens). The body of bouleutes (members of
the council) was increased by one hundred; in Solon’s times there were
four hundred bouleutes and Cleisthenes made them five hundred.
The number of bouleutes elected by each deme was dependent on the
number of its citizens.
The deme was the fundamental administration unit: it had its own
administration institutions controlling the deme’ land, money and
religious rituals and a demarch, who was in charge of keeping track of
new citizens, as young men were coming of age, and selecting citizens
from the deme to serve on the Council. Cleisthenes had the citizens
named after the deme in which they had been enrolled in order to
disempower the traditional tribes and phratries and underline the citizens’ homogeneity.
According to Cleisthenes’ reform the eastern Thriasian plain constituted the coastal trittys of the Oineis tribe. This is where the demes of
Oe, Thria, and most probably Hippotomadai and Kothokidai belonged.
The deme of Hippotomadai was relatively small and has been identified by some researchers with the archaeological remains located to the
southwest of the Kyrillos Hill. The deme of Kothokidai is placed either
at Gorytsa or near Demertzes Hill, as both sites have yielded significant
architectural remains. Thria is generally thought to have occupied the
south-eastern section of the Thriasian plain, near the coast. At this point,
it should be emphasised that these identifications are not particularly
secure, as they are based on literary evidence and surface finds. None
of the above mentioned sites has been thoroughly studied by means of
excavation. The site of Oe, systematically excavated during 1996-1999,
constitutes the sole exception.
The location of the deme of Phyle is to be found to the north-east
of modern Aspropyrgos and a few kilometres to the north-east of the
homonymous fortress. One of the oldest Parnesian demes was that of
Phyle, which was located near the 4th century fortress, in the site of
Agia Paraskevi. The rough Phylasians, renowned warriors, belonged
to the Oeneis tribe. They worshiped Artemis Agrotera, and also the
Parnesian Zeus; the latter’s cult was based in a cave, which was either
on a peak known as “Arma” near the Kleista monastery, or on Karavola.
Furthermore, the Parnesian cave known as “Lychnospelia” near Phyle,
at an altitude of 675 m, accommodated the cult of the goat-footed god
Pan and the Nymphs were worshipped from as early as the Classical
period, if not later. Its use as a shrine associated with Pan went on until
the Roman era, whereas it appears that the first Christians employed
Lychnospelia as a cult centre.
The Eupyrides deme was located in the north-easternmost area of the
Thriasian plain, where the modern Municipality of Ano Liosia is currently to be found. This identification is based on epigraphic data, as well as
several archaeological remains that have been excavated at Ano Liosia.
The deme of Eupyrides belonged to a trikomia (= three-deme community), where the demes of Kropides and Pelikes were also included. The
associated archaeological evidence is minimal. The Kropides deme was
located to the west of the Ano Liosia region, in the general area of the

Dema wall, and to the east of the ancient deme of Oe. The remains of
the large 4th century domestic complex near the Dema wall should most
probably be associated with the Kropides deme. The deme of Pelikes was
most probably situated in the region of Chasia, to the southwest of the
deme of Paeonides (Thrakomakedones area), and to the southeast of the
deme of Phyle; the last two were located on Mount Parnes. The demes
of Eupyrides, Kropides, Pelikes, and Paeonides belonged to the inland
trittys of the Leontis tribe. This is also where the small deme of Chastieis
was also belonged; its location has been identified with Gkouriza, near
the modern settlement of Chasia.

The deme of Oe
Extensive architectural remains have been located at Spelies, a site at the
south-western foot of Mount Kalisteri, near the Maure Ora stream. The
site, excavated during 1996-1999, has yielded archaeological material
dating from the Hellenistic until the Late Roman period, in other words
from the 4th century BC until the 5th century AD.
The finds include multiple house walls, paved streets and large
amounts of sherds of roof tiles and pottery, both fine and coarse. The
houses had been built along the coasts of a minor stream, currently dry.
A small, stone-built bridge connected the two coasts, while flood-control
works have been uncovered in the river-bed. The settlement included a
small, two-roomed sanctuary, which had been carved out along the face
of a rocky slope to the east of the settlement nucleus. The western room
contained a small circular altar.
The site has not yet been fully excavated; ancient walls are visible
in the areas stretching to the west of the settlement until the Giannoula

View of the circular structure
in archaeological site of Oe from the north
(Λαμπηδόνα 7, p. 8)
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stream and to the south of the sanctuary. Habitation must have been
quite dense throughout the site’s occupation. To the south of the sanctuary, large complexes associated with agricultural activities and dating
from the Roman times were uncovered. The excavators believe that the
archaeological remains briefly described above should be identified with
the ancient deme of Oe, which is known to had been of extent and agricultural character.

The Dema wall
To the northeast of Aspropyrgos and about 2.5 km to the west of Ano
Liosia, there is a relatively narrow passage separating the massive
bulks of Mt Aigaleo from those of Mt Parnes. This passage, connecting Acharnes to the Thriasian plain, was of strategic importance for the
defence of ancient Athens. Thus, it was blocked by an extensive fortification wall, currently known as Dema. It was built in the polygonal system
and measured 4.5 km in length. Dema has not been excavated; therefore
its chronology is not particularly secure. Most researcher place Dema’s
construction within the first half of the 4th century BC.
On the hill of Pyrgathi, to the east of Dema, a circular tower with a
diameter of 7.5 m is to be found. It is preserved to a height of 2 m and
dates from the third decade of the 4th century. The Pyrgathi structure,
apparently a tower-beacon, was directly connected to the wall of Dema.
The Dema wall, as well as the Lager fortification and the Phyle fortress
that are discussed in the following sections, were parts of a wider network of fortifications that the Athenians erected during the 5th and 4th
centuries, in order to protect the passages on the extensive mountainous
massifs of Parnes and Cithaeron, that separated Attica and the Megarid
from Boeotia and the rest of Mainland Greece. Moreover, in order to
ensure the effective control of the Attica-Boeotia borderline, they had
installed an extensive communication system employing watchtowersbeacons. The successive military conflicts, in which the Megarians, the
Athenians and other Attic populations were involved during the 5th and
4th centuries, are reflected in the numerous fortifications that were constructed and/or repaired during this period all over Western Attica.

Lager fortification
Another extensive fortification was located on a hill rising above the
Thriasian plain, about 3 km to the north-west of Dema. It consists of a
fortress of irregularly elliptic plan with eight rectangular towers. The
walls’ height must have been over 2 m and its width about 2.25 m.
At least three large buildings have been located in the interior of the
fortress. The latter was connected to a 510 m long wall the goes down
the hill in a south-eastern direction. Most researchers believe that the
Lager fortification was erected during the second half of the 4th century BC. Nevertheless, it should be emphasised that the site has not
been excavated and, consequently, the date mentioned above is not at
all reliable.
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Phyle
The ancient fortress of Phyle is located on the northwestern slope of
Mount Parnes, at an altitude of 850 m, and about 10 km to the northwest of the modern settlement of Phyle. Its construction dates from the
4th century. It occupies a strategic location, as it is situated on the most
direct, though definitely not the easiest, road connecting Athens with
Thebes. The fortification is of irregular plan fearing four towers; it was
constructed of well-hewn rectangular blocks of local grey limestone.
The fortress of Phyle is mentioned in 4th century inscriptions
and decrees. It was systematically employed in the war against the
Macedonians, which took place during the 3rd century. During the period 304-283 the fortress was occupied by Cassander, during his conflict
with Demetrius I. The latest related epigraphic evidence dates from 236
and is associated with various repairs.

Section of the ancient fortification of Dema
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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Lithograph depicting the ancient castle
of Phyle, 19th century

The Eleusinian procession
in the eastern Thriasian plain and Iera Odos
The religious processionς from Athens to Eleusis took place each autumn
as part of the Great Eleusinian Mysteries that celebrated the symbolic reunion of goddess Demetra with her daughter Ariadne, who had returned
from the world of the dead. The Eleusian procession went through the
area currently occupied by the Municipality of Aspropyrgos via Iera
Odos. Beginning at Athens, near the Dipylon Gate, the procession would
go through cultivated fields and cool and shady forested areas frequently
adorned by impressive burial monuments and small shrines. At some of
these shrines the procession would make a brief stop, so that its followers
could take some rest or perform rituals associated to the Great Mysteries.
The route of the Sacred Way of Athens must have been established
during the Late Helladic period by Athenians wishing to travel to the
important settlement of Eleusis, and vice versa. The road’s formation
must have been finalised by the second half of 6th century, when Eleusis
was permanently attached to the Athenian city-state. A highly popular
road, Iera Odos had been adorned by various shrines and cultic areas,
mostly related to the Eleusinian procession, as well as numerous cemeteries and burial monuments. Although the Eleusinian sanctuary was closed
during the 4th century AD, the use of Iera Odos continued for several
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centuries, as it facilitated the communication of Eleusis and the surrounding villages with Athens. Moreover, it constituted the main traffic artery,
where the roads from the Peloponnese and Centrals Greece met. During
the 19th century, many parts of the ancient road were still visible or still
in use after having been extensively repaired. The Sacred Way remained
the main road connecting Athens to Western Attica until November 1962,
when the Athens-Corinh national road was inaugurated.

Echo Hill
The procession’s last stop before entering the area presently occupied
by the Municipality of Aspropyrgos was the sanctuary of Aphrodite
at Aphaia Skaramaga in Chaidari. At this point Iera Odos branched;
one section would go in a E-W direction, through the narrow passage
between Mounts Aigaleo and Poikilo and then along the foot of Echo Hill
(Kapsalona Hill and notrth-eastern section of Mount Poikilo). There, it
would turn northwards to meet the two Reitoi lakes. The second branch
would go north, cross the Echo hilltop and the continue northwards,
so as to connect with the first branch near the lakes. The second branch
was considerably narrower and, as no traces of ancient cart wheels have
been identified on the road’s rocky surface, was most probably used as
a shortcut for hikers.

View of Iera Odos with the Saronic sea
in the background; engraving published
in Le Tour du Monde 32 (1876), p. 37
(Ioannes Ingleses collection)

The stone base that was most probably
supporting the milestone separating
the Athenian territory from that of Eleusis;
it was located atop the Echo hill (Πρακτικά
της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
1937, p. 39, fig. 18)
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of the Hellenic Refineries of Aspropyrgos (ELDA) in the area.
In 1936, while investigating Lake Koumoundourou’s bed, Ioannes
Traulos located a long wall. It was identified as a section of the dam creating the lake. The building material originated from the Eleusis, where
it had originally been used in the construction of Peisistratos’ telesterion.
The building had been destroyed by the Persians in 479 BC. Moreover, in
an inscription at the Archaeological Museum of Eleusis dating from 421
BC, it is mentioned that the Athenian Boule had decided to have a stone
bridge constructed at Reitoi.

The palace of Krokon and other monuments
between the Reitoi and the Eleusinian Kefissos
On his was from Athens to Eleusis and immediately after the Reitoi,
Pausanias mentions seeing the palace of Krokon, the tomb of Eumolpos
and the heroa of Hippothoon and Zarekas. These monuments are generally thought to had been located along the coast, between Reitoi and the
River Sarantapotamnos (Eleusinian Cephissus). None of them has so far
been securely identified.

Makry Lithari

General view of Lake Koumoundourou
(photo by Spyros Panagiotopoulos)

The Reitoi (Lake Koumoundourou)
When talking about the Reitoi, archaeologists refer to the two small artificial lakes formed around a group of springs at the western foot of Mount
Aigaleo and about 300 m to the north of the coast. The springs were located
within natural ground cavities. The lakes were created by means of blocking the narrow streams connecting the cavities to the sea. This happened
in antiquity, most probably during the Classical period. The Reitoi water
was brackish, due to the close distance separating the lakes from the sea.
Northern Reitos was devoted to goddess Demetra and southern
Reitos to her daughter Persephone. The only persons allowed to fish
Reitoi were Demetra and Persephone’s priests. The southern lake has
survived until the present day, though considerably reduced in size;
it is known as Lake Koumoundourou and is situated at Skaramangas,
between the Municipalities of Aspropyrgos and Chaidari. During
antiquity, the Reitoi lakes constituted the official border between
Athens and Eleusis. The northern lake, known in later periods as Lake
Kefalari, was drained during the 1950s, as a result of the establishment
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Makry Lithari is situated about 1 km to the northeast of the factory
“Chalyps Concrete” and 0.5 km to the north of Iera Odos. “Makry Lithari”
means long stone. The site was named after the numerous rectangular
chunks of stone, sections of ancient building blocks of large size, that are
to be found scattered all over the fields. The locals mention that the area
was investigated and illegally excavated by clandestine diggers during
the German Occupation. Despite the fact that a large part of the architectural has remained visible until today, no systematic excavation has
taken place in the area yet.

Μoulki and Skaramangas
The habitation in the general area of Aspropyrgos must have been quite
dense during the Roman times. Besides the site of ancient Oe, architectural remains dating from the Roman period have been uncovered at
Moukli, to the north of the refineries. They belonged to a bath and were
associated with a group of tombs dating from the Late Hellenistic and
Roman periods. More roman tombs were excavated at Skaramangas, in
the vicinity of Makres’ factory.

Hadrian’s aqueduct
The remains of an water-reservoir and a subterranean section of the
Hadrianic pipeline-network that were located near the Giannoula
stream, to the southeast of Kyrillos Hill, constitute two of the most
significant archaeological finds in the area of Aspropyrgos. The pipe in
question was connected to an aqueduct that supplied water to Eleusis.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
CHAPTER ΙΙΙ

BYZANTINE
AND POST-BYZANTINE PERIODS

72

73

ΤΑ ΧΑΣΙΩΤΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Εισαγωγή

Ο

ι πληροφορίες που διαθέτουμε για την περιοχή του Ασπροπύργου
από τον 8ο έως τον 15ο αιώνα, δηλαδή κατά τα βυζαντινά χρόνια,
είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Δεν υπάρχουν κατάλοιπα από οικισμούς,
νεκροταφεία ή χώρους λατρείας, δηλαδή εκκλησίες. Αιτία του φαινομένου
αυτού ενδέχεται να είναι ο αποσπασματικός και μη συστηματικός χαρακτήρας της αρχαιολογικής έρευνας που έχει διεξαχθεί στον Ασπρόπυργο
μέχρι σήμερα. Βέβαια, είναι εξίσου πιθανό η σπανιότητα των αρχαιολογικών δεδομένων να υποδεικνύει σημαντική αραίωση του πληθυσμού κατά
την παραπάνω μακρά περίοδο. Η ερήμωση της περιοχής θα πρέπει αναμφίβολα να συνδεθεί με τη ληστρική δράση πειρατών και επιδρομέων, κυρίως Αράβων, Γενοβέζων, Νορμανδών και Τούρκων, που λυμαίνονταν τις
παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής. Έτσι, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να
μετακινηθούν σε πιο προφυλαγμένες ορεινές θέσεις, προς τα ενδότερα.
Αντίστοιχη ερήμωση παρατηρείται και στη γειτονική Ελευσίνα1.
Παρόλα αυτά, στην υπό συζήτηση περίοδο εντάσσεται μία από τις
πλέον σημαντικές ιστορικές μεταβολές για την περιοχή του
Ασπροπύργου, αλλά και για ολόκληρη τη Δυτική Αττική· ο λόγος για
την εγκατάσταση των Αρβανιτών κατά το β΄ ήμισυ του 14ου αιώνα.
Στον Ασπρόπυργο, οι Αρβανίτες κατοίκησαν στην περιοχή Ομπόρες,
στα βορειοανατολικά της πόλης, όπου μέχρι πρόσφατα σώζονταν τα
κατάλοιπα του ομώνυμου οικισμού. Η εγκατάσταση των Αρβανιτών
στον Ασπρόπυργο θα συζητηθεί αναλυτικά παρακάτω, ενταγμένη στο
γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της αρβανίτικης εγκατάστασης και παρουσίας στην Αττική κατά τα βυζαντινά και τα μεταβυζαντινά χρόνια.
Από τα τέλη του 16ου αιώνα και εξής, η κατοίκηση στην περιοχή του
Ασπροπύργου φαίνεται να πυκνώνει. Αυτό μαρτυρείται από μια σειρά
χριστιανικών ναών που οικοδομήθηκαν κατά τον 16ο-18ο αιώνα. Οι
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Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ· τοιχογραφία
στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Η Παναγία· τοιχογραφία στον ναό
του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Η παράσταση της Ανάληψης σε ατελείωτη
τοιχογραφία (στάδιο προπλασμού)
στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Ιωάννη
του Νηστευτή στον Ασπρόπυργο
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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εκκλησίες αυτές θα εξεταστούν λεπτομερώς στις επόμενες ενότητες,
καθώς κάποιες από αυτές είναι κοσμημένες με αξιόλογες τοιχογραφίες.
Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα ο κάμπος του ανατολικού Θριάσιου πεδίου
καλλιεργείτο από τους γεωργούς της γειτονικής Χασιάς. Αυτοί θα πρέπει
να είχαν κατασκευάσει πλινθόκτιστα καλύβια-αγροικίες στην περιοχή,
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εφήμερης διαμονής τους
στους αγρούς. Στις αρχές του 18ου αιώνα, όμως, φαίνεται ότι στον χώρο
της σύγχρονης πόλης του Ασπροπύργου υπήρχε μικρό χωριό, γνωστό
με το όνομα «Καλύβια», το οποίο υπαγόταν στο κεφαλοχώρι Χασιά, ένα
σημαντικό δερβενοχώρι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Η ετυμολογία της ονομασίας από τις αγροτικές καλύβες, που προαναφέρθηκαν,
είναι προφανής. Η μετονομασία από «Καλύβια» σε «Ασπρόπυργο» έγινε
με βασιλικό διάταγμα κατά το έτος 1899.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Χασιώτικα Καλύβια, που με το πέρασμα
των αιώνων εξελίχθηκαν στον σημερινό Ασπρόπυργο, διαφοροποιούνται από τον ομώνυμο μικρό οικισμό που υπήρχε στην είσοδο του περάσματος της Χασιάς. Ο οικισμός αυτός είχε εποχικό χαρακτήρα και πιθανότατα σχετιζόταν με δραστηριότητες των κτηνοτρόφων της περιοχής2.
Κατά τις αρχές του 17ου αιώνα δημιουργήθηκε το τσιφλίκι του Στεφάν
πασά και ο σχετιζόμενος οικισμός Στεφάνι. Τα ερείπια του τελευταίου
σώζονται ακόμη και σήμερα στην ομώνυμη θέση, στα νοτιοανατολικά
της σύγχρονης πόλης του Ασπροπύργου.

Ο Άγιος Νικόλαος· τοιχογραφία
από τον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Ο Άσπρος Πύργος και άλλοι οχυρωματικοί πύργοι
Επί της Ιεράς οδού, λίγα μέτρα ανατολικά της σύγχρονης διασταύρωσης
για Ασπρόπυργο, υπήρχαν τα ερείπια τετράπλευρου πυργοειδούς οικοδομήματος. Το κτίσμα αυτό ήταν γνωστό ως «Άσπρος Πύργος» και σε
αυτό οφείλεται η ονομασία του Δήμου Ασπροπύργου3. Η ανέγερση του
πύργου τοποθετείται στους μεσαιωνικούς χρόνους, αλλά το οικοδομικό
υλικό που χρησιμοποιήθηκε προερχόταν από ταφικό μνημείο της κλασικής εποχής (τάφος Στράτωνα).
Ο πύργος είχε τετράγωνη κάτοψη με διαστάσεις 9,30 x 9,30 μέτρων.
Η ανωδομή ήταν κατασκευασμένη από μαρμάρινες πλίνθους και πωροπλίνθους σε δεύτερη χρήση, ενώ τα θεμέλιά του από ποτάμιους λίθους
στρωμένους με επιμέλεια σε επάλληλες σειρές, με πηλό ανάμεσά τους ως
συνδετική ύλη. Το εσωτερικό του πύργου χωριζόταν σε δύο άνισα δωμάτια από έκκεντρο τοίχο με προσανατολισμό Β-Ν. Και στους δύο χώρους
εντοπίσθηκαν μεγάλοι αποθηκευτικοί πίθοι4.
Το μνημείο έγινε αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών κατά τα
τέλη του 19ου αιώνα και ανασκάφηκε συστηματικά κατά το 1892 από τον
αρχαιολόγο Δ. Φίλιο5. Επανάληψη των ανασκαφών πραγματοποιήθηκε
το 19726 και το 19937 με αφορμή τη διαμόρφωση και αργότερα τη διαπλάτυνση της Ιεράς οδού. Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι συμφωνούν ότι ο
λεγόμενος Άσπρος Πύργος ήταν μεσαιωνικό κτίσμα με οχυρωματικό
χαρακτήρα. Στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν εντοπιστεί ακόμη δύο
τέτοιοι πύργοι: ένας σε λόφο στα βόρεια της λίμνης Κουμουνδούρου8 και
ένας στο Ποικίλο όρος. Ο πρώτος έχει ερμηνευθεί ως «φάρος», λόγω των
εκτεταμένων στρωμάτων τέφρας που ανασκάφηκαν στο εσωτερικό του·
ο δεύτερος σημειώνεται και στον χάρτη των Κούρτιους και Κάουπερτ9.

Μεσαιωνικές επιγραφές στους λίθους
που συναποτελούσαν τον Άσπρο
Πύργο (Πρακτικά της εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας 1892, σελ. 40)
Κάτοψη του Άσπρου Πύργου
(Πρακτικά της εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας 1892, σελ. 37)
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Εγκατάσταση των Αρβανιτών στην Αττική
Η εγκατάσταση μεγάλων ομάδων Αρβανιτών στην Αττική έλαβε χώρα
κατά τα τέλη του 14ου και τον 15ο αιώνα. Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί αποτέλεσμα αφενός της πίεσης που δέχτηκαν από τους Τούρκους
στη Θεσσαλία, όπου είχαν εγκατασταθεί από τον 13ο αιώνα, αν όχι νωρίτερα10, και αφετέρου της ευνοϊκής αντιμετώπισής τους από τους ηγεμόνες
της Νότιας Ελλάδας, Βυζαντινούς, Καταλανούς και Φράγκους. Η εύνοια
αυτή οφειλόταν στην πολεμική τους δεινότητα και στη συνακόλουθη
δυνατότητά τους να ενισχύσουν την τοπική άμυνα. Έτσι, ο δεσπότης
του Μορέως Μανουήλ Καντακουζηνός οδήγησε αρβανίτικους πληθυσμούς στην Πελοπόννησο στα μέσα του 14ου αιώνα, ενώ ο βασιλιάς της
Αραγονίας Πέτρος Δ΄ χορήγησε το 1382 σημαντικές φορολογικές απαλλαγές σε όσους Έλληνες και Αρβανίτες επιθυμούσαν να εγκατασταθούν σε
καταλανικές κτήσεις στην Αττική, στη Βοιωτία και στη Λοκρίδα.
Η κατάκτηση της Θεσσαλίας από τους Τούρκους το 139311 ώθησε μεγάλες ομάδες αρβανίτικων πληθυσμών να κινηθούν προς τα νότια, προκειμένου να ξεφύγουν από την τουρκική λαίλαπα. Κατευθύνθηκαν, λοιπόν,
προς τη σχετικά αραιοκατοικημένη Ανατολική Στερεά, ακολουθώντας τις
μεμονωμένες ομάδες ομοφύλων τους που ήδη είχαν εγκατασταθεί εκεί.
Το αρβανίτικο ρεύμα προς την Αττική συνεχίστηκε και κατά τις πρώτες
δεκαετίες του 15ου αιώνα, δηλαδή στα χρόνια των Φλωρεντινών δουκών
της Αθήνας, Νέριου και Αντώνιου Ατζαγιόλι, οι οποίοι έβλεπαν θετικά
την παρουσία μεγάλων ομάδων σκληροτράχηλων πολεμιστών στα εδάφη
τους. Παράλληλα, οι Βενετοί φρόντισαν να προσελκύσουν αρβανίτικους
πληθυσμούς στην Εύβοια κατά τα έτη 1403 και 142512.
Η αρβανίτικη παρουσία στη Δυτική Αττική οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στον δεσπότη του Μορέως Θεόδωρο Α΄ Παλαιολόγο, ο οποίος
μετέφερε μεγάλες ομάδες Αρβανιτών στην Πελοπόννησο. Στόχος του
ήταν η ενίσχυση των εδαφών του με νέους πληθυσμούς, καθώς και ο
αποτελεσματικός αγώνας εναντίον της τοπικής αριστοκρατίας και των
γειτονικών λατινικών κρατιδίων13.
Πρώτοι στη Βόρεια Αττική εγκαταστάθηκαν οι Λιόσηδες, οι
Μαζαρακαίοι, οι Μαλακασαίοι και άλλοι. Ακολούθησε το μεγάλο κύμα
των πρώτων δεκαετιών του 15ου αιώνα, με το οποίο κατέφθασαν οι
Μπουαίοι, οι Λιοπεσαίοι, οι Σπαταίοι και άλλοι. Αυτοί εγκαταστάθηκαν
κυρίως στα Μεσόγεια και στην Ανατολική Αττική. Ακολούθως, κάποιοι
μετακινήθηκαν στα νησιά του Σαρωνικού και στην Εύβοια. Στους περισσότερους νεοφερμένους δόθηκαν αγροτικοί κλήροι, ενώ πολλοί από
αυτούς ανέλαβαν την υποχρέωση να συντηρούν άλογα.
Οι έποικοι Αρβανίτες14, προσέφεραν στρατιωτικές υπηρεσίες στο βυζαντινό κράτος. Σε αυτό συνέβαλε και το ότι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι,
γεγονός που τους επέτρεψε να ταυτιστούν σε μεγάλο βαθμό με τον γηγενή πληθυσμό. Πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες, για να αποκρούσουν τις
τουρκικές επιδρομές στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Μετά την
ολοκληρωτική κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου από τους Τούρκους,
ένα μέρος των Αρβανιτών εξισλαμίστηκε και προσέφερε υπηρεσίες αστυνομίας στους Τούρκους. Η πλειονότητα των Αρβανιτών στην Αττική και
στην Κορινθία παρέμειναν Χριστιανοί ορθόδοξοι. Αναμφίβολα, η προ-
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Χάρτης της Δυτικής Αττικής
σε επιχρωματισμένη λιθογραφία
από το έργο του λόγιου Άγγλου αιδεσιμότατου
Κρίστοφερ Γουορντσγουόρθ με τίτλο Greece:
pictorial, descriptive and historical,
που εκδόθηκε το 1839 στο Λονδίνο
(συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)

79

σφορά τους στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821-1830 υπήρξε
σημαντική.

Οικισμός Ομπόρες

Γκρόπα (συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Οι ομάδες Αρβανιτών που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Δυτικής
Αττικής και της Μεγαρίδας δημιούργησαν νέους οικισμούς και χωριά.
Ένας τέτοιος οικισμός ήταν και οι Ομπόρες, στα βορειοανατολικά της
πόλης τους Ασπροπύργου. Τα ερείπιά του σώζονταν μέχρι πρόσφατα
στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του όρους Καλιστήρι, κοντά στα αρχαιολογικά κατάλοιπα του αρχαίου δήμου Όης.
Η ονομασία Ομπόρες προέρχεται από τη λέξη «ομπόρ», που στην
αρβανίτικη διάλεκτο των δίγλωσσων κατοίκων της περιοχής σημαίνει
«αυλή». Χρησιμοποιείται σε εκφράσεις που υποδηλώνουν ότι δεν ασφαλίστηκαν οι πόρτες ή αντικείμενα έμειναν εκτεθειμένα ή αφύλακτα σε
ανοικτό χώρο («τα’ι λιάσε ομπόρ» = «τι τα άφησες ξέφραγα, στον ανοικτό
χώρο χωρίς φράχτη»)15.
Η διάρκεια κατοίκησης στις Ομπόρες είναι δύσκολο να προσδιοριστεί,
καθώς δεν σώζεται πλέον τίποτα απολύτως. Η χρονολογία, αλλά και οι
αιτίες της εγκατάλειψης του οικισμού είναι ιδιαίτερα ασαφείς. Οι τοπικές
παραδόσεις μιλούν για απότομη εγκατάλειψη του χωριού εξαιτίας τουρκικής επιδρομής ή επίθεσης πειρατών. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε
την απουσία του αρβανίτικου χωριού από τις αναφορές των περιηγητών
που επισκέφθηκαν τον χώρο από τον 17ο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Αυτή η
διαπίστωση πιθανόν υποδεικνύει την καταστροφή ή/και εγκατάλειψή του
κατά τις πρώτες δεκαετίες της Τουρκοκρατίας στην Αττική. Υπάρχει όμως
και εναλλακτική εξήγηση, καθώς οι Ομπόρες δεν συνδέονταν με άλλες
πόλεις στα συνήθη δρομολόγια των ταξιδιωτών. Έτσι, δεν έτυχε να τις
επισκεφθούν οι περιηγητές, που κατά κανόνα ακολουθούσαν ασφαλείς,
σχετικά μεγάλης κυκλοφορίας δρόμους.
Παρόλα αυτά, οι Ομπόρες φαίνεται πως ήταν φημισμένες μεταξύ των
ίδιων των Αρβανιτών και των απογόνων τους. Παλιοί κάτοικοι του
Ασπροπύργου διηγούνται για ξένους επισκέπτες, κατά πάσα πιθανότητα από την Κάτω Ιταλία ή τη Σικελία. Αυτοί έφτασαν στην πόλη κατά
τις δεκαετίες του 1930 και 1940, αλλά και του 1990, αναζητώντας στις
Ομπόρες το χωριό των προγόνων τους16.
Κατά τη δεκαετία του 1970, τα ερείπια των Ομπορών επισκέφθηκε ο Κ.
Ρόδης, Αρβανίτης στην καταγωγή, ο οποίος μας άφησε μια ενδιαφέρουσα
περιγραφή του χώρου:
«Περιεργάζομαι τα ερείπια: εδώ και κει σκόρπια κεραμίδια και τούβλα μιας
άλλης εποχής.
Στις γωνιές των ερειπωμένων θεμελίων αγκωνάρ (=ακρογωνιαίοι λίθοι, αγκωνάρια), αρκετά ογκώδη όπου χρειάζεται προσπάθεια πολλών ανθρώπων στην
τοποθέτησή τους.
Ένα όμως αγκωνάρι, το πιο μεγάλο από όλα, που υπολόγισα με το μάτι διαστάσεων σε μέτρα 1,8 x 0,7 x 0,4 περίπου τραβά την προσοχή μου. Το περίεργο όμως
είναι ότι δεν αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάποιων άλλων θεμελίων.
Είναι μόνο και ξέχωρο από οικοδομή, φέρνει δε και μία πονίτσα (= βαθουλωματάκι)»17.
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Η «πονίτσα» που αναφέρει ο Ρόδης είχε σχήμα κανονικού ορθογωνίου
και έχει ερμηνευθεί ως θέση για τοποθέτηση προσφορών ή λατρευτικών
αντικειμένων, αγαλμάτων18.
«Οι θέσεις των θεμελίων δείχνουν πως τα σπίτια είχαν ακριβή προσανατολισμό,
σα να έδωσε σχέδιο κάποιος μηχανικός, με είσοδο ανατολική όπως δείχνουν τουλάχιστον τα θεμέλια δύο ερειπίων σε καλή κατάσταση.
Η πέτρα όμως με την πονίτσα ως προς τον προσανατολισμό της φαίνεται μία
παραφωνία. Η δε πονίτσα είναι σκαλισμένη στην πλευρά που κοιτάει βορειοδυτικά, απέναντι ακριβώς από το βουνό Γκουρ ι ζι (βράχος, πέτρα η μαύρη).
Περίεργο! Πιο πέρα υπάρχει ένας σφόνδυλος με αυλακώσεις, σίγουρα αρχαίος
ελληνικός, πεταμένος μακρύτερα από τα θεμέλια των ερειπίων»19.
Ο σφόνδυλος που έκανε τον Ρόδη να εκπλαγεί προερχόταν από τα οικιστικά κατάλοιπα του αρχαίου δήμου Όης που βρισκόταν σε κοντινή θέση.
Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό τα ακριβώς προσανατολισμένα θεμέλια που
αναφέρονται στο παραπάνω απόσπασμα να ανήκαν σε αρχαία οικοδομήματα και όχι σε αρβανίτικα σπίτια. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του αρχαίου
οικοδομικού υλικού θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκε από τους Αρβανίτες.
Ο Δ. Καλλιέρης έχει προτείνει ότι η περιοχή ονομάστηκε Ομπόρες εξαιτίας των ερειπίων, των λίθινων δόμων και των κεράμων που βρέθηκαν
«ομπόρ», δηλαδή ξέφραγα, εγκαταλελειμμένα20. Πάντως, εκτός από τα
συμμετρικά κτίσματα που περιέγραψε ο Ρόδης, η περιοχή ήταν κατάσπαρτη με θεμέλια οικιών σε έκταση 10 στρεμμάτων περίπου21.
Λίγο πριν φύγει από τον χώρο των Ομπορών, ο Ρόδης ανακάλυψε
μία γκρόπα, δηλαδή ένα τυπικό αρβανίτικο πηγάδι:

Η «πονίτσα» στις Ομπόρες στο εξώφυλλο
του βιβλίου του Κ. Ρόδη (1980)

«Πήγα να φύγω, μπροστά μου μία γκρόπα! (= πηγάδι τεχνητό, συνήθως σφαιροκωνικό), όπου διοχετεύονται τα νερά της βροχής διά πόσιν, επαλειμμένο
εσωτερικά με μπουρσελάνα (= το τσιμέντο της αρχαιότητος από μείγμα αλεσμένων τούβλων ή κεραμιδιών, ασβέστου και νερού). Σήμα κατατεθέν αρβανίτικο,
χαρακτηριστικό. Ο κάμπος είναι κατάσπαρτος από γκρόπες και μάλιστα έχουν
διασωθεί και τα ονόματα παλαιοτέρων κτητόρων, που τα περισσότερα είναι
σαφώς αρβανίτικα»22.
Η γκρόπα στις Ομπόρες, η οποία δεν διασώζεται πλέον, ήταν η μεγαλύτερη από όλες στο Θριάσιο πεδίο23.

Το δερβενοχώρι Χασιά
Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου κατά τα χρόνια
της Τουρκοκρατίας είναι στενότατα συνδεδεμένη με αυτή της Χασιάς,
που βρίσκεται γύρω στα 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της σύγχρονης
πόλης του Ασπροπύργου, στις νότιες υπώρειες της Πάρνηθας. Η δημιουργία του οικισμού, καθώς και αυτή του Καματερού και των Λιοσίων,
συσχετίζεται με τον πρώτο εποικισμό των Αρβανιτών, που οργανώθηκε
από τους Καταλανούς του δουκάτου των Αθηνών στα τέλη του 14ου
αιώνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των βορείων περασμάτων της Αττικής24. Βέβαια, η δημιουργία του οικισμού θα πρέπει να
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Χωρικός της Αττικής με γιορτινή ενδυμασία·
επιχρωματισμένη λιθογραφία του Γερμανού
βαρόνου Όττο Μάγνους φον Στάκελμπεργκ από
το Trachten und Gebräuche
der Neugriechen, που εκδόθηκε
στο Βερολίνο το 1832

μετακινηθεί μερικούς αιώνες πιο πίσω, αν το χωριό Cassas που αναφέρεται στη βούλα του πάπα Ιννοκέντιου Γ΄ με χρονολογία 1209 ταυτίζεται
με τη Χασιά της Δυτικής Αττικής25.
Η θέση της Χασιάς στο στενό πέρασμα ανάμεσα στο βουνό της Χασιάς
στα δυτικά και τον λόφο του Προφήτη Ηλία στα ανατολικά, από όπου περνούσε ο πιο πολυσύχναστος δρόμος επικοινωνίας της πόλης των Αθηνών
με τη γειτονική Θήβα, συνέδεσε στενά τη ζωή των Χασιωτών με τη φύλαξη του σημαντικού περάσματος. Είναι γνωστό ότι, κατά τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, στους Χασιώτες είχε ανατεθεί από τον Σουλτάνο η προστασία του δερβενίου της Χασιάς έναντι σημαντικών φοροαπαλλαγών. Τα
δερβένια ήταν στενά περάσματα ξεχωριστής στρατηγικής σημασίας, όπου
το οθωμανικό κράτος εγκαθιστούσε μόνιμες φρουρές, ώστε να είναι ασφαλής η διέλευσή τους. Τη φρούρηση των δερβενίων αναλάμβαναν συνήθως
οι κάτοικοι των κοντινών χωριών, τα οποία ονομάζονταν συνεκδοχικά
«δερβενοχώρια», έναντι ειδικών προνομίων, που είχαν να κάνουν κυρίως με φοροαπαλλαγές26. Η ακριβής χρονολογία της επίσημης ανακήρυξης
της Χασιάς ως δερβενοχωρίου δεν είναι γνωστή27. Πάντως, η πρωιμότερη
αναφορά στο δερβένι Αθηνών-Θήβας προέρχεται από τον Τούρκο περιηγητή Εβλιά Τσελεμπή, ο οποίος πέρασε από την περιοχή το 166828.
Η τελευταία επιβεβαίωση του ειδικού καθεστώτος της Χασιάς ως δερβενοχωρίου έγινε με σουλτανικό φιρμάνι που εκδόθηκε το έτος 181729.
Το πρωτότυπο έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στο γραφείο του δημάρχου Ασπροπύργου, όπου φαίνεται πως μεταφέρθηκε το 1858, όταν η έδρα
του δήμου Φυλής μετακινήθηκε από τη Χασιά στα Χασιώτικα Καλύβια30.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το φιρμάνι, οι κάτοικοι της Χασιάς απολάμβαναν
σημαντική φοροαπαλλαγή, καθώς ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν
μόνο δέκα άσπρα ανά οικογένεια, ένα φόρτωμα σιταριού και ένα κριθαριού, τον ποιμενικό φόρο, τους φόρους των μεταλλείων και της μαστίχας και το δικαίωμα του γάμου. Επιπλέον, τα προνόμια των Χασιωτών
περιελάμβαναν και το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης, καθώς το φιρμάνι
απαγόρευε κάθε είδους διοικητική παρέμβαση, είτε από τις οθωμανικές
αρχές, είτε από τους Έλληνες δημογέροντες της Αθήνας31.
Τα προνόμια που προέκυψαν από τη φύλαξη του δερβενίου οδήγησαν
τους Χασιώτες σε σημαντική οικονομική άνθηση. Από οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα γνωρίζουμε ότι το 1506 στη Χασιά υπήρχαν 33 φορολογούμενα νοικοκυριά, τα οποία σχεδόν τριπλασιάστηκαν το 1540, ενώ περί
τα τέλη του 16ου αιώνα είχαν ξεπεράσει τα 10032. Η οικονομική ακμή της
Χασιάς, την οποία ο Βρετανός αρχαιόφιλος τοπογράφος Ληκ περιγράφει
ως το μεγαλύτερο χωριό της Αττικής33, προκύπτει και από τον μεγάλο
αριθμό χριστιανικών ναών που οικοδομήθηκαν εντός των ορίων του
χωριού στα μεταβυζαντινά χρόνια, ιδίως κατά τον 18ο αιώνα34.

Κατοίκηση στην περιοχή του Ασπροπύργου
κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα
Οι οικονομικά ισχυροί Χασιώτες επεκτάθηκαν στο ανατολικό Θριάσιο
και άρχισαν να το καλλιεργούν συστηματικά. Έτσι, κατά τον 17ο αιώνα,
η εικόνα της περιοχής περιελάμβανε καλλιεργούμενους αγρούς, καθώς
και πρόχειρες αγροικίες-καλύβες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των

82

Οι Προκόπης και Ισιδώρα Τόλια
από τον Ασπρόπυργο με παραδοσιακές
αρβανίτικες ενδυμασίες, δεκαετία 1920
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Χωρική της Αττικής με γιορτινή ενδυμασία·
επιχρωματισμένη λιθογραφία του φον
Στάκελμπεργκ από το Trachten und
Gebräuche der Neugriechen (1832)

καλλιεργητών κατά το διάστημα που δούλευαν στα χωράφια. Η κατοίκηση είχε καθαρά αγροτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν ήταν
μόνιμη. Εξάλλου, κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο, εξαιτίας των πειρατών
που συνέχιζαν να λυμαίνονται τις ακτές της Αττικής35. Η εικόνα αυτή
επιβεβαιώνεται και από τους γνωστούς περιηγητές Ιάκωβο Σπον και Σερ
Τζωρτζ Γουέλερ, οι οποίοι πέρασαν από το ανατολικό Θριάσιο πεδίο
κατά το έτος 167636.
Στις αρχές του 17ου αιώνα τοποθετείται η δημιουργία του τσιφλικιού
του λεγόμενου Στεφάν πασά στο Στεφάνι. Εκεί οργανώθηκε σταδιακά και
οικισμός των καλλιεργητών που εργάζονταν στα κτήματα του Τούρκου
τσιφλικά. Τα ερείπια των οικιών και των υποστατικών έχουν διατηρηθεί
μέχρι τις ημέρες μας στην ομώνυμη περιοχή, στα νοτιοανατολικά της
σύγχρονης πόλης του Ασπροπύργου37.
Κατά την τελευταία δεκαετία του 17ου αιώνα, η ευμάρεια των Χασιωτών
κλονίστηκε σημαντικά εξαιτίας των βενετο-τουρκικών συγκρούσεων που
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Δεξιά σελίδα: Το φιρμάνι του 1817
για τους φύλακες του δερβενίου της Χασιάς
(αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

έλαβαν χώρα στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο κατά το διάστημα 1684-1698.
Μια από τις πιο σημαντικές εστίες των παραπάνω συγκρούσεων ήταν η
πόλη των Αθηνών, καθώς και τα χωριά της Αττικής. Οι δερβενοχωρίτες
της Δυτικής Αττικής, αδιαφορώντας για τα ειδικά προνόμια που τους είχαν
παραχωρήσει οι Τούρκοι, συνεργάστηκαν με τους Βενετούς και στράφηκαν εναντίον των πρώτων. Αυτό προκάλεσε την οργή των Τούρκων, που
τιμώρησαν τους δερβενοχωρίτες παραδειγματικά. Τα Κούντουρα, το μεγάλο δερβενοχώρι στον δρόμο Θηβών-Μεγάρων, κατακάηκε. Οι κάτοικοι
της περιοχής, μεταξύ των οποίων και Χασιώτες, εγκατέλειψαν τα χωριά
τους και μετακινήθηκαν προς την ορεινή ενδοχώρα ή την Πελοπόννησο38.
Έτσι, υποθέτουμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια του 17ου αιώνα το ανατολικό Θριάσιο πεδίο είχε ερημώσει σημαντικά.
Παρόλα αυτά, η ερήμωση δεν πρέπει να διήρκεσε για μακρό χρονικό διάστημα. Οι χριστιανικοί ναοί που υπήρχαν στην περιοχή του
Ασπροπύργου κατά τις αρχές του 18ου αιώνα, δηλαδή η Αγία Μαρίνα,
ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, αποδεικνύουν μια οικονομικά ανθηρή κοινωνία με έντονο θρησκευτικό
φρόνημα. Επιπλέον αποκαλύπτουν την ύπαρξη κατοίκησης μονιμότερης
από τη γεωργική-εποχική, που είδαμε ότι υπήρχε στην περιοχή κατά τον
16ο και 17ο αιώνα.

Οι χριστιανικοί ναοί του Ασπροπύργου
κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα
Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε με σχετική λεπτομέρεια τους ναούς
του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και
της Αγίας Μαρίνας. Αυτό γίνεται, διότι οι οικοδομικές και εικονογραφικές φάσεις που είναι δυνατό να διακριθούν σε αυτές μας δίνουν σημαντικά στοιχεία για την οικιστική εξέλιξη της περιοχής. Και οι τρεις εκκλησίες

Οι φορείς της εξουσίας
κατά την Τουρκοκρατία· λιθογραφία
από το Greece: pictorial, descriptive and
historical του Γουορντσγουόρθ, 1839
(συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)
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οικοδομήθηκαν κατά το β΄ ήμισυ του 16ου ή στις αρχές του 17ου αιώνα
και παρέμειναν σε χρήση μέχρι και τον 18ο, αν όχι αργότερα.
Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή. Παρά τον εποχικό
της χαρακτήρα, η κατοίκηση στον Ασπρόπυργο κατά τον 16ο και τον
17ο αιώνα πρέπει να ήταν σημαντικής έκτασης. Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει από την ανοικοδόμηση ναών σε διάφορα σημεία της περιοχής.
Ο αρχαιότερος και ταυτόχρονα πιο αξιόλογος μεταβυζαντινός ναός του
Ασπροπύργου εντοπίζεται γύρω στα 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της
σύγχρονης πόλης, στη θέση Μούλκι, κοντά στο Στεφάνι. Πρόκειται για
εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή, η ανέγερση της
οποίας τοποθετείται στα μέσα του 16ου αιώνα ή, το αργότερο, στις αρχές
του 17ου. Ο ναός είναι σημαντικός τόσο για την αρχιτεκτονική του όσο
και για τις τοιχογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του.
Ως προς την αρχιτεκτονική της, η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Νηστευτή39 ανήκει στον σταυρεπίστεγο τύπο, που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος στον ελλαδικό χώρο κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια40. Ο ναός
είναι μονόχωρος με ορθογώνια κάτοψη, καμαροσκέπαστος, με δίρριχτη
στέγη (τύπος Α κατά την κατάταξη του Α. Ορλάνδου). Στο εσωτερικό του
ναού υπάρχουν εσοχές-τυφλά αψιδώματα, στα σημεία όπου εδράζεται η
εγκάρσια καμάρα στους πλευρικούς τοίχους. Τα τυφλά αψιδώματα δεν
είναι ορατά στις εξωτερικές όψεις των τοίχων (παραλλαγή Α2)41.
Η εκκλησία είναι σχετικά μικρή: οι εξωτερικές διαστάσεις της είναι
4,82 x 3,55 μέτρα, το ύψος της κατά μήκος καμάρας 2,75 μέτρα και της
εγκάρσιας 3,26 μέτρα. Οι τοίχοι είναι φτιαγμένοι από αδούλευτους
λίθους, από ντόπια κοκκινωπή πέτρα, τμήματα κεράμων και ασβεστοκονίαμα. Κατά τόπους υπήρχαν ξυλοδεσιές που προστάτευαν το κτίσμα
από τους σεισμούς. Η στέγη ήταν καλυμμένη με κεραμίδια, τα οποία
έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονους κεράμους42.

Δυτική όψη
του ναού Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή
(Μουζάκης 1992, σελ. 580, εικ. 8)
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Κάτοψη και τομή του ναού του Αγίου Ιωάννη
του Νηστευτή (Μουζάκης 1992, σελ. 569, σχ. 5)

Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει μεγάλο κτιστό τέμπλο και πίσω
από αυτό κτιστή Αγία Τράπεζα43. Οι τοίχοι ήταν διακοσμημένοι σχεδόν
ολοκληρωτικά με τοιχογραφίες. Από αυτές μόνο ένα μικρό μέρος είναι
ευδιάκριτο, καθώς αρκετές παραστάσεις είναι κατεστραμμένες ή καλυμμένες με παχύ στρώμα καπνιάς, ενώ η κατώτερη ζώνη έχει ασβεστωθεί
και οι τοιχογραφίες της δεν είναι πλέον ορατές. Η τεχνοτροπία των
τοιχογραφιών του ιερού απηχεί τις παραδόσεις του β΄ ημίσεος του 16ου
και των αρχών του 17ου αιώνα, ενώ οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού
φιλοτεχνήθηκαν στα τέλη του 17ου44.
Στις νεότερες τοιχογραφίες εντάσσεται η μισοκατεστραμμένη έφιππη μορφή του Aγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, που εντοπίζεται
στο βόρειο τυφλό αψίδωμα κάτω από την εγκάρσια καμάρα. Στο κάτω
μέρος της τοιχογραφίας υπάρχει η επιγραφή: «δέηση του δούλου / του
θ(ε)ού Γεωργίου Λιόση / αψα (=1701)». Ακριβώς απέναντι, στο νότιο
τυφλό αψίδωμα, υπάρχει ο έφιππος Άγιος Δημήτριος, κάτω από τον
οποίο υπάρχει η επιγραφή: «δε(η)ση του δούλου / του θ(ε)ού δημητρίου
Λιόσ(η) / (α)». Η πρώτη επιγραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας
παρέχει μια χρονολογία, κατά την οποία είχε ολοκληρωθεί η τοιχογράφηση του κυρίως ναού του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή45.
Οι δύο Λιόσηδες που αναφέρονται στις επιγραφές χάρισαν τις τοιχο-
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Λεπτομέρεια από την παράσταση
της Ανάληψης του Χριστού· τοιχογραφία
στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Βόρεια όψη του ναού
του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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γραφίες ως προσφορές, πληρώνοντας το κόστος κατασκευής τους στους
αγίους Γεώργιο και Δημήτριο, στο όνομα των οποίων άκουγαν. Ήταν
μέλη, πιθανότατα και αδέλφια μεταξύ τους, της μεγάλης αρβανίτικης
οικογένειας των Λιόσηδων, που είχε συγγενικά πρόσωπα σε όλα τα
χωριά της Δυτικής Αττικής. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι
οι Λιόσηδες υπήρξαν μία από τις πιο παλιές και ευκατάστατες οικογένειες των Καλυβίων κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα46.
Γύρω στα τέλη του 16ου ή στις αρχές του 17ου αιώνα κτίστηκε και ο ναός
της Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα δυτικά του Ασπροπύργου,
κοντά στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για μονόχωρη δρομική καμαροσκέπαστη εκκλησία με εμβαδόν 13,8 τετραγωνικά μέτρα. Ελάχιστες από τις τοιχογραφίες της έχουν διασωθεί, αν και όχι σε καλή κατάσταση47.
Στα βορειοδυτικά του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή, στις ανατολικές
παρυφές της σύγχρονης πόλης του Ασπροπύργου βρίσκεται ο ναός του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου48 (διασταύρωση των οδών Θρασυβούλου
και Αγίου Γεωργίου). Η οικοδόμησή του τοποθετείται στις αρχές του
17ου αιώνα. Στον περίβολο της εκκλησίας δημιουργήθηκε το πρώτο
νεκροταφείο του χωριού των Καλυβίων κατά τις πρώτες δεκαετίες του
18ου αιώνα. Σήμερα η έκταση γύρω από την εκκλησία έχει διαμορφωθεί
σε χώρο πρασίνου.
Ο ναός είναι σχετικά μεγάλος, μονόχωρος, δρομικός και καμαροσκέπαστος, με εμβαδόν 16,72 τετραγωνικά μέτρα. Οι τοίχοι του είναι
κατασκευασμένοι με αργούς, ερυθρωπούς, ντόπιους λίθους και τμήματα
πηλοπλίνθων49. Εσωτερικά ήταν κοσμημένοι σχεδόν εξ ολοκλήρου με

Εσωτερικό του ναού
του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Τομή και κάτοψη του ναού της Αγίας Μαρίνας
(Μουζάκης 1992, σελ. 565, σχ. 1)

Βορειοδυτική όψη
του ναού της Αγίας Μαρίνας
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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τοιχογραφίες, από τις οποίες σώζονται οι χαμηλότερες ζώνες του βόρειου και νότιου τοίχου. Εκεί απεικονίζονται ιστάμενες μορφές αγίων και
ιεραρχών. Οι περισσότερες συνοδεύονται από επιγραφές-δεήσεις αναθετών, ανάλογες με αυτές των Λιόσηδων στον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή.
Επιπλέον, σε δύο από αυτές αναφέρεται η χρονολογία 1700. Έτσι, έχουμε
στη διάθεσή μας ένα βέβαιο χρονικό σημείο κατά το οποίο η τοιχογράφηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου είχε ολοκληρωθεί50.
Τα σωζόμενα ονόματα στις επιγραφές που προαναφέραμε περιλαμβάνουν τα «Ηλίας», «Καμπόλης», «Σκληρός», «Φράνγος» και «Λαζάρου».
Τα επώνυμα αυτά έχουν ταυτισθεί με παλιές και οικονομικά ισχυρές
οικογένειες του χωριού των Καλυβίων, ενώ ταυτόχρονα σχετίζονται με
οικογένειες της Χασιάς. Οι πολλαπλές δεήσεις στο εσωτερικό του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου καταδεικνύουν την οικονομική άνθηση των
πιστών που εκκλησιάζονταν εκεί, αλλά και το ισχυρό θρησκευτικό φρόνημα των κατοίκων της περιοχής. Μάλιστα, έχει προταθεί από τον Στέλιο
Μουζάκη, ο οποίος έχει μελετήσει διεξοδικά τους μεταβυζαντινούς
ναούς της περιοχής Ασπροπύργου, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
υπήρξε ο ενοριακός ναός της περιοχής. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγήθηκε τόσο από το μεγάλο μέγεθος του ναού, όσο και από τις τοιχογραφίεςπροσφορές στο εσωτερικό του51.
Η ανέγερση ενοριακού ναού στην περιοχή του Ασπροπύργου προ
ϋποθέτει σαφώς την ύπαρξη σχετικά μόνιμου οικισμού. Τα πρόχειρα
καλύβια που κατασκεύαζαν οι αγρότες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση

να θεωρηθούν μόνιμη εγκατάσταση. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με
ένα μικρό χωριό, που εξελίχθηκε στα Χασιώτικα Καλύβια. Τα τελευταία
πρωτοεμφανίζονται σε γραπτές πηγές των επαναστατικών χρόνων52.

Τα Χασιώτικα Καλύβια κατά τον 18ο αιώνα
Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τα Χασιώτικα
Καλύβια κατά τον 18ο αιώνα. Κρίνοντας, πάντως, από τη συστηματική
χρήση των χριστιανικών ναών που συζητήθηκαν στην προηγούμενη
ενότητα, σε συνδυασμό με την ανέγερση νέων εκκλησιών στην περιοχή,
μπορούμε να υποθέσουμε αύξηση των κατοίκων του χωριού. Προφανώς
πρόκειται για Χασιώτες, οι οποίοι, μετά την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος του δερβενίου και των προνομίων τους, μετακινήθηκαν προς τον
κάμπο του Θριασίου, προκειμένου να ασχοληθούν συστηματικά με την
καλλιέργεια των πεδινών εκτάσεων που βρίσκονταν εκεί53.
Η πιο σημαντική εκκλησία του 18ου αιώνα είναι ο Άγιος Παντε
λεήμονας, που βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, δίπλα στην
Αγία Παρασκευή. Η τελευταία αποτελεί κτίσμα των τελών του 19ου
αιώνα54. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι μονόχωρος δρομικός καμαροσκέπαστος ναός με εμβαδό 11,8 τετραγωνικά μέτρα. Στο εσωτερικό του
υπάρχει κτιστό τέμπλο και υπολείμματα τοιχογραφιών των αρχών του
18ου αιώνα. Ο ναός οικοδομήθηκε στα τέλη του 17ου ή στις αρχές του
18ου αιώνα55.

Τομή και κάτοψη του ναού του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου
(Μουζάκης 1992, σελ. 568, σχ. 4)

Βόρεια όψη του ναού
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Ανατολική όψη του ναού του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου (Μουζάκης 1992,
σελ. 575, εικ. 2)

Οι  Άγιοι Ιωάννης ο Χρυσόστομος και
Ιωάννης ο Θεολόγος· τοιχογραφία στον ναό
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
Δεξιά σελίδα: Ο Άγιος Μάρκος· τοιχογραφία
στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Την ίδια εποχή, αν όχι νωρίτερα, πρέπει να κτίστηκε και ο μικρός
μονόχωρος ναός του Αγίου Λουκά στη θέση Σκάρπα, στα βορειοδυτικά
της σύγχρονης πόλης. Η εκκλησία καταστράφηκε κατά τα χρόνια της
Κατοχής και ξανακτίστηκε πρόσφατα. Για τον λόγο αυτόν δεν έχουν
διασωθεί οι τοιχογραφίες που πιθανώς το κοσμούσαν και υπάρχουν
αμφιβολίες σχετικά με την αρχιτεκτονική του αποκατάσταση. Έτσι, η χρονολόγησή του δεν είναι δυνατόν να γίνει με ακρίβεια56.
Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και με τον μικρό μονόχωρο ναό του
Αγίου Ιωάννη στην Γκόρυτσα, στα βορειοδυτικά του Ασπροπύργου, που
καταστράφηκε στην Κατοχή και ξανακτίστηκε. Ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε
μετόχι της μονής Κλειστών57.

Η μονή Κλειστών

Τομή και κάτοψη του ναού του Αγίου
Παντελεήμονα (Μουζάκης 1992, σελ. 567,
σχ. 3)
Κάτω αριστερά: Βορειοδυτική όψη
του ναού του Αγίου Λουκά (συλλογή
Νικολάου Λαζάρου)
Κάτω δεξιά: Νοτιοανατολική όψη του ναού
του Αγίου Παντελεήμονα (Μουζάκης 1992,
σελ. 573, εικ. 1)

Η ιστορική μονή Κλειστών, γνωστή και ως «Κλειστιώτισσα», βρίσκεται
γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χασιάς, στις νότιες υπώρειες
της Πάρνηθας. Στη θέση του μοναστηριού, που εντοπίζεται σε απότομη
χαράδρα κοντά στην κορυφή Άρμα (767 μέτρα) και περιβάλλεται από
ορεινούς όγκους, προφανώς οφείλεται και η ονομασία του58.
Η χρονολογία ίδρυσης της μονής Κλειστών παραμένει άγνωστη.
Κάποιοι ερευνητές ταυτίζουν με την Κλειστιώτισσα59 το τοπωνύμιο
“Curiomonaster” στη βούλα του πάπα Ιννοκέντιου Γ΄ με χρονολογία
1209, γεγονός που τοποθετεί τη δημιουργία του μοναστηριού στα βυζαντινά χρόνια. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από χειρόγραφο κώδικα που
φυλάσσεται στη μονή Μεγάλου Σπηλαίου, χρονολογείται στο 1269 και
αναφέρει το όνομα του μοναχού Θεοδώρου «καθηγουμένου Κλειστών»60.

Επίσης, ο Καμπούρογλου αναφέρει ότι στον νάρθηκα του καθολικού της
μονής υπήρχε επιγραφή, όπου αναγραφόταν το έτος 1204 και η οποία δεν
είναι πλέον ορατή λόγω νεότερων επιχρισμάτων61. Καθώς η πληροφορία
αυτή δεν έχει επαληθευτεί, η πρώτη ασφαλής χρονολογία που προσφέρει
το ίδιο το μνημείο προέρχεται από την ορθογώνια πλάκα πάνω από την
κρήνη στην αυλή του μοναστηριού, όπου ο Ορλάνδος διάβασε τη χρονολογία 167762. Πάντως, η μονή φαίνεται πως λειτουργούσε κανονικά κατά
τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και τις πρώτες του 19ου αιώνα, καθώς
υπάρχουν γραπτές αναφορές ονομάτων ηγουμένων της63, ενώ γνωστή
είναι η συμμετοχή των μοναχών της Κλειστιώτισσας στον επαναστατικό
αγώνα των Ελλήνων64.
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιώτα, η μονή Κλειστών, όντας στην περιοχή του δερβενίου της Χασιάς, απολάμβανε σημαντική φοροαπαλλαγή
και είχε συγκεντρώσει μεγάλη περιουσία65. Η λειτουργία της συνεχίστηκε και μετά την Επανάσταση, ενώ το 1933 μετατράπηκε σε γυναικείο
μοναστήρι. Η πολύχρονη χρήση έχει αλλοιώσει την αρχική μορφή των
κτιρίων, που περιλαμβάνουν το καθολικό, πτέρυγα κελλιών και μία
κτιστή κρήνη.
Το καθολικό είναι αφιερωμένο στην Παναγία και πρόκειται για ναό
δικιόνιο, σταυροειδή εγγεγραμμένο, με τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα και
τρούλο. Προσκολλημένο στη βόρεια πλευρά του υπάρχει μονόκλιτο
τρουλαίο παρεκκλήσιο, με μορφή που υποδεικνύει την πιθανή παρουσία
ασκηταριού, το οποίο με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε μοναστήρι66. Η ανέγερση του καθολικού τοποθετείται στον 16ο ή στον 17ο αιώνα,
αλλά χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί με
ασφάλεια η χρονολόγησή του67.

Γενική άποψη της μονής Κλειστών
(φωτ. αρχείο Νομαρχίας
Δυτικής Αττικής)

Στην εσωτερική αυλή της μονής Κλειστών, 1955
(φωτ. αρχείο Δήμου Άνω Λιοσίων)
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CHASIOTIKA KALYVIA
DURING THE BYZANTINE
AND POST-BYZANTINE PERIODS

Introduction

T

he information concerning the area of Aspropyrgos from the 7th
until the 15th century, in other words during the Byzantine period,
is extremely limited. The scarcity of archaeological evidence should be
attributed to either the fragmentary character of research in the area or
a considerable population decrease during the aforementioned period.
Desolation should be associated with the attacks of pirates and various
invaders, mainly Arabs, Normans, Genovese and Turks, a common phenomenon along the coasts of Attica at that time. Seeking protection, the
inhabitants abandoned the coast and moved inwards to the highlands.
Nevertheless, it was during the Byzantine period that the establishment of the Arvanites at Aspropyrgos, one of the most fundamental
historical changes, took place. The Arvanites arrived during the second
half of the 14th century and settled to the northeast of the modern city.
The remains of their settlement, known as Obores, were surviving until
recently.
From the end of the 16th century onwards, the habitation at
Aspropyrgos seems to have grown denser. This is evidenced in a number
of Christian temples erected in the area during the 16th, 17th, and 18th
centuries. During that period, the Thriasian fields were being cultivated
by farmers from the neighbouring village of Chasia, who must have constructed mud-brick shacks (= “kalyvia” in Greek), a kind of short-term
accommodation for the periods that they had to stay in the fields. At the
beginning of the 18th century, a small village named Kalyvia existed in
the area, which was subject to the considerably larger Chasia.
Around the beginning of the 17th century, the ciftlik of Stephan
Pasha and the related Stefphani settlement were established. The latter’s
remains are still visible to the northeast of modern Aspropyrgos.

Saint Mark; wall-painting from the church
of Saint John the Baptist (photo by Spyros
Panagiotopoulos)
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The White Tower and other fortification towers
The White Tower was constructed in Medieval times, while a large part
of its building material had come from an ancient monument (Straton’s
tomb). The tower had a square plan measuring 9.3 x 9.3 m; its superstructure was made of marble and limestone blocks and its foundation
had been constructed by means of large pebbles arranged in neat rows
connected by clay. Large storage pithoi were found inside the tower.
Two more medieval fortificatory towers of analogous plan have been
identified in the general area of Aspropyrgos. One of them is located to
the north of Lake Koumoundourou and the other on mount Poikilo.

The Arvanitic settlement in Attica

Malakasaioi. The first decades of the 15th century witnessed a massive
Arvanitic wave that brought the Bouaioi, the Liopesaioi, the Spataioi,
and others. These settled in Central and Eastern Attica, the Saronic Gulf
islands and Euboea.

Obores
The Arvanites who settled in Western Attica and the Megarid established
new settlements and villages. One of these settlements was Obores, situated to the northeast of modern Aspropyrgos, near the remains of the
ancient demos of Oie at the south-western foot of mount Kalisteri. The
chronological limits of the habitation at Obores cannot be determined,

The settlement of large numbers of Arvanites in Attica took place during the last decades of the 14th and throughout the 15th century. This
historic development should be viewed as the result of the Turkish
pressure that the Arvanites were undergoing in Thessaly, where they
had settled since the 13th century, if not earlier. Moreover, the mighty
Arvanites were particularly welcomed by the Byzantine, Frankish, and
Catalan rulers of southern Greece, who were interested in reinforcing
their defence by incorporating capable warriors in their armies. The first
to settle in northern Attica were the Liosedes, the Mazarakaioi and the

Anthe Goleme and Erato Elia dressed
in traditional Arvanitic costumes
(Panagiotes Pestrovas collection)

Detail of a traditional embroidered
vest commonly used with the bridal
Arvantitic costume, also known as “griza”
(Ano Liosia Association of Arvanitic Culture
“Griza” photo archive)
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Aikaterine Liakou in a traditional
Arvanitic bridal costume, 1960
(Panagiotes Pestrovas collection)
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as the surviving remains are too limited too allow speculation. Local
traditions report that the settlement was abandoned due to a Turkish
invasion or a pirate attack. However, the site must have been inhabited
at some point during antiquity, as Obores has yielded many fragments
of ancient building material and plenty of evidence for ancient foundations. Moreover, many typical Arvanitic pear-shaped wells, generally
known as “gropas”, were located in the fields surrounding the village.

The dervenochori of Chasia
The development of the Aspropyrgos area during the Ottoman period
is closely related to that of the neighbouring village of Chasia, which
is located about 7 km to the northeast of modern Aspropyrgos, on the
southern foot of mount Parnes. Its foundation should be associated with
the Arvanitic establishment in the region.
Chasia’s geographic location on a narrow pass between mount Chasia
and the Prophetes Elias hill, which was crossed by the main road leading
from Thebes to Athens, closely associated the Chasiotians with the protection of this pass. During the Ottoman period, Chasia was promoted
by the Sultan to a “dervenochori”, i.e. a village providing a guard for a
nearby passage of strategic importance (= derven). The residents of such
villages enjoyed various benefits, mainly tax relief.
The chronology of Chasia’s promotion to a dervenochori remains
unknown; the last official confirmation of its special status dates from
1817, when the firman currently displayed on the wall of the office
of Aspropyrgos’ mayor was issued. According to this document, the
Chasiotians were enjoying both tax relief and administrative autonomy.

The western façade of the church
of Saint John the Faster
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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As a result of these privileges, the Chasiotan economy thrived. By the
end of the 16th century, Chasia included more than 100 tax-paying
households, whereas there were only 33 in 1506. Chasia’s financial
development may be effectively illustrated by the significantly large
number of Christian temples that its residents erected during the PostByzantine period, mainly the 18th century.

Habitation in the area of Aspropyrgos
during the 16th and 17th centuries
The prosperous Chasians expanded their farming activity towards the
fertile eastern Thriasian plain. Thus, 17th century Aspropyrgos featured
cultivated fields and gardens interrupted, here and there, by small huts,
which accommodating the Chasiotan farmers on a temporary basis,
when they had to work in the fields.
Moreover, the first decades of the 17th century witnessed the establishment of Stephan Pasha’s ciftlik at the site of Stephani. The workers,
employed to cultivate Stephan Pasha’s lands, established a settlement
near the ciftlik. The ruins of the settlement as well as of the Pasha’s mansion have survived until today at the site of Stephani, to the northeast of
modern Aspropyrgos.

Churches at Aspropyrgos
during the 16th and 17th centuries
The churches of Saint John the Faster (= Nesteutes) near Stephani and
Moulki, Saint John the Baptist at the easternmost part of the modern

Saint Laurentius; wall-painting
from the church of Saint John the Faster
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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city and Saint Marina near the airport were erected during the second
half of the 16th and the beginning of the 17th century. They constitute
significant evidence for Aspropyrgos’ substantial habitation during that
period. The oldest church is that of Saint John the Faster. Fortunately, the
impressive frescoes adorning the temple’s interior walls have been preserved until the present day. They were created in two separate phases:
during the second half of the 16th century and at the end of the 17th.
Frescoes dating from the 17th century have been preserved in the church
of Saint John the Baptist, while extremely few of the frescoes decorating
the interior walls of the Saint Marina church have survived.
The numerous inscriptions mentioning names of old Aspropyrgian
families on the walls of Saint John the Baptist, along with the church’s
relatively large size have led researchers to the conclusion that it constituted a parish-church. This suggests the existence of a permanent settlement in the area. In later periods, the settlement in question became
known as “Chasiotika Kalyvia”; its existence is attested in written sources dating from as early as the beginning of the 19th century.

Chasiotika Kalyvia during the 18th century
The available evidence with regard to Chasiotika Kalyvia during the
18th century is very limited. On the basis of the systematic use of the
aforementioned churches, as well as the erection of new ones, one may
assume that the area’s population had increased significantly. The
churches constructed during the 18th century are Saint Pantaleon near

Virgin Mary; wall-painting
from the church of Saint John the Faster
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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the railway station, Saint Luke at Skarpa, and Saint John at Gorytsa, to
the northwest of the modern town.

The Kleista monastery
The Kleista monastery, also known as “Kleistiotissa”, is located about
3.5 km to the northwest of Chasia, on the southern foot of mount Parnes.
Its name (“Kleista” = “closed”) should be most probably attributed to its
location in a steep gorge surrounded by mountainous massifs.
The date of its foundation remains unknown; based on a few written
documents, researchers have suggested that it could be placed in the
Byzantine period. The monument per se, ill-researched and understudied, does not offer any chronology, besides “1677”, which was found
inscribed on a stone plaque above the monastery’s fountain. However,
it appears that Kleistiotissa was operating during the final decades of
the 18th and the first decades of the 19th century, as there are several
references to its abbots. Moreover, it is widely known that the monks of
Kleista played a particularly active role during the Greek Revolt.
As part of the Chasia derven, the Kleista monastery was enjoying
significant tax relief and had thus accumulated a sizeable property. Its
operation continued after the Revolt and in 1933 it was transformed
to a convent. Long use of the monastery’s buildings has considerably
altered their architectural form; they include a catholicon dedicated to
the Virgin Mary (a 16th or 17th century domed structure of the cross-insquare type), a cluster of cells, and a built fountain.

The Kleista monastery
(Kostas Stamoulis collection)

Saint George on his horse; wall-painting
from the church of Saint John the Baptist
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
CHAPTER IV

THE GREEK REVOLT PERIOD
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ΤΑ ΧΑΣΙΩΤΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
(1821-1833)

Ο καπετάν Μελέτης Βασιλείου
ξεσηκώνει την Αττική (Απρίλιος 1821)

Λ

ίγο πριν κηρυχθεί η Επανάσταση, δερβέναγας (= επικεφαλής σώματος ενόπλων με στόχο τη φύλαξη του δερβενίου, ορισμένος από
τους Τούρκους και υπόλογος σε αυτούς) της Χασιάς ήταν ο Μελέτης
Βασιλείου. Επρόκειτο για άνδρα συνετό, έντιμο και αξιοσέβαστο, που
κάποια στιγμή πριν την Επανάσταση μυήθηκε στους Φιλικούς. Έτσι
ξεκίνησε την επαναστατική του δράση, μυστική στην αρχή, ερχόμενος
σε επαφή με τον δερβέναγα του Μενιδίου Αναγνώστη Κιουρκακιώτη.
Και ο Κιουρκακιώτης είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία1. Εκτός από τους
Μενιδιάτες, ο καπετάν Μελέτης ήρθε σε επαφή και με Κουλουριώτες,
ενώ, παράλληλα, προετοίμαζε τους άντρες του και τους εφοδίαζε με
όπλα. Στόχος του ήταν να είναι οι Χασιώτες ετοιμοπόλεμοι όταν θα ξεκινούσε ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας2.
Ο καπετάν Μελέτης παρακολουθούσε, λοιπόν, τις εξελίξεις και ετοιμαζόταν εντατικά. Κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου του 1821,
η Επανάσταση εδραιώθηκε στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα: στις 24 επαναστάτησε η Φωκίδα, ενώ την επομένη ο Ιωάννης Γκούρας κατέλαβε το
Γαλαξίδι. Στις 27 ο αρματολός Πανουργιάς απελευθέρωσε τα Σάλωνα
(Άμφισσα), ενώ στις 28 ο Δήμος Σκαλτζάς κατέλαβε το Λιδωρίκι και στις
29 το Μαλανδρίνο στην επαρχία Δωρίδας. Παράλληλα, ο Αθανάσιος
Διάκος με τον Βασίλη Μπούσγο, συνεργαζόμενοι με τους προκρίτους
της περιοχής, κήρυξαν την Επανάσταση στη μονή του Οσίου Λουκά και
στις 31 Μαρτίου απελευθέρωσαν τη Λιβαδειά. Αμέσως μετά, ο Μπούσγος
κατέλαβε τη Θήβα και την Αταλάντη στην επαρχία Λοκρίδας3.
Στις αρχές του Απριλίου ο καπετάν Μελέτης πήγε στην Αθήνα και
επισκέφθηκε τον βοεβόδα (= Τούρκο διοικητή) της πόλης, προκειμένου
να τον πείσει να του δοθεί η άδεια να στρατολογήσει και να του παρα-
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Μελέτης Βασιλείου· ελαιογραφία του Φώτη
Κόντογλου (αρχείο οικογένειας Βασιλείου)
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Δεξιά σελίδα: Ο ανδριάντας του καπετάν
Μελέτη Βασιλείου στον Ασπρόπυργο
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

χωρηθεί οπλισμός, χρησιμοποιώντας ως αιτιολογία την απειλή από την
παρουσία τουρκαλβανίτικων συμμοριών στη Δυτική Αττική. Ο βοεβόδας
πείστηκε από τα επιχειρήματα του, κατά κοινή ομολογία, «νομιμόφρονος» δερβέναγα και του παραχώρησε την άδεια και τα όπλα που ζήτησε.
Ο καπετάν Μελέτης τα μετέφερε στη Χασιά, συγκέντρωσε πολεμιστές
από τη Χασιά και τις γύρω περιοχές και τους όπλισε σαν αστακούς4.
Σύμφωνα με μια παράδοση, ο καπετάν Μελέτης συνελήφθη από τους
στρατιώτες του βοεβόδα, ο οποίος εντωμεταξύ είχε υποψιαστεί τη μυστική ανατρεπτική δράση του. Ο καπετάν Μελέτης βασανίστηκε, προκειμένου να αποκαλύψει τα σχέδια των Χασιωτών. Η παράδοση αναφέρει
ότι, εκτός από τα πολεμικά σχέδια του Μελέτη, ο βοεβόδας ζητούσε να
μάθει πού βρισκόταν το παιδί, το οποίο είχε αποκτήσει με μια Ελληνίδα
και ήταν με τον Χασιώτη δερβέναγα. Ο καπετάν Μελέτης όχι μόνο δεν
λύγισε, αλλά κατάφερε να κόψει τα δεσμά του και να αποδράσει5.
Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου του 1821, ο καπετάν
Μελέτης Βασιλείου με τα παλικάρια του πέρασαν από τη φάση της προετοιμασίας στην ενεργό δράση. Μετέβησαν στο Μενίδι, όπου συνέστησαν
στρατόπεδο μαζί με τους Μενιδιάτες του Αναγνώστη Κιουρκακιώτη. Με

Πρόταση στρατιωτικών προαγωγών
με ημερομηνία 17 Αυγούστου 1824.
Προτείνεται ο προβιβασμός του Μελέτη
Βασιλείου στον βαθμό του χιλίαρχου
(Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας)
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Άποψη του Θριάσιου πεδίου και τμήματος
του χωριού της Ελευσίνας από τον λόφο
πάνω από το ιερό· χαλκογραφία από το
The unedited antiquities of Attica:
comprising the architectural remains of
Eleusis, Rhamnus, Sunium and Thoricus
των Ντιλετάντι, Λονδίνο 1817
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τον Μελέτη και τον Κιουρκακιώτη συντάχθηκαν πολλοί καπεταναίοι της
περιοχής, τα αδέλφια του καπετάνιου και ο Φιλικός Δήμος Αντωνίου.
Στο στρατόπεδο του Μενιδίου συγκεντρώθηκαν περί τους 300 Χασιώτες
και άλλοι τόσοι Μενιδιάτες πολεμιστές, ενώ σταδιακά κατέφθασαν
άνδρες από τη Σαλαμίνα, τα Μεσόγεια, διάφορα χωριά της Αττικής, αλλά
και ελάχιστοι Αθηναίοι, που είχαν καταφέρει να βγουν από τον αθηνα
ϊκό περίβολο. Το σύνολο της δύναμης του στρατοπέδου του Μενιδίου
υπολογίζεται στους 1.200 άντρες6.
Στις 14 Απριλίου οι επαναστάτες κατέλαβαν τον οικισμό της Κηφισιάς
και αφαίρεσαν το μολύβι από τη στέγη του εκεί τζαμιού, προκειμένου
να κατασκευάσουν σφαίρες. Τέσσερις ημέρες αργότερα επιτέθηκαν στον
Κάλαμο του Ωρωπού εναντίον ισχυρής τουρκικής δύναμης. Οι Τούρκοι
είχαν μεταβεί εκεί από την Εύβοια, προκειμένου να εκτιμήσουν το μέγεθος της εξέγερσης στην επαρχία Λιβαδειάς7. Η συντριπτική τουρκική
ήττα στον Κάλαμο κινητοποίησε δραστικά τους Τούρκους της Αθήνας, οι
οποίοι ανασυνέταξαν τις δυνάμεις τους και οχυρώθηκαν πίσω από το τείχος8 που είχε κτίσει το 1778 ο τυραννικός βοεβόδας Χατζή Αλή Χασεκή9.
Γύρω στα τέλη Απριλίου, οι δυνάμεις του Μελέτη, του Κιουρκακιώτη

και των άλλων καπεταναίων που είχαν μαζευτεί στο Μενίδι ξεκίνησαν
με σκοπό την απελευθέρωση των Αθηνών10. Ο Φωτιάδης περιγράφει με
γλαφυρότητα την επιχείρηση:
«Τη νύχτα, 25 με 26 του Απρίλη, ξεκίνησε ο Μελέτης Βασιλείου με τους ξωτάρηδές του από το Μενίδι. Από τους χίλιους διακόσιους μονάχα οι μισοί είχανε
άρματα. Οι άλλοι κράταγαν μαχαίρια, σουβλιά, αξίνες και τσεκούρια. Όταν
φτάσανε μπροστά στο τειχί, ανάμεσα στις πόρτες της Μπουμπουνίστρας11 και
των Αγίων Αποστόλων12, πρώτος κατάφερε ν’ ανεβεί σ’ αυτό και να πηδήξει μέσα
στην πολιτεία ο Δημήτρης Σκορδίνος. Τον ακολούθησε ο Γιώργης Κουρτέσης,
κι ας μην είχε όπλο. Ρίχνεται πάνω σ’ ένα Τούρκο φρουρό, αρπάζει το μαχαίρι
του, τον σκοτώνει και του παίρνει τ’ άρματα. Οι δυό τους ανοίγουνε την πόρτα
της Μπουμπουνίστρας. Οι χωριάτες της Αττικής ξεχύνονται μέσα στην Αθήνα
φωνάζοντας:
― Χριστός ανέστη! Λευτεριά!
Ξυπνά η πολιτεία. Ο λαουτζίκος της Αθήνας σμίγει με τους ξωτάρηδες σε ξέφρενη χαρά. Από πάνω από την Ακρόπολη οι Τούρκοι κοιτάζουν κι απορούν. Κάποιος
από τους αγάδες τους φωνάζει:
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στρατευμάτων της πόλης, ενώ στις 15 του ίδιου μήνα έγινε απόπειρα
εναντίον της ζωής του. Την ίδια ημέρα οι επαναστάτες εισέβαλαν στο
σπίτι του προεστού Ζαχαρίτσα και το λεηλάτησαν. Η ατμόσφαιρα στην
Αθήνα φορτίστηκε ακόμα περισσότερο, όταν ο Δημήτριος Υψηλάντης,
παρακινημένος από τους Αθηναίους προεστούς, διόρισε τον Λιβέριο
Λιβερόπουλο αρχηγό των στρατευμάτων της Αττικής15.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις και υπό το πρίσμα της απειλής του
Ομέρ Βρυώνη, ο οποίος κινείτο δυναμικά προς την Αθήνα, με σκοπό
να την ανακαταλάβει, ο καπετάν Μελέτης με τους Χασιώτες, τους
Κουλουριώτες και λίγους Αθηναίους πολεμιστές έφυγαν για τη
Βοιωτία στις αρχές του Ιουλίου. Στόχος τους η αναχαίτιση των στρατευμάτων του Βρυώνη16. Παρόλα αυτά, στη σύγκρουση με τους άντρες
του Βρυώνη στη Λιάτανη (17 Ιουλίου) οι επαναστάτες ηττήθηκαν και
οι Τούρκοι συνέχισαν την πορεία τους προς την Αθήνα ανενόχλητοι.
Τα σώματα των επαναστατών υποχώρησαν και οι υπερασπιστές της
Αθήνας, αποδυναμωμένοι από τις εσωτερικές έριδες και την κακή
οργάνωση, διαλύθηκαν άτακτα και εγκατέλειψαν την πόλη κακήν
κακώς. Στις 20 Ιουλίου ο Ομέρ Βρυώνης μπήκε στην Αθήνα17.
Μετά την τουρκική κατάληψη των Αθηνών, οι πολεμιστές της Αττικής
ξεκίνησαν πόλεμο με τους Τούρκους σε διάφορες θέσεις. Η πιο γνωστή
Η μεσογείτικη πύλη της Αθήνας,
1801/1805-6· επιχρωματισμένη ακουαντίνα
του Έντουαρντ Ντόντγουελ από το έργο του
Views in Greece, που εκδόθηκε
το 1821 στο Λονδίνο. Η μεσογείτικη πύλη,
που ήταν γνωστή και ως «Πόρτα
της Μπουμπουνίστρας» ή «Μσόγια Καπουσί»,
βρισκόταν στη συμβολή των σημερινών οδών
Όθωνος και Αμαλίας στην Αθήνα.
Από το σημείο αυτό ξεκινούσε ο δρόμος
για τα Μεσόγεια

― Τι επάθατε βρε και κάνετε ωσάν τρελλοί; Ο Αλλάχ πήρε τα συλλογικά σας και
θα χαθείτε όλοι!
Οι Αθηναίοι του αποκρίνονται με κοροϊδίες:
― Τέλειωσε η βασιλεία σας, ωρέ αγά! του φωνάζουν.
Στις 28 του Απρίλη υψώθηκε, με μεγάλη τελετή, στο τούρκικο διοικητήριο
η ελληνική σημαία. Είχε φτάσει η ώρα που οι αιώνες καρτέραγαν – η Αθήνα
ξαναγινόταν Ελλάδα»13.
Έτσι, η πόλη των Αθηνών πέρασε στα χέρια των επαναστατών, ενώ όσοι
Τούρκοι πρόλαβαν, κατέφυγαν στην Ακρόπολη. Οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν.

Β΄ πολιορκία της Αθήνας από τις ελληνικές
δυνάμεις (Νοέμβριος 1822-Ιούνιος 1823) –
Οι εξελίξεις μέχρι τα μέσα του 1826
Οι επαναστάτες από το στρατόπεδο του Μενιδίου κατάφεραν να ανάψουν και στην Αθήνα τη φλόγα της Επανάστασης. Παρόλα αυτά, αμέσως
μετά τη μεγάλη νίκη εναντίον των Τούρκων ξέσπασαν εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των Ελλήνων. Η άρχουσα τάξη των Αθηνών (πρόκριτοι)
δεν έβλεπε με καλό μάτι τη συνεργασία με τους χωρικούς επαναστάτες,
τους «ξωτάρηδες», σε διοικητικά θέματα. Προσπάθησαν λοιπόν να σπείρουν διχόνοια μεταξύ των πολεμιστών και να υποβιβάσουν τον ρόλο
των αρχηγών τους. Η αναταραχή των ημερών είναι ιδιαίτερα εμφανής
στο ημερολόγιο του Ντομένικο Οριγκόνε, του Ολλανδού προξένου στην
Αθήνα κατά την περίοδο αυτή, όπου έχουν καταγραφεί αναλυτικά τα
γεγονότα14. Ο Οριγκόνε μας πληροφορεί ότι στις 14 Ιουλίου ο καπετάν
Μελέτης ανέλαβε με πραξικοπηματικό τρόπο τη διοίκηση των ελληνικών
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Χάρτης της πόλης των Αθηνών,
όπου αποτυπώνεται το τείχος
που οικοδομήθηκε με πρωτοβουλία
του Τούρκου βοεβόδα Χατζή Αλή Χασεκή
το 1778. Ο χάρτης σχεδιάστηκε από τον Γάλλο
πρόξενο Λ.Σ.Φ. Φωβέλ και δημοσιεύθηκε στο
έργο του Γκιγιώμ-Αντουάν Ολιβιέ με τίτλο
Voyage dans l’ Empire ottoman, l’ Egypte
et la Perse, που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1801
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Ο Ομέρ Βρυώνης σε ελαιογραφία
του Γάλλου ζωγράφου Ευγενίου Ντελακρουά
(Πινακοθήκη Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄, Κύπρος)

σύγκρουση είναι αυτή στο Δραγουμάνο, θέση στην ευρύτερη περιοχή του
Καματερού, κατά τον Σεπτέμβριο του 1822. Στη μάχη αυτή κινδύνευσε η
ζωή του ίδιου του Ομέρ Βρυώνη και οι Τούρκοι ηττήθηκαν κατά κράτος
από του Χασιώτες του Μήτρου Τσεβά και τους Μενιδιάτες του Αναστάση
Λέκκα18. Ο Μήτρος Τσεβάς είχε συνασπίσει τους Χασιώτες που είχαν
παραμείνει στην Αττική μετά την αναχώρηση του Μελέτη Βασιλείου για
την Βοιωτία. Στις αρχές Νοεμβρίου έγινε μάχη μεταξύ των Τούρκων και
των ξωτάρηδων από το Μενίδι, τη Χασιά και τα Μεσόγεια στο Χαλάνδρι.
Οι Τούρκοι κατατροπώθηκαν για δεύτερη φορά από τους χωρικούς
της Αττικής και υποχώρησαν κυνηγημένοι μέχρι τα Πατήσια19. Στις 5
Νοεμβρίου, πολιορκημένοι από τους Έλληνες, οχυρώθηκαν στο εσωτερικό
τείχος που περιέβαλλε την Ακρόπολη των Αθηνών20 από τον 17ο αιώνα21.
Η πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών έμελλε να διαρκέσει περισσότερο από οκτώ μήνες. Κατά το διάστημα αυτό, στις συγκρούσεις έξω
από το κάστρο διακρίθηκε ιδιαίτερα ο Χασιώτης Μήτρος Τσεβάς. Οι πολεμιστές της Χασιάς ήταν διχασμένοι μεταξύ του Τσεβά και του καπετάν
Μελέτη. Σε αυτήν τη διένεξη είχε βάλει το χέρι της και η άρχουσα τάξη
των Αθηνών. Στις 29 Ιανουαρίου 1822, με επιστολή τους προς τον Άρειο
Πάγο22, οι οπαδοί του Τσεβά πρότειναν να προαχθεί ο αρχηγός τους σε
πεντηκόνταρχο23. Αυτή η κίνηση, σε συνδυασμό με τη λεηλασία του σπιτιού του Μελέτη Βασιλείου στην Κούλουρη και την απόπειρα δολοφονίας
εναντίον της ζωής του στις 11 Ιανουαρίου 1822, που καταγγέλλει ο ίδιος
σε επιστολές προς τον Άρειο Πάγο (25 Φεβρουαρίου 1822), απεικονίζει
με ανάγλυφο τρόπο τον έντονο εσωτερικό διχασμό που επικρατούσε στο
στρατόπεδο των ξωτάρηδων.
Παρακάτω παρατίθενται οι επιστολές του καπετάν Μελέτη. Εκτός από
την απόπειρα δολοφονίας και τη λεηλασία της οικίας του, ο καπετάνιος
αναφέρεται με σχετική λεπτομέρεια στη δράση και στα κατορθώματά του
από τον Απρίλιο του 1821 μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.
«Προς τον ένδοξον Άρειον Πάγον
Πρώτη απριλίου εσήκωσα τους χασότας εις τα άρματα, και έπειτα όλα τα χωριά
της αθήνας με ζώρι, και εις τους 18 του απριλίου επήγα εις τον Κάλαμον και
επολέμησα με τον ουμέρ μπασιά και με τους ευριπώτας, εις τας 25 του απριλίου
εμπήκαμεν μέσα εις τας αθήνας και εκλήσαμεν τους τούρκους, και όταν ήλθεν ο
ουμέρπασας εις Αθήνας όλα τα χωρία επροσκύνησαν, και ημείς μόνον δεν επροσκυνήσαμε, και εκάμαμεν και διαφόρους πολέμους με αυτόν. και όταν έφυγον οι
πασάδες, εμέ έστειλεν ο καπετάν Οδυσσεύς 12 νοεμβρίου και ξαναεκλήσαμεν
τους Τούρκους, και εφύλαξα εις τον πλόκον εως 8 Ιανουαρίου και την αυτήν ημέραν εις τας 11 ώρας με ετουφέκησαν.
1822 φεβρουαρίου 25: καζνέζι24
μελέτης βασιλείου χασότης»25.
Στην παραπάνω επιστολή διαφαίνεται και η στενή σχέση του καπετάν
Μελέτη με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, την κυρίαρχη μορφή στις πολεμικές
επιχειρήσεις στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα από το καλοκαίρι του 1821
έως τις αρχές του 182526.
Στη δεύτερη επιστολή γίνεται λόγος και για τη διαμάχη μεταξύ του
Μελέτη και των Μενιδιατών του Κιουρκακιώτη:

114

«Προς τον ένδοξον Άρειον πάγον
Εγώ ο Μελέτης Χασότης, έχων διαφορά με τους πατριώτας μου, Κωσταντή Λιόση,
Θανάση Βάθην, Αντώνη Κόλια, παπά Συμεώ, ότι αυτοί χωρίς τινός ορδινίαν, επήγαν εις την Κούλουρην και εσκόρπισαν το οσπίτι όπου είχα τα ρούχα μου, και τα
επήραν, τα δικά μου, και των αδερφών μου Θανάση και Γιάννη, και διά τούτο τους
πρετεστάρω, διά ποίαν αιτίαν μας το έκαμαν αυτό. Εν ταυτώ, με ετουφέκισαν
διά να με θανατώσουν και ήτον μαζί με αυτούς, ο χατζή Γκικάκης και ο χατζή
Κιουρκακιώτης από το Μενίδι. Και ζητώ το δίκαιον, αν έχω.
1822 φεβρουαρίου 25: καζνέζι
μελέτης βασιλείου χασότης
ακόμη εγώ επολεμούσα με τον Ομέρμπεη
εις το Σχηματάρι και ο Μήτρος Τζεβάς έμεινεν
οπίσω, και εσκότωσε το Γιάννη
Καλλιέρη εις το γιατάκι»27.
Κατά το α΄ ήμισυ του 1822, οι ελληνικές δυνάμεις, μεγάλο μέρος των
οποίων αποτελούσαν οι χωρικοί της Αττικής, αύξησαν την πίεση στους
πολιορκούμενους Τούρκους μέσα στο κάστρο της αθηναϊκής Ακρόπολης.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παράδοσή τους στις 10 Ιουνίου28. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης αναφέρει:

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος
σε λιθογραφία του Ζ. Μπουβιέ

«Φεύγοντας ο Βεργιόνης (= εννοεί τον Ομέρ Βρυώνη) συνάχτηκαν πάλε η χώρα
και τα χωριά και πολιόρκησαν τους Τούρκους κατοίκους και τη φρουρά, οπίσω
στο κάστρο στενά. Και σώθη το νερό τους και οι ζαϊρές τους των Τούρκων και
παραδόθηκαν με συνθήκη»29.
Στη συνθήκη αυτή εμφανίζεται το όνομα κάποιου Δήμου Χασιώτη, ο
οποίος υπέγραψε εκ μέρους των Χασιωτών. Πιθανότατα πρόκειται για
τον Δήμο Τσεβά, που διαδέχτηκε τον Μήτρο Τσεβά στην ηγεσία της αντιμελετικής παράταξης, μετά τον θάνατο του τελευταίου30.
Η επιτυχής έκβαση της πολύμηνης πολιορκίας στάθηκε νέα αφορμή
για εσωτερικές διαμάχες και συγκρούσεις στο ελληνικό στρατόπεδο.
Αιτία, η επιθυμία των μελών της άρχουσας τάξης των Αθηνών να μοιραστούν μεταξύ τους τα τουρκικά λάφυρα του κάστρου, αλλά και την πολιτική και τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης, αφήνοντας τους πολεμιστές
και τους απλούς κατοίκους χωρίς μέρισμα. Οι τελευταίοι συνασπίστηκαν
και εκδίωξαν τους πρόκριτους από την Αθήνα. Η Ακρόπολη βρέθηκε
υπό τον έλεγχο του Μελέτη Βασιλείου, των Λεκκαίων και του Αθηναίου
καπετάνιου Νικολάου Σαρρή.
Αμέσως μετά τις παραπάνω εξελίξεις, κατέφθασε στην Αθήνα ο
Δημήτριος Υψηλάντης με τον Νικήτα Σταματελόπουλο, γνωστό και
ως Νικηταρά, προκειμένου να δοθεί λύση στο αδιέξοδο31. Κατά τον
Μακρυγιάννη:
«Τότε όλοι οι τίμιοι νοικοκυραίγοι κι’ ο Σαρρής και οι Λεκαίγοι κι ο Μελέτης
Χασιώτης κι’ άλλοι ενώθηκαν και με στρατήγημα τους πήραν το κάστρο και διώξαν όλους αυτούς (εννοεί τους πρόκριτους) και λευτέρωσαν και τους φυλακωμένους νοικοκυραίους από την χάψη.
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Αφού πήραν αυτήνοι το κάστρο, οι διωγμένοι πήγαν εις τον Υψηλάντη και Νικήτα
και είπαν να τους παραδώσουν το κάστρο – οπούχαν τα κλειδιά μαζί τους και
το κάστρο το βαστούσαν άλλοι. Πήρε τα κλειδιά ο Υψηλάντης και ο Νικήτας κι’
ήρθαν μ’ ασκέρια δικά τους, κι’ αυτήνοι οι φίλοι μαζί, και τήραγαν το κάστρο από
κάτου την χώρα, που το βαστούσαν άλλοι – κι αυτήνοι βαστούσαν τα κλειδιά. Τότε
συναχτήκανε όλοι οι νοικοκυραίοι και οι αρχηγοί οπούχαν το κάστρο κι’ αποφάσισαν όλοι συμφώνως να το δώσουνε του Δυσσέα (= Ανδρούτσου) και να τον κάμουν
αφέντη δικόνε τους για να λευτερωθούν από τους άλλους»32.

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς
σε σχέδιο του Γερμανού ζωγράφου
Πέτερ φον Χες

Ιδιόχειρος λογαριασμός εξόδων του καπετάν
Μελέτη· συντάχθηκε στην Αθήνα
στις 28 Απριλίου 1825 (Γιώτας 2002, σελ. 73)
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Έτσι, ο Μελέτης Βασιλείου με τον Μήτρο Λέκκα ταξίδεψαν μέχρι το
στρατόπεδο του Οδυσσέα Ανδρούτσου και του πρότειναν να αναλάβει
τη φρουραρχία της πόλης των Αθηνών. Ο οπλαρχηγός αποδέχτηκε την
πρόταση και πήγε στην Αθήνα με τους άντρες του, τον Ιωάννη Γκούρα
και τον Μακρυγιάννη, όπου παρέλαβε τα κλειδιά του κάστρου33.
Στις 29 Σεπτεμβρίου 1822 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που είχε αναδειχθεί σε ισχυρότατο στρατιωτικό και πολιτικό παράγοντα στην Ανατολική
Ρούμελη, ανέλαβε την αρχιστρατηγία των όπλων. Εξεστράτευσε λοιπόν
από την Αθήνα, συνοδευόμενος από πολυάριθμους καπετάνιους, μεταξύ
των οποίων Χασιώτες, Μενιδιάτες και Κουλουριώτες. Την αρχηγία της
φρουράς της αθηναϊκής Ακρόπολης ανέθεσε στον Ιωάννη Γκούρα, τον
πλέον έμπιστο από τους καπετάνιους του34.
Η τοποθέτηση του Ιωάννη Γκούρα στην αρχηγία της αθηναϊκής

φρουράς έμελλε να έχει δυσάρεστες συνέπειες για την εξέλιξη της
Επανάστασης στην Αττική. Ο Γκούρας αποδείχθηκε άπληστος και δεσποτικός, παραμέρισε τους ντόπιους οπλαρχηγούς και καταπίεσε με βαρύτατη φορολογία τους κατοίκους των χωριών, γεγονός που προκάλεσε
έντονες αντιδράσεις και εξεγέρσεις. Οι Χασιώτες πολλές φορές έλαβαν
τα όπλα, προκειμένου να αντιδράσουν στην τυραννική διακυβέρνηση.
Όμως, οι επιθέσεις αυτές στρέφονταν εναντίον όχι μόνο του Γκούρα,
αλλά και άλλων Χασιωτών, καθώς το καθεστώς ευνοούσε την ανάπτυξη
εσωτερικών ερίδων. Έτσι, όταν ο φρουράρχης της Αθήνας κατάφερε να
προσεταιριστεί τον Μελέτη Βασιλείου, δημιουργήθηκε κλίμα έντονης
αναταραχής και διχασμού μεταξύ των Χασιωτών πολεμιστών. Το αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης ήταν η δολοφονία του καπετάν Μελέτη
από τους συγχωριανούς του, κατά τον Μάιο του 182635.

Ο Κιουταχής στην Αττική –
Θάνατος του καπετάν Μελέτη Βασιλείου
(καλοκαίρι 1826)
Κατά την περίοδο 1821-1827, η Επανάσταση εδραιώθηκε δυναμικά στην
Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου. Η Στερεά Ελλάδα, από την άλλη
πλευρά, αποτέλεσε πεδίο πολλαπλών, ιδιαίτερα σφοδρών συγκρούσεων.
Κατά την περίοδο 1821-1824 η μάχη ήταν αμφίρροπη, αλλά σταδιακά οι
επαναστατικοί πυρήνες μειώθηκαν. Το 1825 η Επανάσταση περιορίστηκε
στο οχυρωμένο Μεσολόγγι και στο κάστρο των Αθηνών.
Το Μεσολόγγι παραδόθηκε στις 10 Απριλίου 1826, μετά από πολύμηνη πολιορκία από τις ενωμένες δυνάμεις του Ιμπραήμ και του
Κιουταχή36. Έπειτα, ο πρώτος κινήθηκε δυναμικά προς τον Μοριά, ενώ
ο δεύτερος ανέλαβε να αποκαταστήσει την κυριαρχία του Σουλτάνου σε
ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα37. Η επιχείρηση αυτή ήταν αρκετά εύκολη,
αφού οι οπλαρχηγοί στη Ρούμελη δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις
του Καραϊσκάκη να συνεχίσουν τον πόλεμο εκεί. Οι περισσότεροι από
αυτούς, όπως ο Ανδρέας Ίσκος, ο Μήτσος Κοντογιάννης, ο Γιάννης
Ράγκος, ο Γιάννης Στάικος, οι Γιολσαδαίοι, ο Γεώργιος Δυοβουνιώτης
και άλλοι ήρθαν σε συμφωνία («καπάκια») με τον Κιουταχή και πήραν
τα παλιά αρματολίκια της Στερεάς Ελλάδας. Οι οπλαρχηγοί που δεν έπεσαν σε «καπάκια» με τον Κιουταχή κινήθηκαν προς την Πελοπόννησο
και απέφυγαν να ενοχλήσουν τα τουρκικά στρατεύματα, προκειμένου
να μην προκαλέσουν αντίποινα εις βάρος των πληθυσμών της Στερεάς.
Έτσι, με τα νώτα του προφυλαγμένα, ο δαιμόνιος Κιουταχής προχώρησε
προς την Αθήνα. «Εκδυθείς την λεοντήν και ενδυθείς την αλωπεκήν»38
συνθηκολόγησε με τους οπλαρχηγούς και κράτησε ειρηνική στάση απέναντι στους πληθυσμούς, ώστε να επιτευχθεί ταχύτατα και όσο το δυνατόν πιο αναίμακτα ο στόχος του: η κατάληψη του κάστρου των Αθηνών,
του τελευταίου οχυρού που παρέμενε στα χέρια των επαναστατών39.
Στις 28 Ιουνίου ο Κιουταχής με τα στρατεύματά του, 6.000 στρατιώτες,
2.000 ιππείς, 20 κανόνια και έξι βομβοβόλα (λουμπάρδες), έφτασε στη
Θήβα και έστειλε στην Αθήνα την εμπροσθοφυλακή του. Η αντίσταση
που αντιμετώπισε από τους γενναίους άντρες του Νικόλαου Κριεζώτη
και του Βάσσου Μαυροβουνιώτη στα Λιόσια τον ανάγκασε να οπισθο-

Ο Ιωάννης Γκούρας
σε λιθογραφία του Τζ. Μπόγγι
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χωρήσει. Όταν, όμως, τα τουρκικά στρατεύματα του Κιουταχή, υποστηριζόμενα από αυτά του Ομέρ πασά της Εύβοιας, μπήκαν στην Αττική, οι
κάτοικοι των χωριών έσπευσαν να τον προσκυνήσουν, όντας ταλαιπωρημένοι και ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από τη βαριά φορολογία που τους
είχε επιβάλει ο άπληστος και στρατιωτικά ανεπαρκής Ιωάννης Γκούρας40.
Ο Μακρυγιάννης σχολιάζει:
«Ο Κιτάγιας ήρθε με μεγάλη δύναμη ανθρώπων, με καβαλλαρία, με κανόνια,
μ’ όλα τ’ αναγκαία του πολέμου. Έπιασε τα Πατήσια. Τα χωριά τα περισσότερα
της Αθήνας προσκύνησαν, ότι από την δικαιοσύνην μας πολλούς κατοίκους τους
ηύρανε φορτωμένους πέτρες και τους ξεφόρτωσαν κι’ άλλους τους λευτέρωσαν,
οπού τους παιδεύαμεν διά χρήματα»41.

Προσωπογραφία
του Μεχμέτ-Ρεσίτ πασά ή Κιουταχή

Στη Χασιά τα πνεύματα ήταν ιδιαίτερα οξυμμένα και οι εσωτερικές έριδες ιδιαίτερα έντονες. Ο καπετάν Μελέτης Βασιλείου, που είχε διοριστεί
από τον Γκούρα δεκατιστής (= εισπράκτορας ειδικής φορολογίας) της
Αττικής, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τους συγχωριανούς του. Για
τον λόγο αυτό, ο καπετάνιος δεν κατάφερε να εκτελέσει τη διαταγή της
κυβέρνησης να οχυρώσει και να εγκαταστήσει φρουρά στα Κλειστά, ώστε
να ανακόψει την πορεία των Τούρκων προς την Αθήνα. Η σύγκρουση
αυτή οδήγησε στη δολοφονία του καπετάν Μελέτη κατά τον Μάιο του
182642. Ο ιστορικός Δ. Κόκκινος περιγράφει τα τραγικά γεγονότα:
«Εις την Χασιάν συνέβησαν δραματικά επεισόδια. Ο Γκούρας είχε διατάξει προ
της εισβολής των Τούρκων τον Μελέτην Βασιλείου να εισπράξει την εισφοράν
που τους επέβαλε και οι στρατιώτες τούτου κατεβασάνισαν τους κατοίκους. Οι
Χασιώτες τότε εδολοφόνησαν τον Βασιλείου. Απόσπασμα απεστάλη αμέσως από
τας Αθήνας προς τιμωρίαν των Χασιωτών. Οι στρατιώται διέπραξαν παντός
είδους βίαν εις την Χασιάν και ενώ ακόμη ευρίσκοντο εκεί και εκρατούσαν δεμένους εις ένα ξύλινον στύλον δυο Χασιώτες εισέβαλον οι Τούρκοι. Οι στρατιώται
έσπευσαν να φύγουν και οι Τούρκοι έλυσαν τους δεμένους χωρικούς και τους άφησαν ελεύθερους. Έτσι οι Χασιώται εδέχθησαν τους Τούρκους ως λυτρωτάς, και
εχάθη ο ηρωϊκός Βασιλείου, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει εις την επανάστασιν της
Αττικής και είχε μετάσχει όλων των έως τότε εναντίον του εχθρού μαχών»43.

βει τα περίχωρα της πόλης, τη μονή Πετράκη, την περιοχή των Πατησίων,
τα Σεπόλια και την Πνύκα, ενώ ο Κιουταχής οργάνωσε το στρατόπεδό
του στα Πατήσια στις 3 Ιουλίου. Αμέσως ξεκίνησε τον βομβαρδισμό της
πόλης με τα πολυάριθμα κανόνια και βομβοβόλα του. Τα τείχη, σε πολλά
σημεία σαθρά, υποχωρούσαν με ευκολία. Οι υπερασπιστές της πόλης
κατέβαλλαν υπεράνθρωπες δυνάμεις, προκειμένου να επιδιορθώνουν
τις ρωγμές και να αναχαιτίζουν τους εισβολείς. Η άλωση της πόλης
πραγματοποιήθηκε μέσω μεγάλου ρήγματος κοντά στη Μενιδιάτικη
Πόρτα (τείχος Χασεκή) και άλλων ρηγμάτων στις 3 Αυγούστου. Ο
Μακρυγιάννης, που πάλεψε με τους άντρες του στην άμυνα των οχυρώσεων, διηγείται:
«Και με διόρισαν μ’ άλλους δύο Αθηναίους τον Συμεών Ζαχαρίτζα και Νερούτζον
Μετζέλο και ήμαστε μ’ ανθρώπους εις τα τείχη της πόλεως· και πολεμούσαμεν
νύχτα και ημέρα τριάντα τέσσερες ημέρες. Ο Κιτάγιας χάλαγε τα τείχη με κανόνια κ’ εμείς φκειάναμεν. Και καταφανιστήκαμεν εις τον σκοτωμόν και πληγωμόν.
Μίαν αυγή, μίαν ώρα να φέξη, αφού γκρέμισε σε πολλά μέρη της πόλεως τα τείχη
και δεν μας άφιναν τα κανόνια τ’ ακατάπαυστα να μερεμετίσουμεν τα τείχη, τότε
μπήκαν οι Τούρκοι – τους μέθυσε πρώτα με ρούμι και μπήκαν από τρείς μεριές. Κι
ανακατωμένοι με τους Τούρκους πήγαμε πολεμώντας ως το κάστρον»44.
Το κάστρο που αναφέρει ο Μακρυγιάννης ήταν η τειχισμένη Ακρόπολη,
το ύστατο οχυρό της πόλης των Αθηνών. Εκεί οι Αθηναίοι παρέμειναν
πολιορκούμενοι από τον Κιουταχή για δέκα περίπου μήνες45.

Η πολιορκία των Αθηνών κατά το 1827·
υδατογραφία του Παναγιώτη Ζωγράφου,
που φιλοτεχνήθηκε με βάση την περιγραφή
του Μακρυγιάννη

Η πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών
από τον Κιουταχή (Αύγουστος 1826 - Μάιος 1827)
Οι Αθηναίοι και οι κάτοικοι των χωριών της Αττικής, έχοντας προβλέψει την επίθεση του Κιουταχή, είχαν φροντίσει να στείλουν ένα μεγάλο
μέρος των αμάχων στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα. Στην πόλη είχαν
μείνει ο Ιωάννης Γκούρας με 250 άντρες, ο Στάθης Κατσικογιάννης, ο
Γεράσιμος Φωκάς και ο Διονύσης Ευμορφόπουλος με 80 και περίπου
800 Αθηναίοι υπό τις διαταγές του Μακρυγιάννη, του Κώστα Χορμοβίτη,
γνωστού και ως Λαγουμιτζή, του Μπενιζέλου, του Δημήτρη Καψοράχη
και του Αναγνώστη Δάβαρη. Επίσης υπήρχαν και πολλές γυναίκες με τα
παιδιά τους, που προτίμησαν να μείνουν στην πόλη. Μαζί με τους πολεμιστές οχυρώθηκαν πίσω από το τείχος του Χασεκή.
Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ο Ομέρ πασάς είχε καταλά-
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Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης
σε χαλκογραφία του Γεωργίου Καλαρρυτιώτη
(συλλογή Παπαγεωργίου)

Ο Καραϊσκάκης εκστρατεύει στην Αττική

Το στρατόπεδο της Ελευσίνας

Η είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου προκάλεσε μεγάλη απελπισία
και κλόνισε ισχυρά τους Έλληνες, καθώς έφερνε την Επανάσταση σε
μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της. Η ανεμπόδιστη προέλαση του
Κιουταχή στη Στερεά Ελλάδα και η προοπτική της απώλειας της πόλης
των Αθηνών, αλλά και ολόκληρης της Ρούμελης, απαιτούσαν τη λήψη
άμεσων και δραστικών μέτρων. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκτιμώντας
την κρισιμότητα της κατάστασης και έχοντας μεγάλη πεποίθηση στις
δυνάμεις του, ζήτησε δυναμικά από τη Διοίκηση και πέτυχε να αναλάβει
την αρχιστρατηγία στη Ρούμελη.
Ο νέος σερασκέρης δεν ζήτησε ούτε άνδρες ούτε χρήματα από τη
Διοίκηση. Το μόνο που αξίωσε ήταν η δυνατότητα να διορίζει στα διάφορα στρατιωτικά αξιώματα άτομα της δικής του επιλογής. Όταν το
αίτημά του έγινε αποδεκτό, ξεκίνησε πυρετωδώς την προετοιμασία για
την εκστρατεία του στην Αττική. Παρόλη την προσπάθεια που κατέβαλε,
η επίτευξη του κύριου στόχου του, δηλαδή η συνένωση των διαφόρων
ομάδων αγωνιστών, στάθηκε εντελώς αδύνατη, λόγω των εσωτερικών
ερίδων που ταλάνιζαν το ελληνικό στρατόπεδο.
Έτσι, ξεκίνησε στις 19 Ιουλίου για την πολιορκούμενη Αθήνα μαζί με
λιγοστούς καπεταναίους ―τον Νάκο Πανουργιά, τον Κωνσταντίνο Βέρη,
τον Γιαννάκη Φραγκίστα και τον αδελφό του Οδυσσέα Ανδρούτσου,
Γιαννάκη― και περί τους 650 άντρες46.

Μερικές ημέρες μετά την αναχώρησή τους από το Ναύπλιο, ο
Καραϊσκάκης και οι άνδρες του αποβιβάστηκαν στη Σαλαμίνα. Εκεί
ο αρχιστράτηγος ξεκίνησε την οργάνωση σχεδίων για την ανακούφιση της Αθήνας, ερχόμενος σε συζητήσεις με τον Κριεζώτη και τον
Μαυροβουνιώτη, που είχαν αντιμετωπίσει τα στρατεύματα του Ομέρ
και του Κιουταχή σε διάφορες μικροσυμπλοκές, πριν ο τελευταίος
καταλάβει την Αθήνα. Στις 28 Ιουλίου, οι οπλαρχηγοί έφυγαν από τη
Σαλαμίνα και στρατοπέδευσαν στην περιοχή της Ελευσίνας, όπου υπήρχε στρατόπεδο οργανωμένο από τον Κριεζώτη και τον Μαυροβουνιώτη
ήδη από το 182547.
Εκεί έφτασαν και άλλοι καπεταναίοι που ξεκίνησαν από το Ναύπλιο
μετά την αναχώρηση του Καραϊσκάκη, όπως ο Χριστόφορος Περραιβός
με 600 άνδρες, Θρακιώτες, Μακεδόνες και Θεσσαλούς, ο Στέφανος
Σέρβος, ο Ευμορφόπουλος με την επτανησιακή φάλαγγα, ο Νικηταράς
με Σμυρναίους και άλλους Μικρασιάτες και ο Γεώργιος Χελιώτης, επικεφαλής τάγματος σταλμένου από τον στρατηγό Ιωάννη Νοταρά.
Έτσι μέσα σε λίγες ημέρες μαζεύτηκαν στο στρατόπεδο της Ελευσίνας
γύρω στους 4.000 αγωνιστές. Σε αυτούς προστέθηκαν και το τακτικό
στρατιωτικό σώμα 1.200 ανδρών και το μικρό τάγμα φιλελλήνων υπό τις
διαταγές του Γάλλου στρατιωτικού Κάρολου Φαβιέρου, που έφτασε στην
Ελευσίνα από τα Μέθανα, κατόπιν κυβερνητικής διαταγής48.

Ελευσίνα: Άποψη της πόλης·
λιθογραφία του Γάλλου Θεοντόρ Ντυ Μονσέλ
από το βιβλίο του με τίτλο Vues pittoresques
des monuments d’ Athènes,
που δημοσιεύθηκε στο Παρίσι το 1845
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Πολεμική δραστηριότητα στο ανατολικό
Θριάσιο πεδίο κατά την πολιορκία της Ακρόπολης
Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, η περιοχή του Ασπροπύργου βρέθηκε μεταξύ δύο νευραλγικών κέντρων: του στρατοπέδου της Ελευσίνας στα δυτικά
και της πολιορκούμενης από τους Τούρκους Αθήνας στα ανατολικά. Η
θέση αυτή μετέτρεψε την ευρύτερη περιοχή σε θέατρο μαχών και αψιμαχιών. Συχνά οι Τούρκοι οχυρώνονταν εκεί, προκειμένου να επιτεθούν
στο στρατόπεδο της Ελευσίνας. Ο Κιουταχής, ειδικά πριν την έλευση του
Καραϊσκάκη, έκανε συστηματικές προσπάθειες, προκειμένου να αποκόψει
τους οχυρωμένους στην Ελευσίνα49. Κάποιες από αυτές έχουν καταγραφεί
από τον Νικόλαο Καρώρη, ο οποίος κρατούσε αναλυτικό ημερολόγιο50
των εξελίξεων όντας κλεισμένος στην πόλη των Αθηνών.
Έτσι λοιπόν, στις 11 Ιουλίου 1826, πριν φτάσει ο Καραϊσκάκης στην
Ελευσίνα, ο Καρώρης αναφέρει συγκρούσεις μεταξύ των σωμάτων του
Κριεζιώτη και του Μαυροβουνιώτη και Τούρκων στρατοπεδευμένων
στα Καλύβια και στο Στεφάνι:

Επιστροφή οικογένειας
στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Αθήνα·
λιθογραφία του Πέτερ φον Χες

«Ειδήσεις περί του Καραϊσκάκη, ότι την Δευτέρα 12 του τρέχοντος έμελεν αφεύκτως να κινήσει από Ναύπλιον με τους άλλους ότι την Κυριακήν επολέμησε
εις Ελευσίνα το Κριζωτοβασεϊκόν σώμα συμποσούμενον περί τους 1.300 με εν
σώμα εχθρών περί τους 500 πεζούς και ιππείς, οι οποίοι είναι εστρατοπεδευμένοι εις τα Καλύβια Χασιάς και Στεφανιού. Εις την μάχην αυτήν δύο καλόγηροι
του Αγίου Μελετίου επήραν τας κεφαλάς δύο μεγαλοπρεπών ιππέων και τους
ελαφυραγώγησαν»51.

Σελίδα τίτλου της βιογραφίας του αγωνιστή
Βάσσου Μαυροβουνιώτη, που συνέγραψε
ο Αθανάσιος Χρυσολόγης (1876)

Ανάλογα είναι και όσα έγιναν στην περιοχή στις 16 Αυγούστου 1826,
δηλαδή αφού είχε φτάσει στην Ελευσίνα και ο Καραϊσκάκης με τους
άνδρες του.
«Την αυτήν νύχτα εγίνοντο διάφοραι ομιλίαι, και μερικοί από τους εχθρούς με
ύφος φιλικόν και μυστικώτερον τρόπον τινά ηθέλησαν να μας αναγγείλουν μίαν
επίσημον νίκην την οποία εκέρδισαν οι Έλληνες κατά των Τούρκων εις το χωρίον
Στεφάνι, φονεύσαντες και πληγώσαντες υπέρ τους 500 Τούρκους και κυνηγήσαντες τον εχθρόν έως εις Δαφνί, καμίαν άλλην πληροφορίαν περί τούτου δεν
έχομεν»52.
Η στρατηγικής σημασίας θέση της Χασιάς αναδεικνύεται από τα σχόλια
του Καρώρη στις 13 Οκτωβρίου 1826 για κάποιο σχέδιο των Ελλήνων
αγωνιστών να διεξαγάγουν μάχη στην περιοχή. Τελικά, η επιχείρηση δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω ανεπάρκειας πολεμιστών:
«Συνήλθον όλοι οι οπλαρχηγοί, παλαιοί και νέοι και διέταξαν μερικά πράγματα
διά την οικονομία του φρουρίου […]. Το σχέδιον ήτον να έλθουν τα στρατεύματα
όλα συσσωματωμένα να πιάσουν τη Χασάν, ενταυτώ να υπάγουν και καράβια εις
Ωρωπόν να εμποδίσουν τας τροφάς. Η Χασά είναι τόπος δυνατός και αρμόδιος διά
να νικάται ο εχθρός και εις γενικήν μάχην και εκείθεν οι Έλληνες δύνανται να
εξαπλώνωνται εις τα στενά της Αττικής και όπου αλλού θέλουν διά να παραζαλίζουν τον εχθρόν, έχοντες κέντρον την Χασάν είτε την παλαιάν Φυλήν»53.
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Μέσα από το ανατολικό Θριάσιο περνούσαν οι Έλληνες πολεμιστές όταν ξεκινούσαν για μάχη με τα στρατεύματα του Κιουταχή, αλλά
και όταν επέστρεφαν από κάποια πολεμική επιχείρηση θριαμβευτές ή
ηττημένοι, σε κάθε περίπτωση κατάκοποι. Τέτοιες επιχειρήσεις ήταν οι
συγκρούσεις στο Χαϊδάρι, πολύνεκρες και για τα δύο στρατόπεδα (6-8
Αυγούστου 1826)54, και οι διασπάσεις του τουρκικού κλοιού γύρω από
την Ακρόπολη, ώστε να ενισχυθούν οι πολιορκούμενοι με άνδρες και
εφόδια, με επικεφαλής τον Νικόλαο Κριεζώτη, τον Γιάννη Μαμούρη και
τον Μήτρο Λέκκα (11 Οκτωβρίου 1826)55 και αργότερα τον Φαβιέρο (29
Νοεμβρίου 1826)56. Από την Ελευσίνα ξεκίνησαν οι αγωνιστές και για
τη μάχη στο Καματερό (27 Ιανουαρίου 1827), όπου οι Έλληνες ηττήθηκαν κατά κράτος και υπέστησαν σοβαρότατες απώλειες. Χάθηκαν πάνω
από 300 άντρες, μεταξύ των οποίων πολλοί Μενιδιάτες, Χασιώτες και
Δερβενοχωρίτες57.
Με δεδομένη τη βαριά ήττα στο Καματερό, η διάλυση του στρατοπέδου
ήταν αναπόφευκτη και πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον αιφνίδιο θάνατο του Καραϊσκάκη στο Φάληρο (22 Απριλίου 1827) και την παράδοση της
Ακρόπολης στον Κιουταχή (24 Μαΐου 1827). Η κατάληψη της Ακρόπολης
από τους Τούρκους σήμανε την επικράτησή τους στην Ανατολική Στερεά
Ελλάδα με γενικό επόπτη τον Ομέρ πασά της Καρύστου58.

Το καθολικό του μοναστηριού
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου,
γνωστού και ως «Παληομονάστηρο»,
στα Άνω Λιόσια. Εκεί εγκατέστησε
ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης το στρατηγείο του
την άνοιξη του 1829, για να ελέγχει
τη διάβαση της Χασιάς. Στις 25 Μαΐου
και στις 6 Ιουλίου 1829 τουρκικά στρατεύματα
συγκρούστηκαν με τους άνδρες του
Μαυροβουνιώτη και υπέστησαν σφοδρή ήττα

Από τα μέσα του 1827 μέχρι τα τέλη της Επανάστασης
Μετά την επικράτηση των Τούρκων στην Αττική, περισσότεροι από τους
μισούς κατοίκους της Αθήνας και των χωριών κατέφυγαν στην Αίγινα
και στα υπόλοιπα νησιά του Σαρωνικού. Όσοι παρέμειναν στα σπίτια
τους υπέφεραν από τη σκληρή διακυβέρνηση του Ομέρ πασά και έκαναν συνεχώς διαβήματα προς τους οπλαρχηγούς της Αττικής και την
κυβέρνηση, προκειμένου να γίνει προσπάθεια απελευθέρωσής τους.
Καμία ανταπόκριση δεν υπήρξε στα διαβήματα αυτά εξαιτίας της έλλειψης πόρων και της κατάστασης αποδιοργάνωσης που επικρατούσε στα
ελληνικά εκστρατευτικά σώματα59.
Παρά τις παραπάνω δυσκολίες, στα τέλη του 1827 το στρατόπεδο της
Ελευσίνας οργανώθηκε ξανά με πρωτοβουλία του οπλαρχηγού Γιάννη
Χατζημελέτη και του Γιάννη Κόλλια από την Δόμβραινα. Η δραστηριότητα για την απελευθέρωση της Αττικής εντατικοποιήθηκε με την
άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος,
κατά τον Ιανουάριο του 1828. Ξεκίνησαν, λοιπόν, προετοιμασίες για μια
εκστρατεία στην Ανατολική Στερεά και το στρατόπεδο της Ελευσίνας
ενισχύθηκε σημαντικά με τις προφυλακές του εγκατεστημένες στα
Χασιώτικα Καλύβια και στο Στεφάνι. Έγιναν μικρής έκτασης συγκρούσεις στην περιοχή Μενιδίου, Χασιάς και Καλυβίων, ενώ οι κάτοικοι των
χωριών αυτών είχαν συνεννοηθεί με τους οπλαρχηγούς του Δημητρίου
Υψηλάντη να ξεσηκωθούν. Στο πλαίσιο αυτών των μυστικών συνεννοήσεων έχασε τη ζωή του ο Μενιδιάτης οπλαρχηγός Μήτρος Λέκκας, ο
οποίος έπεσε σε τουρκική ενέδρα στις αρχές Μαΐου του 182860.
Κατά τα τέλη του Οκτωβρίου του 1828, ο Υψηλάντης εξεστράτευσε για
τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Οι δυνάμεις που είχαν συγκεντρωθεί στην
Ελευσίνα τον ακολούθησαν ενταγμένες σε δύο από τις χιλιαρχίες που
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ίδρυσε ο Καποδίστριας, την Ε΄ και την Στ΄, με χιλίαρχους τον Νικόλαο
Κριεζώτη και τον Βάσσο Μαυροβουνιώτη αντίστοιχα61. Μέχρι τις αρχές
του Μαΐου του 1829 ο Υψηλάντης με τους καπεταναίους του κατέλαβε
πολλές θέσεις (Δόμβραινα, Χώστια, Στεβενίκο, Αράχωβα, μονή Δομπού,
Δίστομο, στενό Ζεμενού, μονή Οσίου Λουκά, Πέτρα, Αταλάντη, Σάλωνα,
Μαρτίνο, Αντίρριο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι) και εκτόπισε σημαντικό
μέρος των τουρκικών δυνάμεων62.
Μετά από αυτήν τη νικητήρια προέλαση, οι ελληνικές δυνάμεις
έστρεψαν την προσοχή τους στην Αττική, όπου οι κάτοικοι υπέφεραν τα
πάνδεινα από τη σκληρή τουρκική διακυβέρνηση. Ο Μαυροβουνιώτης
οργάνωσε το στρατόπεδό του στην περιοχή του μοναστηριού του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου της Χασιάς, όπου μαζεύτηκαν πολλοί Χασιώτες
αγωνιστές. Στόχος της κίνησης αυτής ήταν ο αποκλεισμός του ανεφοδιασμού της ακόμη τουρκοκρατούμενης Θήβας από την Αττική. Το
μοναστήρι εντοπίζεται στη μέση της διαδρομής από τα Λιόσια στη Χασιά,
στους ανατολικούς πρόποδες του όρους της Χασιάς, δίπλα στο ρέμα της
Γιαννούλας63. Στις 25 Μαΐου το στρατόπεδο του Αγίου Ιωάννη δέχτηκε
επίθεση από τουρκική δύναμη που ξεπερνούσε τους 2.500 άνδρες. Οι
Έλληνες, αν και πολύ λιγότεροι αριθμητικά, υπερίσχυσαν στη μάχη και
οι Τούρκοι αποσύρθηκαν με 80 νεκρούς και πολυάριθμους τραυματίες64.
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Ο Δημήτριος Υψηλάντης αναφέρει τα εξής γεγονότα στην κυβέρνηση:

Σημειώσεις

«[…] Την 25η εκινήθηκαν οι Τούρκοι της Αττικής, εμψυχωμένοι κατά πρώτον
από υποσχέσεις τινάς κατά του Αρχηγού Βάσου, έχοντος θέσιν πολεμικήν εις το
Μετόχι Αγ. Ιωάννης. Ο αριθμός τούτων συμποσούτο εις 2.500 τακτικούς, πεζούς
και ιππείς, και ατάκτους. Άμα επλησίασαν έκαμαν προς τον Θεόν την συνήθη
δέησίν των και γινόμενοι εις τρία μέρη επέπεσαν, το μεν άτακτον σώμα κατά το
επάνω μέρος των οχυρωμάτων, το ιππικόν κατά του δεξιού και το πεζόν τακτικόν κατά μέσην γραμμήν, συντροφεύον και το πυροβολικόν των δύο κανονίων.
Το σώμα αυτό της Αρχηγίας εδέχθη όλας τα ορμάς τούτων, πολεμούν αδιάκοπα
καθ’ όλη την ημέραν. Τελευταίον οι Τούρκοι έκλιναν εις φυγήν, αφ’ ου εδοκίμασαν
σημαντικήν βλάβην.
Στρατόπεδον Θηβών
την 29 Μαΐου 1829
ο κατά την Α. Ελλάδα Στρατάρχης
Δ. Υψηλάντης»65.
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Οι Τούρκοι επιτέθηκαν ξανά στο στρατόπεδο του Μαυροβουνιώτη στον
Άγιο Ιωάννη στις 6 Ιουλίου, καθώς ενδιαφέρονταν για τον έλεγχο του
δερβενίου της Χασιάς. Η ελληνική αντεπίθεση ήταν ιδιαίτερα δυναμική
και οι επιτιθέμενοι ηττήθηκαν με μεγάλες απώλειες, περίπου 250 νεκρούς
και πολυάριθμους τραυματίες. Μετά από τη δεύτερη μάχη στον Άγιο
Ιωάννη, που ήταν και η τελευταία της Αττικής, οι Έλληνες επικράτησαν
στα χωριά, ενώ οι Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, όπου και
παρέμειναν μέχρι την τελική τους αποχώρηση στις 31 Μαρτίου 183366.

Χασιώτες αγωνιστές στην Επανάσταση
Με βάση τα γεγονότα που συζητήθηκαν στο παρόν κεφάλαιο (1821-1833),
είναι προφανές ότι οι κάτοικοι της Χασιάς και των γύρω περιοχών έπαιξαν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις επαναστατικές κινήσεις και σχεδόν σε
όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα στην Αττική67.
Οι πιο σημαντικοί Χασιώτες οπλαρχηγοί ήταν ο καπετάν Μελέτης
Βασιλείου και οι αδελφοί του, Αθανάσιος και Ιωάννης· ο Δημήτριος
Τσεβάς, που σκοτώθηκε στις μάχες γύρω από την Ακρόπολη· ο Δήμος
Τσεβάς· ο ταξίαρχος Μήτρος Τσεβάς· ο Προκόπης Αντωνίου, που αγωνίστηκε στο πλευρό του Μήτρου Λέκκα και τιμήθηκε με τον βαθμό του
χιλίαρχου χάρη στα πολεμικά κατορθώματά του και στον ηρωισμό που
επέδειξε· και ο Ιωάννης Τζουκλίδης, που υπήρξε και ο πρώτος δήμαρχος
της Χασιάς. Σημαντική δράση στον επαναστατικό αγώνα είχαν και οι
καλόγεροι της μονής Κλειστών με επικεφαλής τον Χασιώτη Παγκράτιο
Καματερό και τον Μενιδιάτη Δανιήλ Βρεττό, καθώς και αρκετοί ιερείς
της Χασιάς, όπως οι Σωτήρης Τσίγκος, Δημήτρης Μπρέμπος, Αναστάσης
Δέδες και Γιάννης Ισιδώρου68.
Το 1992 δημοσιεύθηκε από τον Δ. Γιώτα αναλυτικός κατάλογος με τα ονόματα των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, οι οποίοι κατάγονταν
από τη Χασιά. Εκτός από όσους αναφέρθηκαν παραπάνω, στον κατάλογο
του Γιώτα μνημονεύονται ακόμα 108 πολεμιστές. Οι περισσότεροι από
αυτούς έχουν τιμηθεί με αριστεία από την ελληνική κυβέρνηση69.
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CHASIOTIKA KALYVIA
DURING THE GREEK REVOLT
(1821-1833)

Captain Meletes Vasileiou raises the people
of Attica up in revolt (April 1821)

J

ust before the outburst of the Greek Revolt, head of the Chasia derven
guard was captain Meletes Vasileiou, a sensible and respected man,
who had joined the Philike Etaireia. He initiated his subversive activity,
in secret at the beginning, by getting in touch with fighters from Salamis
and Anagnostes Kiourkakiotes, head of the Menidi derven guard and also
a member of the Philike Etaireia. Meanwhile, Vasileiou was preparing his
fighters and supplying them with weaponry. He wanted the Chasiotans
to be ready for war as soon as the revolution would begin.
During the last ten days of March 1821, the Greek revolutionaries took
over the greatest part of Central Greece. Early in April, captain Meletes
managed to trick the Turkish voivode (= governor) of Athens into providing him with more weapons and allowing him to recruit more men.
He claimed that he wanted to arm his men properly against the TurkAlbanians roaming Western Attica.
In mid-April, Vasileiou and his men along with Kiourkakiotes and the
Menidian fighters established a military camp at Menidi. Many captains
from Salamis, Mesogeia, and various Attica villages joined them with
their men. The total number of fighters at the Menidi camp must have
been over 1,200. Late in April, the fighters besieged Athens and freed its
population from the Turkish forces guarding it.
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Monument honouring captain Meletes
Vasileiou at Aspropyrgos
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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Second siege of Athens by Greek forces (November
1822-June 1823) and the developments until mid-1826
Despite the fact that Athens was a free city again, strong conflict rose
among the Greek forces. The Athenian ruling class was not particularly
pleased to have to work together with farmers and peasants on administrative issues. By trying to divide the fighters and degrade their
captains, they caused havoc among the Greek forces in Athens. A true
civil war would have broken out, should Vasileiou and his men had
remained in Athens for long. At the beginning of July, though, they
had to rush to Boeotia, in order to stop the fierce Omer Vryoni, who
was moving southwards to Athens, in order to re-occupy it. Vasileiou’s
forces were defeated and Vryoni’s army entered a defenceless Athens
in 20 July 1822.
Immediately after the fall of Athens, the captains of Attica started
fighting the Turks at various positions around the town. Eventually,
the Turkish army was defeated and the Greek fighters laid siege to
Athens once more. The Turks barricaded themselves behind the walls
surrounding the Athenian Acropolis since the 17th century. This happened at the beginning of November 1822; the besieged Turks did
not surrender before June 1823. Thus, Athens remained under siege
for eight months. During this period, numerous minor battles took
place outside the Acropolis castle. Metros Tsevas from Chasia and
his men demonstrated remarkable bravery in them; consequently,
the Athenian ruling class decided to promote him instead of captain
Meletes Vasileiou, thus causing great conflict among the fighters from
the villages of Western Attica. As a result, Vasileiou’s house at Salamis
was plundered and, once again, his opponents attempted to murder
him. Despite these developments, captain Meletes and his men fought
ceaselessly until the besieged Turks surrendered in 10 June 1823. At
this point, it should be mentioned that Vasileiou was particularly close
to Odysseus Androutsos, the leading figure in all military operations
in the eastern section of Central Greece from the summer of 1821 until
the beginning of 1825.
As one would expect, the members of the ruling class attempted to
gain control of the city’s administration and withhold the Turkish spoils.
United, the fighters ousted the aristocrats from Athens and the Acropolis
came under the control of Meletes Vasileiou, Lekkas brothers and the
Athenian captain Nikolaos Sarres. Eventually, Odysseus Androutsos
became chief-commander of the force guarding the Acropolis castle.
However, in September 1823 Androutsos assumed the leadership of the
forces in Central Greece and, consequently, appointed Ioannes Gouras,
his most trustworthy captain, chief of the Athenian garrison.
Gouras’ placement would affect the development of the Greek Revolt
in Attica in a negative manner, as the new chief-commander turned out
to be greedy and despotic. By ignoring the local captains and levying
heavy taxes on the villagers, Gouras caused multiple riots. Frequently, the
Chasians resorted to violence as a reaction against Gouras’ authoritarian
administration. Moreover, they would turn against their fellow-villagers,
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The statue of captain Meletes Vasileiou
at Chasia (Kostas Stamoulis collection)
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as Gouras’ regime favoured internal conflict. Consequently, when Gouras
managed to win Vasileiou over, turmoil and disagreement arose among
the Chasia fighters. This situation culminated in the murder of captain
Meletes by his fellow-villagers in May 1826.

Kioutachi in Attica –
Death of captain Meletes Vasileiou (summer 1826)
During the period 1821-1827, the Greek Revolt was firmly established
in the Peloponnese and the Aegean islands. Central Greece, on the
other hand, became the theatre of multiple battles. While the situation
was irresolute during 1821-1825, the Turks gradually prevailed. After
the fall of Mesolongi in 10 April 1826, Kioutachi undertook the task of
eradicating all revolutionary foci in Central Greece. He achieved that
by arranging agreements with many captains. Those who did not make
any agreement moved to the Peloponnese, so as to avoid the powerful
army of Kioutachi. The latter moved towards Athens quite peacefully
without attacking the villagers, as his prime target was the occupation
of the Acropolis castle, which remained a Greek stronghold. Supported
by the forces of Omer Pasha of Euboea, Kioutachi’s army entered Attica.
Disturbed by the heavy taxes levied by greedy Gouras, the villagers
rushed to submit to Kioutachi’s authority.
The situation at Chasia was particularly tense, as internal conflict
thrived. The fact that he had been appointed as tax-collector by Ioannes
Gouras made Captain Meletes Vasileiou highly unpopular among his
fellow-villagers. Consequently, he was unable to assemble a guard, reinforce the fortified site at Kleista and intercept the Turkish army before
arriving at Athens. The internal strife at Chasia culminated in captain
Meletes’ murder by the Chasiotans in May 1826.
Bust of Georgios Karaiskakes at Palataki,
Chaidari (photo by Spyros Panagiotopoulos)

The siege of the Athenian Acropolis by Kioutachi
(August 1826-May 1827)
In anticipation of Kioutachi’s attack, the residents of Athens and the
nearby villages sent most of the women, children, and older people to
Salamis and Aegina. In Athens stayed only Ioannes Gouras with 250 men,
Stathes Katsikogiannes, Gerasimos Fokas, and D. Eumorfopoulos with
80 men and Makrygiannes, Kostas Hormovites, Benizelos, Kapsorahes,
and Davares with 800 Athenian fighters. Moreover, there were plenty
of women with their children, who preferred to remain in the city and
barricaded themselves behind the Haseke wall, together with the warriors. By 10 July 1826, Omer Pasha had occupied the suburbs, the Petrake
monastery, Patesia, Sepolia, and Pnyka, while Kioutachi had his camp at
Patesia, organised by 3 July. Immediately after that, he began bombarding
Athens by means of his numerous guns and cannons. The fortification,
dilapidated in many areas, subsided easily. The city’s defenders fought
valiantly, in order to repair the cracks and contain the invaders. The sack
of the Athenian Acropolis was achieved through a sizeable crack near the
Menidian Gate and other smaller breaks in 3 August 1826.
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Karaiskakes’ campaign for Athens’ liberation
The sack of Mesolongi and Kioutachi’s unhindered advance through
Central Greece on to Athens made Greeks realise that it was high time they
took drastic measures. Taking advantage of this critical situation, Georgios
Karaiskakes claimed and subsequently obtained the general leadership of
the forces in Central Greece. Immediately after that, he attempted to create
a sizeable military force by inviting the captains of Central Greece to join
him. Due to major conflicts among the Greek fighters, Karaiskakes’ effort
was fruitless. Accompanied by only a limited number of captains and no
more than 650 warriors, Karaiskakes left Nauplion and began moving
towards Athens in 19 July 1826.

View of Eleusis from the Thriasian plain;
copperplate from The unedited antiquities
of Attica: comprising the architectural
remains of Eleusis, Rhamnus, Sunium
and Thoricus that was published
by the Society of Dilettanti in London,
in 1817

The camp at Eleusis
A few days later, Karaiskakes and his men arrived at Salamis, where
they met Kriezotes and Maurovouniotes. Subsequently, they moved
to Eleusis and established themselves in the military camp, which
had been organised by Kriezotes and Maurovouniotes since 1825.
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From the middle of 1827
until the end of the Greek Revolt
After the Turkish occupation of Athens, more than half of Attica’s population resorted to Aegina and the other Saronic islands. The people who
remained in Attica suffered Omer Pasha’s stern administration. Thus, they
kept appealing to the Attica captains and the government to liberate them.
Due to lack of funds and the disorganised state of the Greek forces, these
requests were not met.
Despite these difficulties, the Eleusis camp was re-established at the
end of 1827. The efforts undertaken towards Attica’s liberation became
more systematic after the arrival of Ioannes Kapodistrias, the first governor of the newly founded Greek State, in January 1828. The period 18281833 witnessed a large number of military operations aiming at Attica’s
liberation; some of the battles took place in Western Attica, mainly near
Chasia and Menidi. Gradually, the Turks were expelled from the Attica
villages and concentrated in Athens. In 31 March 1833, the Turkish
forces withdrew from Athens.

Chasiotan fighters in the Greek Revolt
The arms of Georgios Karaiskakes (National
Historical Museum, Athens)

Gradually, more captains with their men arrived at Eleusis. Within a
few days, more than 4,000 fighters and 1,200 regular soldiers had concentrated at Karaiskakes’ camp.

Battles in the eastern Thriasian
plain during the Acropolis siege
The Acropolis siege and the re-establishment of the Eleusis camp placed
Aspropyrgos between two important military loci and transformed the
area into a battlefield. Frequently, the Turks would barricade themselves there, in order to launch an attack on the Eleusis camp. Before
Karaiskakes’ arrival, Kioutachi put plenty of systematic effort in cutting the Eleusis fighters off. These efforts continued, though to a lesser
extent, after Karaiskakes had established Eleusis as his headquarters.
Furthermore, Chasia’s strategic importance is evident in a plan concocted by a group of Greek captains in October 1826. The plan, which
included causing a large battle in the area, was not fulfilled due to the
limited number of fighters available.
Apart from being a battlefield, the Thriasian plain witnessed the
beginning as well as the end of all military operations undertaken by
the Eleusis fighters against Kioutachi’s army. The Eleusinian camp
constituted the starting point of all operations; moreover, this was
where the exhausted fighters would return after the battles, either
triumphant or defeated. The Eleusis camp was abolished after the
death of Georgios Karaiskakes in 22 May 1827 and the surrender of the
Acropolis defenders to Kioutachi two days later. The occupation of the
Athenian Acropolis by the Turks signified their total dominance over
the eastern section of Central Greece.
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On the basis of the historical events discussed in the present chapter
(1821-1833), the significant role played by the residents of Chasia and the
surrounding regions in the military operation that took place in Attica
is more than obvious. The most significant Chasiotan captains were
Meletes Vasileiou and his bothers Athanasios and Ioannes; Demetrios
Tsevas, who was killed in one of the battles outside the besieged
Acropolis; Demos Tsevas; the brigadier Metros Tsevas; Prokopes
Antoniou, who fought next to Metros Lekkas and was honoured by the
Greek State for of his heroic deeds; and Ioannes Tzouklides, who later
became the first mayor of Chasia.

Right: Portrait of Ioannes Κapodistrias
(National and Kapodistrian University
of Athens collection)
Left: View on the road from Eleusis
to Athens; lithograph from Christopher
Wordsworth’s Greece: pictorial,descriptive
and historical, which was published in 1839,
in London (Ioannes Ingleses collection)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

1830 - ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ
CHAPTER V

1830 - BEGINNING OF 20th CENTURY

136

137

ΤΑ ΧΑΣΙΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ – ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ
ΑΠO ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1830
ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οι απαρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης
Οι δήμοι στη Δυτική Αττική

Κ

ατά τη δεκαετία του 1830 θεμελιώθηκε και οργανώθηκε η περιφερειακή διοίκηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με βάση το
αποκεντρωτικό σύστημα, στο πλαίσιο ενός συγκεντρωτικού κράτους
(ναπολεόντειο διοικητικό πρότυπο). Αυτό έγινε μέσω διαταγμάτων
που εκδόθηκαν κατά την άνοιξη του 1833 και διαιρούσαν την Ελλάδα
σε νομούς χωρισμένους σε επαρχίες. Στόχος ήταν ο κατακερματισμός
της διοικητικής εξουσίας σε φορείς με περιορισμένες δικαιοδοσίες, ώστε
κάθε τοπική αρχή να ελέγχει και να αντισταθμίζει την άλλη, ενώ όλες
θα εξαρτώνταν από την κεντρική εξουσία. Στα τέλη του 1833 εκδόθηκε
το διάταγμα «Περί συστάσεως των δήμων», σύμφωνα με το οποίο οι
δήμοι καθιερώθηκαν ως η πρώτη διοικητική βαθμίδα. Έτσι, αποτέλεσαν
διοικητικές περιφέρειες περιορισμένης έκτασης και χωρίστηκαν σε τρεις
κατηγορίες, ανάλογα με τον πληθυσμό τους: οι δήμοι α΄ τάξης περιελάμβαναν τουλάχιστον 10.000 κατοίκους, οι β΄ τάξης τουλάχιστον 2.000
και οι γ΄ τάξης λιγότερους από 2.000. Κάθε δήμος θα διοικείτο από τη
δημοτική αρχή, η οποία αποτελείτο από τον δήμαρχο, τους παρέδρους
και τους δημοτικούς συμβούλους. Ο αριθμός των παρέδρων και των
δημοτικών συμβούλων κυμαινόταν ανάλογα με την τάξη του δήμου. Η
δημοτική αρχή είχε τριετή θητεία1.
Ως εκ τούτου, τα διάφορα χωριά της Δυτικής Αττικής ομαδοποιήθηκαν
σε δήμους, ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση και τον αριθμό των
κατοίκων τους. Καθώς σημειώθηκαν αυξομειώσεις σε αυτούς τους πληθυσμούς, κάποια από τα χωριά άλλαξαν δήμο, ενίοτε και πάνω από μία
φορά, από τη δεκαετία του 1830 μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Κατά
το έτος 1835 η Χασιά, τα Καλύβια, τα Λιόσια και το Καματερό εντάχθηκαν
στον Δήμο Αχαρνών. Έναν χρόνο αργότερα δημιουργήθηκε ο Δήμος
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Ο Μήτρος Λιάκος με παραδοσιακή ενδυμασία
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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Χασιάς, ο οποίος είχε έδρα τη Χασιά και περιελάμβανε τα Καλύβια, τα
Λιόσια και το Καματερό. Το 1840 οι Δήμοι Αχαρνών και Χασιάς συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τον Δήμο Φυλής, με έδρα τη Χασιά. Εκτός από τη
Χασιά, στον Δήμο Φυλής εντάσσονταν το Μενίδι, οι Κουκουβάουνες, το
Καματερό, τα Λιόσια, τα Καλύβια και η μονή Κλειστών2.
Κατά το 1858, με βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε στις αρχές του
καλοκαιριού, ο Δήμος Αχαρνών αποσπάστηκε από τον Δήμο Φυλής:
«Διάταγμα περί διαιρέσεως του Δήμου Φυλής
Όθων ελέῳ θεού βασιλεύς της Ελλάδος
Ιδόντες το άρθρον 8 του περί δήμων Νόμου και το άρθρον 40 του από του 18
Δεκεμβρίου 1836 περί επαρχιακών συμβουλίων Νόμου και λαβόντες υπ’ όψιν τας
γνωμοδοτήσεις του τε δημοτικού συμβουλίου Φυλής και του επαρχιακού συμβουλίου Αττικής επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού
αποφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Ο μέχρι τούδε δήμος Φυλής διαιρείται εις δύῳ, τον της Φυλής και Αχαρνών
ως εφεξής. Ο μεν δήμος Φυλής θέλει σύγκεισθαι εκ των χωρίων Χασιάς και
Καλυβίων Χασιάς και εκ της μονής Κλειστών και θέλει έχει πρωτεύουσα το
χωρίον Καλύβια Χασιάς, κατατάσσεται δε εις την γ΄ τάξιν των δήμων, ως έχων
πληθυσμόν ψυχών 1.355, ο δε δήμος Αχαρνών θέλει σύγκεισθαι από τα χωρία
Μενίδιον, Κουκουβάουνες, Λιόσια και Καματερό και από τας θέσεις Βαριμπόπι,
Λιόπεσι, Μαούνια, Μαυρομμάτι καί Τατόι και θέλει έχει πρωτεύουσαν το χωρίον
Μενίδιον κατατάσσεται δε εις την γ΄ τάξιν των δήμων, ως έχον πληθυσμό ψυχών
1.743. Εκάτερος δε των δήμων τούτων αναλαμβάνει την οροθεσίαν την οποίαν
είχον τα συνιστώτα αυτόν χωρία προ της συγχωνεύσεώς των εις τον υπάρχοντα
μέχρι τούδε δήμον Φυλής.

Κάτοικος του Ασπροπύργου, δεκαετία 1920
(συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το
παρόν Διάταγμα.
Εν Αθήναις, την 22 Ιουνίου 1858.
Εν ονόματι του βασιλέως
Η βασίλισσα
Αμαλία»3.
Εκτός από τους παραπάνω δήμους, στη Δυτική Αττική διαμορφώθηκαν
οι Δήμοι Ελευσίνος (1836-1912), Ειδυλλίας (1836-1912), Ερυθρών (18751912) και Μεγάρων (1836-1912)4.

Τα Χασιώτικα Καλύβια ως έδρα του Δήμου Φυλής
(1859-1914)
Μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, μεγάλο μέρος του
πληθυσμού της ορεινής Χασιάς μετακινήθηκε στα Καλύβια. Οι παράλιες
περιοχές ήταν ξανά ασφαλείς και οι κάτοικοι δεν ήταν πια υποχρεωμένοι
να ζουν «οχυρωμένοι» στα βουνά της ενδοχώρας. Επιπλέον, μετά την
κατάργηση των προνομίων που προέκυπταν από το ειδικό καθεστώς του
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Αριστερή σελίδα: Αναστάσιος και Αφροδίτη
Καμπόλη, δεκαετία 1910
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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Ο παλιός ναός της Ευαγγελίστριας,
που οικοδομήθηκε κατά το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα και κατεδαφίστηκε στη δεκαετία
του 1980 (συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Ασπροπυργιώτικα σπίτια των αρχών του 20ού
αιώνα (συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

δερβενοχωρίου, οι Χασιώτες προτίμησαν να στραφούν στην καλλιέργεια
της γης. Έτσι, στην πεδιάδα του Θριασίου εγκαταστάθηκαν και πάλι
αγρότες. Αρχικά, οι καλλιέργειες περιορίζονταν σε περιβόλια συγκεντρωμένα στην παραθαλάσσια ζώνη. Στα μέσα του 19ου αιώνα, με την
είσοδο νέων καλλιεργητικών μεθόδων, όπως του γερμανικού αρότρου,
που εμφανίστηκε στον Ασπρόπυργο γύρω στο 18605, εντατικοποιήθηκε
η καλλιέργεια σιτηρών και κηπευτικών, ενώ στην περιοχή δημιουργήθηκαν ελαιώνες και αμπελώνες. Η άρδευση γινόταν με νερό από πηγάδια6.
Παράλληλα, οι κάτοικοι των Καλυβίων ασχολούνταν με την εκμετάλλευση των βελανιδιών, καθώς η περιοχή διέθετε πολλά τέτοια δέντρα7.
Τη δεκαετία του 1850, ο πληθυσμός των Χασιώτικων Καλυβίων είχε
αυξηθεί σημαντικά. Κατά την απογραφή του 1844 καταγράφηκαν 785
κάτοικοι, ενώ 17 χρόνια αργότερα οι Καλυβιώτες είχαν φτάσει τους 1.072
(απογραφή 1861). Στη Χασιά το 1844 υπήρχαν 587 κάτοικοι, που το 1861
είχαν μειωθεί στους 522. Με δεδομένη την ταχύτατα αυξανόμενη πληθυ-

Η παλιά εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,
που κτίστηκε πιθανότατα κατά τη δεκαετία
του 1830 και γκρεμίστηκε το 1929
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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Οικίες των τελών του 19ου - αρχών
του 20ού αιώνα στον Ασπρόπυργο
(συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Προτομή του δημάρχου Φυλής
Προκόπη Παπαδημητρίου·
βρίσκεται πάνω από τον τάφο του,
στο νεκροταφείο Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

σμιακή υπεροχή των Καλυβίων, η έδρα του Δήμου Φυλής μεταφέρθηκε
από τη Χασιά στα Καλύβια κατά το έτος 1858.
Η αύξηση των Καλυβιωτών, καθώς και η πληθυσμιακή υπεροχή τους
έναντι των κατοίκων της Χασιάς, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του
19ου και την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Στις απογραφές του 1889
και του 1896 καταγράφηκαν 1.499 και 2.012 κάτοικοι αντίστοιχα. Οι
παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν το 1914 στην απόσπαση των Καλυβίων,
που είχαν ήδη μετονομαστεί Ασπρόπυργος το 18998, και στην ίδρυση της
Κοινότητας Ασπροπύργου.
Από το 1883 έως το 1914 όλοι οι δήμαρχοι Φυλής προέρχονταν από
τα Καλύβια-Ασπρόπυργο9. Επιπλέον, είναι πιθανό κατά τα έτη 1879
και 1880 να χρημάτισαν δήμαρχοι Φυλής οι Καλυβιώτες Σιδέρης Αθ.
Τριβέλλας και ο Κωνσταντίνος Λιάκος αντίστοιχα10. Η δραστηριότητα των
Ασπροπυργιωτών δημάρχων στόχευε κατεξοχήν στη βελτίωση της ζωής
των συγχωριανών τους μέσω έργων υποδομής. Κατά την περίοδο 18831886, δήμαρχος Φυλής χρημάτισε ο ιατρός Προκόπης Δ. Παπαδημητρίου,
γιος του παπα-Δημήτρη Μπρέμπου. Ο Π. Παπαδημητρίου έθεσε τις πρώτες βάσεις για τη ρυμοτομική οργάνωση του οικισμού. Κατά το έτος 1886,
ο Δήμος Φυλής κατέθεσε επίσημη πρόταση-διάγραμμα ρυμοτομίας των
Καλυβίων. Η πρόταση εγκρίθηκε από τον Γεώργιο Α΄ και τον υπουργό
Εσωτερικών Κ. Λομβάρδο τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς11. Δυστυχώς,
το παραπάνω διάγραμμα δεν σώζεται12.
Κατά την περίοδο 1887-1891, δήμαρχος ήταν ο Σιδέρης Αθ. Τριβέλλας,
που έκανε ευθεία την κεντρική οδό του Ασπροπύργου και την δενδρο-
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Οικίες των τελών του 19ου - αρχών
του 20ού αιώνα στον Ασπρόπυργο
(συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Κτιστός φράχτης οικίας
του 19ου αιώνα στον Ασπρόπυργο
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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φύτευσε. Δενδροφύτευση πραγματοποίησε και στον περίβολο της Αγίας
Παρασκευής. Φαίνεται ότι το δημοφιλές πανηγύρι της εν λόγω εκκλησίας ξεκίνησε την εποχή εκείνη. Κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του, ο Σ.
Τριβέλλας τιμήθηκε με το παράσημο του Σταυρού του Σωτήρος από τον
βασιλέα Γεώργιο Α΄, χάρη στην παραδοσιακή βοιωτική ευχή-πρόποση
που έκανε στους αρραβώνες του διαδόχου Κωνσταντίνου.
Κατά το διάστημα 1891-1895, δήμαρχος Φυλής χρημάτισε ο τραπεζίτης
Φώτης Λιάκος. Το 1895 το δημαρχικό αξίωμα παρέλαβε ο Κωνσταντίνος
Αθ. Τσίγκος, ο οποίος το διατήρησε μέχρι το 1899. Επί Κωνσταντίνου
Τσίγκου ξεκίνησαν τα αντιπλημμυρικά έργα. Μάλιστα, λέγεται ότι το
αντιπλημμυρικό έργο προς την περιοχή της Αγίας Τριάδας κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον δήμαρχο και τους φίλους του. Κατά την ίδια περίοδο, το νεκροταφείο μεταφέρθηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο
στην Αγία Τριάδα. Το 1899 εξελέγη εκ νέου δήμαρχος Φυλής ο Προκόπης
Παπαδημητρίου και ακολούθησε το 1903 ο Χαράλαμπος Παπαϊωάννου.
Επί δημαρχίας Παπαϊωάννου οικοδομήθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο
Ασπροπύργου, με δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού.
Τελευταίος δήμαρχος του Δήμου Φυλής ήταν ο Νικόλαος
Παπαδημητρίου, ο οποίος υπηρέτησε το αξίωμα κατά την περίοδο
1907-1914. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ανιψιού του Προκόπη
Παπαδημητρίου, προωθήθηκε ο ρυμοτομικός σχεδιασμός του οικισμού
και ολοκληρώθηκε ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην περιοχή που σήμερα καταλαμβάνουν τα διυλιστήρια. Η ανέγερση εκκλησίας
αφιερωμένης στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, είχε ξεκινήσει επί Φ. Λιάσκου. Το αρχικό ναΰδριο δεν ολοκληρώθηκε
και σταδιακά μετατράπηκε σε ερείπια13. Ακολούθως, αντικαταστάθηκε

Ο δήμαρχος Φυλής, Χαράλαμπος
Παπαϊωάννου, μεταξύ Καλυβιωτών·
ο Παπαϊωάννου είναι καθιστός, δεύτερος
από δεξιά στην πρώτη σειρά
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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από την εκκλησία που οικοδομήθηκε επί Παπαδημητρίου. Τέλος, η εμποροπανήγυρη της Αγίας Τριάδας ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε.

Ο οικισμός των Καλυβίων

Παναγιώτης και Αντιγόνη Μπουγανιώτη,
1921 (συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Αγησίλαος Καλλιέρης, Κωνσταντίνος Τσίγκος
και Ιωάννης Καλλιέρης, δεκαετία 1920
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα, ο μόνιμος πλέον οικισμός των
Χασιώτικων Καλυβίων αποτελείτο από ομάδες σπιτιών, ενώ οι άκτιστοι
χώροι δημιούργησαν έναν ενιαίο οικιστικό ιστό με την πάροδο των
δεκαετιών. Τα σπίτια ήταν λίθινα, κατεξοχήν μονώροφα, ενώ σπανίως
υπήρχε δεύτερος όροφος. Οι στέγες ήταν κεραμοσκεπείς, μονόρριχτες ή
δίρριχτες. Καθώς οι αγροτικές εργασίες εντατικοποιούνταν, άρχισαν να
εμφανίζονται διάφορα προσκτίσματα, κυρίως αποθήκες και στάβλοι14.
Περί τα τέλη του 19ου αιώνα οικοδομήθηκε η πρώτη νεοκλασική κατοικία στον Ασπρόπυργο. Επρόκειτο για διώροφο μέγαρο σχεδιασμένο από
τον Ερνέστο Τσίλλερ, που ανήκε στον δήμαρχο Φυλής Φώτη Λιάκο15.
Η πιο παλιά γειτονιά του Ασπροπύργου –και προφανώς ο αρχικός πυρήνας του οικισμού– ταυτίζεται με την περιοχή γύρω από την
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, η οποία περιλαμβάνει και ένα από τα
παλαιότερα πηγάδια της περιοχής. Πηγάδια υπήρχαν κοντά στον παλιό
ναό της Ευαγγελίστριας, που πρέπει να χτίστηκε κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1850 ή του 1870, στην ανατολική πύλη του Δημοτικού
Σχολείου, στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η παιδική χαρά επί
της οδού Καραϊσκάκη, και αλλού16. Ο Άγιος Δημήτριος αποτέλεσε
την πρώτη ενοριακή εκκλησία των Καλυβίων. Οικοδομήθηκε κατά τα
πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, πιθανότατα στη δεκαετία του 1830, για
να κατεδαφιστεί περίπου έναν αιώνα αργότερα και να αντικατασταθεί
με νέο ναό, σχεδιασμένο από τον Αναστάσιο Ορλάνδο. Η συστηματική
αύξηση του πληθυσμού μετά το 1850 επέβαλε την ανέγερση δεύτερου
ναού, αυτού της Ευαγγελίστριας, καθώς ο Άγιος Δημήτριος δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες του εκκλησιάσματος17.
Το εμπορικό κέντρο του οικισμού, η αγορά των Καλυβίων, εντοπιζόταν
ανάμεσα στις εκκλησίες του Αγίου Δημητρίου και της Ευαγγελίστριας,
ουσιαστικά κατά μήκος της σημερινής οδού Δημοκρατίας. Εκεί συγκεντρώθηκαν σταδιακά εμπορικά καταστήματα, καθώς και καφενεία,
ταβέρνες και οινομαγειρεία19.
Το πρώτο χοιροστάσιο του χωριού βρισκόταν στην αυλή του Αγίου
Δημητρίου, ενώ το μικρό οίκημα που στέγαζε το κοινοτικό κατάστημα
εντοπιζόταν στα βόρεια της εκκλησίας, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το
Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου. Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα οικοδομήθηκε το εντυπωσιακό κτίριο
που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, με χορηγία του
Ανδρέα Συγγρού18.

Επώνυμα του 19ου αιώνα
Τα πιο παλαιά επώνυμα στην περιοχή του Ασπροπύργου είναι
«Καμπόλης», «Λιόσης» και πιθανότατα «Γκολέμης». Τα «Τσίγκος»,
«Καλλιέρης», «Πηλιχός» και «Σπυρίδων» είναι επώνυμα Καλυβιώτικα.
Πολύ κοινά στον Ασπρόπυργο ήταν τα επώνυμα «Λιάκος» και «Ηλίας»20.
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Επίσης υπήρχαν τα «Τριβέλλας» (και στο Μενίδι), «Παππούς» (και στα
Άνω Λιόσια), «Πίνης» (και στη Χασιά), «Καματερός» (και στο Καματερό)
και «Σκληρός» (και στα Άνω Λιόσια και στο Μενίδι).
Σύμφωνα με οικογενειακές προφορικές παραδόσεις, οι Πηλιχοί
ήρθαν από την Εύβοια, οι Ηλίδες από την Ήπειρο, μέρος των Τσιγκαίων
από την Τρίπολη και κλάδος των Λιακαίων από την Πελοπόννησο. Τα
επώνυμα «Λιόσης», «Σκληρός», «Ηλίας» και «Καμπόλης» έχουν ήδη
αναφερθεί στο κεφάλαιο ΙΙΙ, καθώς εμφανίζονται ως αναθέτες σε επιγραφές των τελών του 17ου - αρχών του 18ου αιώνα στους ναούς του Αγίου
Ιωάννη του Νηστευτή και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Η Ιερά οδός με τον Σαρωνικό κόλπο
στο βάθος· επιστολικό δελτάριο
που εκδόθηκε από τους Πάλλη και Γκοτζιά
(συλλογή Ιωάννη Ιγγλέση)

Χάνια στην περιοχή του Ασπροπύργου
Έχει ήδη αναφερθεί ότι η θέση του Ασπροπύργου στις δυτικές υπώρειες
της πόλης των Αθηνών υπήρξε μία από τις σημαντικότερες αιτίες ανάπτυξης της περιοχής, ήδη από την αρχαιότητα. Η διέλευση πολυσύχναστων δρόμων που οδηγούσαν στην Αθήνα από τη Στερεά Ελλάδα και
την Πελοπόννησο ευνόησε το εμπόριο και τις οικονομικές συναλλαγές.
Ο πιο γνωστός δρόμος από αυτούς είναι η Ιερά οδός, που βρίσκεται σε
χρήση από τα αρχαία χρόνια μέχρι τις ημέρες μας. Κατά τη βυζαντινή
και τη μεταβυζαντινή εποχή, αλλά και κατά τον 19ο αιώνα, η Ιερά οδός
ακολουθούσε την πορεία του αρχαίου δρόμου.
Η παρουσία τόσο πολυσύχναστων δρόμων εντός των ορίων του
σύγχρονου Δήμου Ασπροπύργου οδήγησε στη δημιουργία χανιών,
δηλαδή εξοχικών πανδοχείων για την ανάπαυση των οδοιπόρων και
των υποζυγίων τους21. Κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου υπήρχαν αρκετά τέτοια πανδοχεία,
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ανά τάξη κυμαινόταν μεταξύ οκτώ και δεκαοκτώ. Τα μαθήματα που
διδάσκονταν ήταν Γαλλικά, ιστορία, γεωγραφία, ψυχολογία, φυσική,
κοσμολογία, φυσική ιστορία, καλλιγραφία και γυμναστική24. Επίσης,
γνωρίζουμε ότι κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα λειτουργούσε
στον Ασπρόπυργο δημοτικό σχολείο αρρένων και δημοτικό σχολείο
θηλέων25. Το κτίριο που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου,
στο κέντρο της πόλης, οικοδομήθηκε κατά το διάστημα 1903-1904 με χρήματα που προσέφερε ο Ανδρέας Συγγρός26.

Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής

Άνω αριστερά: Ο στρατιώτης Λεωνίδας
Τσίγκος από τον Ασπρόπυργο αγωνίζεται
στο αγώνισμα του δίσκου σε Βαλκανικούς
αγώνες (συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
Άνω δεξιά: Σχολική εκδρομή, 1895
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονταν κατά μήκος της Ιεράς οδού.
Στη θέση Λουζιτάνια, στο 17ο χιλιόμετρο της Ιεράς οδού, υπήρχε το
χάνι Μήτρου. Από εδώ πέρασε και ο Γάλλος συγγραφέας Γουσταύος
Φλωμπέρ22 κατά το ταξίδι του από την Αθήνα προς την Ελευσίνα τον
χειμώνα του 1850. Το χάνι ανήκε στην οικογένεια Λιάκου, ενώ τα
ερείπιά του ήταν ορατά μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Γύρω στα 500
μέτρα δυτικότερα, επί της Ιεράς οδού, στη θέση Πηγάδι Αχμέτ, κοντά
στο βόρειο άκρο της γέφυρας Ασπροπύργου, υπήρχε το χάνι Γουντίμα.
Ανήκε στον Κώστα Νερούτσο, που είχε το παρατσούκλι Γουντίμας.
Ακόμα πιο δυτικά, στο 18,5ο χιλιόμετρο της Ιεράς οδού, βρισκόταν το
χάνι Σπυρίδων του Παναή Δημητράτση της οικογένειας Σπυρίδωνος
από τα Καλύβια. Σήμερα σώζεται μόνο το πηγάδι του χανιού.
Γύρω στα 150 μέτρα δυτικά του χανιού Σπυρίδων ξεκινούσε από την
Ιερά οδό με βορειοδυτική κατεύθυνση η δημόσια οδός προς τη Θήβα. Στη
δυτική πλευρά της δημόσιας οδού και 100 μέτρα μετά τη συμβολή της
με την Ιερά οδό βρισκόταν το περίφημο χάνι Μανώλη, που έχει χαρίσει
το όνομά του και στη γύρω περιοχή. Λίγες δεκάδες μέτρα βορείως του
χανιού Μανώλη περνούσε ο μεγαρίτικος δρόμος από την Ελευσίνα με
βορειοανατολική κατεύθυνση προς την Αγία Παρασκευή και τα Καλύβια.
Το χάνι Μανώλη ήταν το μεγαλύτερο στο ανατολικό Θριάσιο. Ανήκε
στην οικογένεια Χατζηδάκη και τα ερείπιά του σώζονταν μέχρι το 1970.
Τέλος, στο βορειοδυτικό άκρο του Θριάσιου πεδίου, στον δημόσιο δρόμο
πριν το πέρασμα του Σαρανταπόταμου, βρισκόταν το χάνι Αδάμ23.

Το πιο σημαντικό πανηγύρι του Ασπροπύργου είναι αυτό της Αγίας
Παρασκευής, που λαμβάνει χώρα στον ομώνυμο ναό κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό από τις 25 μέχρι τις 27 κάθε Ιουλίου και είναι ένα
από τα πιο γνωστά της Αττικής. Ο εορτασμός της Αγίας Παρασκευής
ξεκίνησε από τους βοσκούς του Ασπροπύργου και των γύρω περιοχών, που συγκεντρώνονταν στο παλιό εκκλησάκι για το πανηγύρι
της αγίας. Σταδιακά, άρχισαν να μαζεύονται ολοένα και περισσότεροι
κάτοικοι των Καλυβίων, ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα οι τοπικές
αρχές προσπάθησαν να τονώσουν το πανηγύρι διοργανώνοντας
εορτασμό με πυροτεχνήματα. Αργότερα, έφταναν στον Ασπρόπυργο
κομπανίες οργανοπαιχτών από τη Σαλαμίνα, τα Μέγαρα και από πιο
μακριά, με την ευκαιρία του δημοφιλούς πανηγυριού, ενώ ο Καλλιέρης
αναφέρει ότι το 1939 είδε τον πολύ Μάρκο Βαμβακάρη να συμμετέχει
με ρεμπέτικη κομπανία στους εορτασμούς.
Μετά από ολιγοετή διακοπή κατά την περίοδο της Κατοχής, το πανηγύρι
της Αγίας Παρασκευής εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα από τα πιο σημαντικά
πολιτιστικο-θρησκευτικά δρώμενα σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική27.

O μακεδονομάχος Κωνσταντίνος Κουράσης
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Ασπροπυργιώτες μετανάστες στις Η.Π.Α.
Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ξεκίνησε μια εκτεταμένη μεταναστευτική
κίνηση από την Ελλάδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η
οποία κορυφώθηκε κατά τη δεκαετία του 1910. Χιλιάδες Έλληνες, κυρίως

Εκπαιδευτικά ιδρύματα στον Ασπρόπυργο
κατά τις αρχές του 20ού αιώνα
Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα λειτούργησε το Ελληνικό
Σχολείο Ασπροπύργου, γνωστό και ως «Σχολαρχείον». Ιδρύθηκε κατά
το έτος 1836, μετά από σχετικό βασιλικό διάταγμα. Η συστηματική λειτουργία του εντοπίζεται στην περίοδο 1903-1909. Ακολούθως, το ίδρυμα
μεταφέρθηκε στη Μάνδρα. Ο αριθμός μαθητών –αποκλειστικά αγοριών–
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Κορυτσά, 20 Οκτωβρίου 1924· δεύτερος
από αριστερά ο Αθανάσιος Τσίγκος
(Λαμπηδόνα 21, σελ. 22)
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Γεώργιος Παπαδημητρίου και Διαμαντής Γκολέμης. Ο πρώτος πληγώθηκε σοβαρά σε σύγκρουση στο Μοναστήρι την ημέρα του Πάσχα του
1908, πέρασε μεγάλο διάστημα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης και
αποφυλακίστηκε με ανταλλαγή αιχμαλώτων.
Ο Γκολέμης πολέμησε και στους Βαλκανικούς Πολέμους, υπηρετώντας στην 4η Μεραρχία ως αγγελιοφόρος. Έλαβε μέρος σε
σημαντικές μάχες, όπως αυτή του Κιλκίς-Λαχανά, καθώς και στον
Βορειοηπειρωτικό Αγώνα. Εκτός από τον Διαμαντή Γκολέμη, πολλοί
άλλοι Ασπροπυργιώτες πολέμησαν στους Βαλκανικούς. Μάλιστα,
κάποιοι από αυτούς ήταν μετανάστες στις Η.Π.Α., που επέστρεψαν
στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτόν.
Άλλοι Ασπροπυργιώτες που αγωνίστηκαν στον Βορειοηπειρωτικό
Αγώνα ήταν ο Παναγιώτης Λιόσης και ο Αθανάσιος Τσίγκος. Ο τελευταίος συμμετείχε στην κατάληψη της Κορυτσάς και σε άλλες σημαντικές
μάχες. Μια ιδέα για την αξιόλογη στρατιωτική του δραστηριότητα μπορούμε να πάρουμε διαβάζοντας σχετικό πιστοποιητικό, υπογεγραμμένο
από τον ανώτερο αξιωματικό Γ. Τσόντο (Βάρδα).

Ομάδα μακεδονομάχων·
πρώτος από δεξιά ο Διαμαντής Γκολέμης
(Λαμπηδόνα 21, σελ. 22)

«Πιστοποιητικό

Τιμητικό δίπλωμα απονομής μεταλλίου
από τον βασιλιά Κωνσταντίνο στον έφεδρο
ναύτη Γεώργιο Κόλια από τον Ασπρόπυργο
για τη συμμετοχή του στους πολέμους κατά
της Τουρκίας και της Βουλγαρίας,
με ημερομηνία υπογραφής 25 Μαρτίου 1914
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

νέοι άνδρες, εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που μάστιζε αρκετές
αγροτικές περιοχές της χώρας, αποφάσισαν να κάνουν το μακρύ υπερατλαντικό ταξίδι, προκειμένου να εργαστούν στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της βιομηχανίας. Αν και οι περισσότεροι μετανάστες δεν
σκόπευαν να εγκατασταθούν μόνιμα στις Η.Π.Α., αρκετοί από αυτούς
ρίζωσαν εκεί και δεν επέστρεψαν ποτέ στην Ελλάδα28.
Αρκετοί ήταν και οι νέοι Ασπροπυργιώτες που μετανάστευσαν στην
Αμερική, οι περισσότεροι κατά τα έτη 1910 και 1911. Ο συνολικός αριθμός των Ασπροπυργιωτών που πήγαν στις Η.Π.Α. κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ξεπερνά τους 50, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του
Ασπροπύργου κατά την απογραφή του 1907 ανερχόταν σε 2.339 κατοίκους. Ελάχιστοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αμερική· οι
περισσότεροι επέστρεψαν στον τόπο τους, με σκοπό να καταταγούν στον
στρατό και να λάβουν μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους29.

Ασπροπυργιώτες στον Μακεδονικό Αγώνα
(1904-1908), στους Βαλκανικούς Πολέμους
(1912-1913) και στον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα (1914)
Η προσφορά των κατοίκων του Ασπροπύργου στις πολεμικές συγκρούσεις που αντιμετώπισε η Ελλάδα κατά τα πρώτα 15 χρόνια του 20ού
αιώνα υπήρξε σημαντική30. Στον Μακεδονικό Αγώνα διακρίθηκαν οι
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Ο υποφαινόμενος Γεώργιος Τσόντος Βάρδας, Αντιστράτηγος απόστρατος,
χρηματίσας Αρχηγός των Ελληνικών Εθελοντικών Σωμάτων κατά τόν
Βορειοηπειρωτικόν αγώνα του 1914, του Τομέως Κορυτσάς, μέχρι της καταλήψεως τούτου υφ’ ημών. Μετά δε ταύτην Στρατιωτικός και Πολιτικός Διοικητής της
Αυτονόμου πλέον Κορυτσάς, 24 Ιουνίου 1914, μέχρι της παραδόσεως στον ελθόντα, 20 Οκτωβρίου 1914, τακτικόν Ελληνικόν στρατόν υπό τον Συνταγματάρχην
Αλέξ. Κοντούλην, πιστοποιώ ότι:
Ο Αθανάσιος Ισιδώρου Τσίγκος εξ Ασπροπύργου της Αττικής καταγόμενος προσήλθεν εκ των πρώτων εις τον Αγώνα, 15 Μαρτίου, και υπηρέτησε μέχρι τέλος
αυτού, 20 Οκτωβρίου 1914.
Συμμετέσχε δ’ εις μάχας προς Τουρκαλβανούς υπό τον Οπλαρχηγόν Ισίδωρον
Σιδέρη εν Μπόριᾳ, Μπρατσίῳ και Χορτσίστῃ κατά Μάρτιον 1914.
Είτα δ’ απουσιάζοντος του Οπλαρχηγού του και διοικών ούτος τό σώμα του εν
Νικολίτσῃ την 24 Απριλίου, και εις την προέλασιν και κατάληψιν υφ’ ημών της
Κορυτσάς την 23 και 24 Ιουνίου 1914, και τέλος εν Μαλικίῳ την 19 Σεπτεμβρίου.
Δι’ ο και προήχθη την 1ην Οκτωβρίου 1914 εις Επιλοχίαν του Αυτονομιακού
Στρατού, ων στρατιώτης του 33ου Πεζικού Συντάγματος Φλωρίνης, ότε προσήλθεν εις τον Αγώνα. Επέδειξε δε γενναιότητα, πειθαρχίαν καί διοικητικήν
ικανότητα. Διαγωγήν δ’ αρίστην.
Εν Αθήναις
Την 24 Νοεμβρίου 1936
(Τ.Σ.) Γ. Τσόντος
Βάρδας»31
Ο Αθανάσιος Τσίγκος πολέμησε και στους Βαλκανικούς, αλλά και
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και τραυματίστηκε στη μάχη της
Δοϊράνης. Τιμήθηκε με διάφορα μετάλλια, μεταξύ των οποίων και με
τον Πολεμικό Σταυρό Α΄ Τάξεως.
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CHASIOTIKA KALYVIA ―
ASPROPYRGOS FROM 1830
UNTIL THE BEGINNING
OF THE 20TH CENTURY

The beginnings of local self-government –
municipalities in Western Attica

T

he peripheral government of the newly founded Greek state was
established and organised during the 1830s on the basis of a decentralising system within a centralised state. This was achieved through
the separation of Greece in prefectures divided in provinces. The primary administrative units were the municipalities. These were classified in three categories according to their population size: municipalities including more than 10,000 residents were classified as 1st class,
municipalities of 2,000-10,000 residents as 2nd class and municipalities
of less than 2,000 residents as 3rd class.
The villages of Western Attica were grouped in municipalities
according to their location and population extent. As the latter could
vary significantly during the period 1830-1900, the municipality in
which a particular village had been incorporated could change, sometimes more than once. In 1835, Chasia, Kalyvia, and Kamatero were
incorporated into the Municipality of Acharnes. One year later, the
Municipality of Chasia was founded; it was based in Chasia and also
included Kalyvia, Liosia, and Kamatero. In 1840, the municipalities
of Acharnes and Chasia merged; thus, the Municipality of Phyle was
created. Besides Chasia, which constituted its base, the Municipality
of Phyle included Menidi, Koukouvaounes, Kamatero, Liosia, Kalyvia,
and the Kleista monastery. In 1858 the Municipality of Acharnes was
detached from Phyle. Apart from the municipalities mentioned above,
Western Attica included the municipalities of Eleusis (1836-1912),
Eidyllia (1836-1912), Erythres (1875-1912), and Megara (1836-1912).
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Kyriakos Tolias in traditional attire
(Panagiotes Pestrovas collection)
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Chasiotika Kalyvia as the base of the Municipality
of Phyle (1859-1914)

The bust of Prokopes Papademetriou,
mayor of Phyle, adorning his tomb in the
Aspropyrgos cemetery (photo by Spyros
Panagiotopoulos)

After the liberation, a large part of the Chasia population moved to
coastal Aspropyrgos, where the climate was milder and the land much
more fertile. By the 1850s, the population of Chasiotika Kalyvia had
increased considerably. In the 1844 census, Kalyvia had 785 residents;
17 years later, this number had reached 1,072, while Chasia had no
more than 533. Given the rapidly increasing population supremacy of
Kalyvia over Chasia, the base of the Municipality of Phyle was transferred from Chasia to Kalyvia in 1858. This phenomenon continued
throughout the 19th and the first decade of the 20th century. In the censuses taken in 1889 and 1896, 1,499 and 2,012 Kalyvians were recorded
respectively. In 1914, these developments resulted in the detachment
of Kalyvia, named Aspropyrgos since 1899, and the foundation of the
Community of Aspropyrgos.
From 1883 until 1914, all mayors of Phyle originated from Kalyvia-

Aspropyrgos. These were: doctor Prokopes D. Papademetriou (18831886, 1899-1903), Sideres A. Trivellas (1887-1891), banker Fotes
Liakos (1891-1895), Konstantinos A. Tsigos (1895-1899), Charalambos
Papaioannou (1903-1907), and Nikolaos Papademetriou (1907-1914).
The Aspropyrgian mayors aimed at the improvement of their fellowvillagers’ lives by means of significant infrastructure projects.

The Kalyvia settlement
During the second half of the 19th century, the permanent settlement
of Kalyvia must have consisted of several clusters of houses; these were
usually single-storeyed units of semi-worked stone, with tiled gable
roofs and, as time passed and production grew, a number of auxiliary
buildings, such as stables and storerooms.
The oldest neighbourhood and, evidently, the core of the initial settlement was located around the church of Saint Demetrius, where one
of Aspropyrgos’ oldest wells is also to be found. Saint Demetrius was
the first parish-church of Kalyvia; it was erected immediately after the
end of the Greek Revolt, most probably during the 1830s, to be demolished about 100 years later and replaced by a new temple designed by
Anastasios Orlandos.
The systematic population increase that occurred after mid-19th century made the construction of a new church imperative; this was built
during the 1850s or the 1870s and was dedicated to the Annunciation
of the Virgin Mary. Kalyvia’s commercial centre was located in the
area between the churches of Saint Demetrius and the Annunciation,
essentially along current Demokratias Street. Several shops, as well as
coffee-shops, pubs, and restaurants were gradually established there.
Moreover, the impressive building accommodating the 1st Primary
School of Aspropyrgos was built during the first decade of the 20th
century; its construction was sponsored by Andreas Syngros, the great
Greek benefactor.

Charalambos Papaioannou, mayor of Phyle
during 1903-1907 (Panagiotes Pestrovas
collection)

Korçë, 10 August 1914; Panagiotes Lioses
(on the left), and Athanasios Tsigos
(Λαμπηδόνα 21, p. 22)

Last names at 19th century Aspropyrgos
The oldest last names at Aspropyrgos are “Kamboles”, “Lioses”
and most probably “Golemes”. “Tsigos”, “Pelihos” and “Spyridon”
originate from Kalyvia. Particularly common at Aspropyrgos were
“Liakos”, “Helias”, “Trivellas” (also at Menidi), “Pappous” (also at Ano
Liosia), “Pines” (also at Chasia), “Kamateros” (also at Kamatero), and
“Skleros” (also at Ano Liosia and Menidi).

Inns at Aspropyrgos

Demetrios Peppas and his wife, early 20th
century (Panagiotes Pestrovas collection)
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It has already been mentioned that the location of Aspropyrgos at the
western outskirts of Athens is one of the main reasons for the area’s
development since antiquity. The fact that it was crossed by much
frequented roads leading from Central Greece and the Peloponnese
to Athens favoured the development of commercial activity. The most
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The house of the Chares family, a typical
Aspropyrgian residence of the early 20th
century (Nikolaos Lazarou collection)

Pines’ bakery in the corner
of Demokratias Avenue and Acharnon Street
(Nikolaos Lazarou collection)

renowned of these roads was Iera Odos (= the Sacred Way), in use from
ancient times until the present day.
Much frequented roads were usually associated with inns for
the travellers’ relaxation and refreshment. Still visible until the
present day, the remains of inns dating from the 18th and 19th centuries are to be found within the limits of the area occupied by the
modern Municipality of Aspropyrgos: Manole Inn, Adam Inn near
Sarantapotamos River, Metrou Inn at Lousitania, Goudima Inn at
Pegadi Ahmet, and Spyridon Inn on the 18.5th km of Iera Odos.

Educational institutions at Aspropyrgos
at the beginning of the 20th century
The beginning of the 20th century witnessed the operation of the
Hellenic School of Aspropyrgos, also known as “Skolarheion”, which
was established in 1836 by means of a royal decree. The documentary
evidence attests to its operation at Aspropyrgos during the period
1903-1909. Subsequently, it was transferred to Mandra. Moreover,
during the first decade of the 20th century, Aspropyrgos boasted a
primary school for boys and another one for girls.

The fete of Saint Paraskevi
The most important fete of Aspropyrgos and one of the most popular
celebrations in Western Attica is the one that takes place on the day of
the feast of Saint Paraskevi (26 July), in the homonymous church near
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the railway station. Initially organised by shepherds, the fete gradually
attracted several Aspropyrgians. In the early 20th century, the municipal authorities organised celebrations with fireworks displays; later on,
the festival incorporated performances by folk musical bands.

Immigrants from Aspropyrgos to the U.S.A.
A large migratory wave from Greece to America began at the end of
the 19th century and reached its peak during the 1910s. This should be
viewed as the combined result of poverty with the growing reputation of
U.S.A. as a place offering plenty of opportunity in the industrial sector.
This migratory wave included many young Aspropyrgians; the total
number of young men from Aspropyrgos to move to the U.S.A. during the 1910s was more than 50, while the settlement’s population in
1907 rose to no more than 2,339 residents. Only few of them settled in
America permanently. Their vast majority returned to their homeland
to join the army and participate in the Balkan Wars.

Fighters from Aspropyrgos
The contribution of the residents of Aspropyrgos to the military conflict
that affected Greece during the first 15 years of the 20th century was
immense. Georgios Papademetriou demonstrated remarkable bravery at
the Macedonian Struggle, while Diamantes Golemes, Panagiotes Lioses,
and Athanasios Tsigos fought in the struggle for Northern Epirus. Tsigos
also fought in the Balkan Wars and World War I.
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Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ 1915 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η αναβίωση του θεσμού των κοινοτήτων –
Ίδρυση της Κοινότητας Ασπροπύργου (1915)

Η

ανακήρυξη της Ελλάδας σε ανεξάρτητο κράτος και η συνακόλουθη
ανάγκη εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα διοίκησης επέβαλε
τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος αυτοδιοίκησης. Όπως είδαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, κατά τη δεκαετία του 1830 η ελληνική επικράτεια χωρίστηκε σε νομαρχίες διαιρεμένες σε επαρχίες. Οι δήμοι αποτέλεσαν την πρώτη διοικητική βαθμίδα, ενώ το σύστημα δεν προέβλεπε τον
σχηματισμό κοινοτήτων. Η επανεμφάνιση των κοινοτήτων πραγματοποιήθηκε με τον νόμο ΔΝΖ΄ «Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων»,
ο οποίος εκδόθηκε το 1912, επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου.
Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, οι κοινότητες και οι δήμοι καταλάμβαναν
την πρώτη διοικητική βαθμίδα, αποτελώντας παράλληλη διοικητική διαίρεση. Η αναβίωση των κοινοτήτων στόχευε στην προσέγγιση μεταξύ της
διοίκησης και του πολίτη και αποτελούσε επιλογή με σαφώς δημοκρατικό χαρακτήρα. Προκειμένου ένας μόνιμος οικισμός να χαρακτηριστεί
ως κοινότητα, έπρεπε να το επιθυμούν τουλάχιστον 300 κάτοικοί του.
Επίσης, ήταν απαραίτητο ο οικισμός να διαθέτει περισσότερους από 500
κατοίκους, σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιουσία, καθώς και
την οικονομική δυνατότητα αντιμετώπισης των διοικητικών δαπανών.
Με βάση τον νόμο ΔΝΖ΄, συγκροτήθηκαν περίπου 100 δήμοι και 5.500
κοινότητες, πολλές από τις οποίες όμως δεν επιβίωσαν. Η κατάληξη αυτή
είχε προβλεφθεί από τη νομοθετική αρχή, που έδωσε τη δυνατότητα
συνένωσης κοινοτήτων. Παράλληλα, προβλέφθηκε ο θεσμός των εκούσιων συνδέσμων κοινοτήτων, ιδέα γαλλικής προέλευσης.
Τα όρια των τοπικών αυτοδιοικήσεων καθορίζονταν με ειδική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό καθιερώθηκε ειδικό διοικητικό δικαστήριο
ορίων δήμων και κοινοτήτων1.
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Νεαρές Ασπροπυργιώτισσες μαζεύουν ελιές
(ιδιωτική συλλογή)
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Ο νόμος ΔΝΖ΄ όριζε ότι αρμοδιότητα των κοινοτήτων ήταν η διευθέτηση «των εκ του κοινωνικού και δημοσίου αυτών σκοπού απορρεουσών ιδίων τοπικών υποθέσεων», χωρίς να προσδιορίζει με σαφήνεια
τις αρμοδιότητες των κοινοταρχών. Η εκπροσώπηση και η διοίκηση της
κοινότητας θα γινόταν από συμβούλιο με τετραετή θητεία, το οποίο θα
εκλεγόταν με άμεση ψηφοφορία. Σε κοινότητες 500-1.000 κατοίκων το
συμβούλιο αποτελείτο από πέντε συμβούλους, σε κοινότητες 1.0012.000 κατοίκων από έξι, σε κοινότητες 2.001-4.000 κατοίκων από εννέα,
σε κοινότητες 4.001-6.000 κατοίκων από 12 και σε μεγαλύτερες κοινότητες από 15 συμβούλους. Η εκλογή του προέδρου, αξίωμα που ταυτιζόταν με τον πρόεδρο της κοινότητας, γινόταν από το κοινοτικό συμβούλιο. Στις κοινότητες που είχαν εννέα ή περισσότερους κοινοτικούς
συμβούλους, η θητεία του προέδρου ήταν διετής, εκτός από ελάχιστες
περιπτώσεις. Τόσο το αξίωμα του προέδρου της κοινότητας όσο και των
μελών του κοινοτικού συμβουλίου ήταν άμισθα2.
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η ίδρυση της κοινότητας
Ασπροπύργου. Έχει ήδη αναφερθεί ότι τα Χασιώτικα Καλύβια έγιναν
έδρα του Δήμου Φυλής το 1858, ενώ 41 χρόνια αργότερα μετονομάστηκαν σε Ασπρόπυργο. Κατά το 1915 ο Ασπρόπυργος αποσπάστηκε από
τον δήμο Φυλής και αποτέλεσε αυτόνομη κοινότητα. Παρ’ όλο που δεν

Αριστερή σελίδα: Ο Προκόπης Τόλιας
με την σύζυγό του Ισιδώρα, το γένος Λιάκου,
1930 (συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αγγελική
Καραμπούλα, το γένος Λιάκου, Ελένη Αβραάμ,
το γένος Λιάκου και Αγγελική Αβραάμ,
το γένος Χατζή, δεκαετία 1930
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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Γιατί ο Ασπρόπυργος δεν ονομάστηκε Θριάσιο (1915)
Κατά το έτος 1915, ο νεοσύστατος δήμος ζήτησε να μετονομαστεί σε Δήμο
Θριασίου, με τη δικαιολογία ότι η ονομασία «Ασπρόπυργος» στερείτο
ουσιαστικής ιστορικής σημασίας. Η αίτηση κατατέθηκε στην Επιτροπεία
των Τοπωνυμίων της Ελλάδος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία
την απέρριψε. Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η γνωμάτευση της επιτροπής, που εκδόθηκε κατά τα τέλη Ιουλίου του 1915:

Νέοι στην παραλία
του Ασπροπύργου, δεκαετία 1930
(συλλογή Γεωργίου Καραμπούλα)

Μαθητική φωτογραφία, τρίτη δεκαετία
20ού αιώνα (ιδιωτική συλλογή)

υπάρχουν δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των κατοίκων
του Ασπροπύργου κατά το έτος 1915, από τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου προκύπτει ότι αυτό διέθετε εννέα μέλη. Συνεπώς, ο
πληθυσμός της κοινότητας κυμαινόταν μεταξύ 2.001 και 4.000 κατοίκων, ενώ η θητεία του κοινοτάρχη ήταν διετής. Πρώτος κοινοτάρχης
Ασπροπύργου αναδείχθηκε ο Δημήτριος Ηλίας, ο οποίος διατήρησε το
αξίωμα αυτό έως το 19173.

«Πρό τινων ετών εξητήθη η μετονομασία του εν τῳ Θριασίῳ πεδίῳ χωρίου
Καλυβίων της Χασιάς κι επροτάθη τότε να δοθή εις αυτό το όνομα του αττικού
δήμου Θρίας, του οποίου η θέσις είναι εξακριβωμένη και είναι γνωστό ότι το
χωρίον έκειτο εις την περιοχή αυτού. Αλλ’ ένεκα της δυσφήμου σημασίας, ην έχει
το όνομα τούτο εις την αλβανικήν γλώσσαν (θρι =κόνιδα), οι κάτοικοι απέστεργον αυτό, και ούτως ωνομάσθη το χωρίον Ασπρόπυργος. Η εκλογή του ονόματος
τούτου ήτο ευστόχαστη, διότι είναι ελληνικότατον και εύφωνον, δεν ωρίσθη δ’
αυθαιρέτως, αλλ’ ελήφθη εκ τοπωνυμίας θέσεως τινός του χωρίου επειδή δ’ ο
Ασπρόπυργος είναι στάσις του σιδηροδρόμου και εις δημόσια γράμματα συχνά
παρέχεται αφορμή να μνημονεύεται ως έδρα αρχών, μέχρις εσχάτων δε και
ελληνικού σχολείου, το όνομα έγινε γνωστότατον και η χρήσις αυτού ημπεδόθη,
λησμονηθέντων των Καλυβίων της Χασιάς.
Τις, λοιπόν, χρεία της νέας μεταβολής την οποίαν αποφάσισε τό κοινοτικό συμβούλιο, πρότειναν να μετονομασθή Θριάσιον; Το ότι δεν έχει ιστορική σημασίαν
ο Ασπρόπυργος δεν είναι σοβαρός λόγος, ουδέ θα προσλάβει τοιαύτην σημασία
μετονομαζόμενος Θριάσιον. Το από του ονόματος Θρία εσχηματισμένον επίθετον

Μνημείο για τους Ασπροπυργιώτες
που αγωνίστηκαν στους Βαλκανικούς
πολέμους, κεντρική πλατεία Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Εκλογές στον Ασπρόπυργο, δεκαετία 1930
(συλλογή Γεωργίου Καραμπούλα)

Θριάσιον κυριολεκτείται επί του όλου πεδίου της Ελευσίνος του οποίου εν σημείο
κατέχει ο Ασπρόπυργος και ούτε είναι δυνατόν το Θριάσιον πεδίον να συμπτηχθή διά της αποφάσεως του κοινοτικού συμβουλίου εις μόνην την περιοχήν του
Ασπροπύργου, ούτε πάλιν ο Ασπρόπυργος να εξαιρεθή του Θριασίου πεδίου, όπερ
περιλαμβάνει και την Μαγούλαν και άλλους συνοικισμούς. Όθεν ο Ασπρόπυργος
πρέπει να διατηρήση το κάλλιστονόνομα αυτού»4.

εκείνης της ημέρας. Επιπλέον, εάν διαπίστωνε συστηματική αμέλεια
καθηκόντων, τους απέλυε.
Διάδοχος του Παπαδημητρίου ήταν ο Δημήτριος Ευθυμίου, ο οποίος
διετέλεσε κοινοτάρχης κατά το διάστημα 1920-1921, δηλαδή μόνο για
έναν χρόνο. Ακολούθησε ο Ευθύμιος Ευθυμίου, ο οποίος διετέλεσε
κοινοτάρχης Ασπροπύργου από το 1922 έως το 1925. Στον Ευθύμιο
Ευθυμίου αποδίδεται η απαλλοτρίωση του χώρου μπροστά από το σημερινό δημαρχείο και η διαμόρφωσή του σε κοινοτική πλατεία.
Ο Δημήτριος Φ. Λιάκος, υιός του πρώην δημάρχου Φυλής, Φωτίου
Λιάκου, έγινε κοινοτάρχης Ασπροπύργου από το 1925 έως το 1926.
Κατά την περίοδο αυτή κατασκευάστηκε το σύστημα συγκοινωνούντων
πηγαδιών σε σχήμα σταυρού, τα λεγόμενα «πηγάδια του Σούτσου», για
την ύδρευση του Ναυστάθμου Σαλαμίνας6. Ο Λιάκος αντιστάθηκε στη
διέλευση του αγωγού από τον οικισμό και ζήτησε ως αντάλλαγμα από
το Ελληνικό Ναυτικό να πάρει ο Ασπρόπυργος ποσοστό της ύδρευσης,
λέγοντας την παροιμιώδη, πλέον, φράση: «Θέλουμε 100 δράμια νερό».
Το αίτημά του έγινε αποδεκτό και έτσι κατασκευάστηκε η πρώτη βρύση
της κοινότητας στην πλατεία, μπροστά από την Αγροτική Τράπεζα.
Κατά την περίοδο 1927-1928 παρέλαβε το αξίωμα του προέδρου της
κοινότητας Ασπροπύργου ο Γεώργιος Βερούτης, που υποστήριξε ιδιαίτερα τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων της περιοχής. Τον διαδέχθηκε ο
Σεραφείμ Καμπόλης, από τον Οκτώβριο του 1928 έως τον Αύγουστο
του 1929. Ο Καμπόλης υπηρέτησε ως έφεδρος υπολοχαγός πυροβολικού
κλάσεως 1913 Β επί μία δεκαετία και τιμήθηκε με αριστείο ανδρείας. Ως
κοινοτάρχης ήταν ιδιαίτερα φιλεύσπλαχνος και βοηθούσε τους συμπολίτες του που είχαν ανάγκη. Στη διάρκεια της θητείας του κατασκευάστηκε
η πρώτη δεξαμενή νερού (υδραγωγείο) για την ύδρευση της κοινό-

Ο γάμος του δημάρχου Σεραφείμ Καμπόλη
στην Αγία Βαρβάρα
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Πρόεδροι της Κοινότητας Ασπροπύργου
κατά την περίοδο 1917-1939
Κατά την περίοδο 1917-1920 διετέλεσε κοινοτάρχης ο Γεώργιος
Παπαδημητρίου, υιός του πρώην δημάρχου Φυλής Προκόπη Παπαδημη
τρίου, φαρμακοποιός και, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο,
ανδρείος μακεδονομάχος5. Το σπουδαιότερο έργο που πραγματοποίησε
ήταν η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής υποδομής του Ασπροπύργου.
Στην περιοχή υπήρχαν τέσσερα ρέματα: το ρέμα της Γουρούνας, που περνούσε δίπλα από το σημερινό αγροκήπιο, το ρέμα κατά μήκος της σημερινής οδού Καραϊσκάκη, που ερχόταν από την περιοχή Φούσα, το ρέμα
πίσω από τον Άγιο Δημήτριο, επίσης από τη Φούσα και τον λόφο του
Κυρίλλου, από όπου περνούσε το πηγάδι του Γκολέμη και έφτανε κοντά
στη σιδηροδρομική γραμμή και, τέλος, το ρέμα κατά μήκος της σημερινής
οδού Θρασυβούλου. Τα νερά των χειμάρρων που ενώνονταν στα βόρεια
του οικισμού οδηγούσαν σε ρέμα κοντά στο νεκροταφείο.
Ως κοινοτάρχης ο Γεώργιος Παπαδημητρίου ήταν εξαιρετικά δραστήριος, αλλά και αυστηρός με τους υπαλλήλους της κοινότητας. Πολλές
φορές έπαιρνε νύχτα το όπλο του και περπατούσε στον κάμπο. Εάν οι
αγροφύλακες δεν απαντούσαν στις διερευνητικές βολές του, με άλλα
λόγια απουσίαζαν εν ώρα υπηρεσίας, δεν τους πλήρωνε την αμοιβή
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Ο γραμματέας της Κοινότητας Ασπροπύργου
Γεώργιος Ευαγγέλου Λιάκος, δεκαετία 1930
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Εκδρομή στο Τατόι· στο κέντρο ο δήμαρχος
Ι. Λιάκος (συλλογή Γεωργίου Καραμπούλα)
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τητας. Επίσης, άρχισε να κτίζεται το ρολόι στην κεντρική πλατεία του
Ασπροπύργου και διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος με τη δημιουργία
πλατείας και περιπτέρου7.
Κατά τις κοινοτικές εκλογές του 1929, το αξίωμα του πρόεδρου κοινότητας Ασπροπύργου πέρασε στον συμβολαιογράφο Ιωάννη Φ. Λιάκο, ο
οποίος το διατήρησε έως το 1932. Ήταν γιος του πρώην δημάρχου Φυλής,
Φωτίου Λιάκου, και αδερφός του πρώην κοινοτάρχη Ασπροπύργου,
Δημητρίου Λιάκου. Η προσφορά του Ιωάννη Λιάκου στον Ασπρόπυργο
ήταν μεγάλη και είχε κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μάλιστα, επί της προεδρίας του η κοινότητα Ασπροπύργου πήρε το
βραβείο ΑΧΕΠΑΝΣ, ως η καλύτερη κοινότητα της Ελλάδας8.
Κατά τη θητεία του Λιάκου έγιναν σημαντικά έργα υποδομής στον
Ασπρόπυργο: διανοίχτηκαν και επισκευάστηκαν δρόμοι και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και ο ηλεκτροφωτισμός της κοινότητας. Επίσης, το 1ο Δημοτικό Σχολείο επεκτάθηκε
με την κατασκευή περιβόλου και έγινε αναδάσωση της περιοχής του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ο παλιός ναός του Αγίου Δημητρίου
κατεδαφίστηκε και θεμελιώθηκε ο νέος σε σχέδια του αρχιτέκτονααρχαιολόγου Αναστασίου Ορλάνδου, ενώ ο ναός της Ευαγγελίστριας
επισκευάστηκε και καλλωπίστηκε. Επίσης, επί Λιάκου θεμελιώθηκε η
κοινοτική βιβλιοθήκη και ιδρύθηκε νηπιαγωγείο. Η νηπιαγωγός, μάλιστα, πληρωνόταν από την κοινότητα.
Η ανέγερση του ρολογιού που θεμελίωσε ο Σεραφείμ Καμπόλης
ολοκληρώθηκε με δωρεά των ΑΧΕΠΑΝΣ9. Επίσης, κατασκευάστηκε το
άγαλμα του καπετάν Μελέτη Βασιλείου, μετά από εισήγηση του Ιωάννη
Λιάκου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου. Ακολουθεί αυτούσια
η εισήγηση:

«Εν τη αυτή συνεδριάσει της 4ης Οκτωβρίου 1930 παρόντος του οικείου Προέδρου
όστις εισηγείται τα εξής:
Καλώς γνωρίζετε κύριοι Σύμβουλοι την σπουδαίαν συμβολήν εις τον απελευθερώσεως της Πατρίδος μας αγώνα συνεισέφερε ο αυτόχθων ήρως Μελέτης Βασιλείου
ο και ο πρώτος αλώσας την Ακρόπολιν Αθηνών. Εκατόν ολόκληρα έτη συνεπληρώθησαν έκτοτε και αφού επί τόσα έτη ουδέν προς τιμήν αυτού και ευγνωμοσύνην
έγινε, παρακαλώ τώρα τουλάχιστον επ’ ευκαιρία των εορτών εκατονταετηρίδος
όπως τιμήσωμεν την μνήμην του συμπολίτου ήρωος διά της ανεγέρσεως μνημείου
κατάλληλου εις κεντρικήν θέσιν κοινότητός μας. Προς τούτοις και πάλιν παρακαλώ όπως ψηφίσωμεν πίστωσιν 50.000 δρχ. διά την ως άνω υποχρέωσίν μας.
Το Συμβούλιον ακούσαν και συσκεφθέν αποφαίνεται.
Παμψηφεί εγκρίνει την χορήγησιν πιστώσεως δρχ. 50.000 εκ του γενικού μέρους
αποθεματικού κεφαλαίου προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσεως 1930-1931 διά του
ως άνω ευγενούς σκοπού. Εφ’ ώ συνετάχθη και υπεγράφη
Ο Πρόεδρος Ι. Φ. Λιάκος.
Τα μέλη: Α. Σ. Τσίγκος, Γ. Αθ. Ευθυμίου, Ι. Μ. Λιόσης, Δ. Γ. Καμπόλης,
Δ. Γ. Λιόσης, Ι. Μυλωνάς, Ι. Γ. Τσεβάς, Γ. Κ. Καλλιέρης.»10
Η κοινότητα Ασπροπύργου, με επικεφαλής τον Ιωάννη Φ. Λιάκο,
ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δράση: ίδρυσε φιλόπτωχο ταμείο,
οργάνωσε μαθητικά συσσίτια και έδωσε επίδομα στις οικογένειες των
πεσόντων κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, ενώ τοποθετήθηκαν και
τιμητικές μαρμάρινες πλάκες στις οικίες τους. Ο ίδιος ο Ιωάννης Λιάκος
ήταν ιδιαίτερα ελεήμων, καθώς διενεργούσε εράνους για το ορφανοτροφείο της μονής Κλειστών και διατηρούσε αλληλογραφία με στρατευμένους Ασπροπυργιώτες.

Ο Αθανάσιος Τσίγκος στην αποκαλυπτήρια
τελετή του μνημείου του καπετάν Μελέτη
Βασιλείου, 1934 (Τσίγκος 1991, σελ. 25)

Το καφενείο του Μουζάκα,
που γκρεμίστηκε τη δεκαετία του 1980
(συλλογή Νικολάου Λαζάρου)
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Πηγάδι σε αγρόκτημα στον Ασπρόπυργο
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Πηγάδι με μηχανισμό· η έλευση
του ηλεκτρικού ρεύματος οδήγησε
τους αγρότες στη χρήση μηχανοκίνητων
αντλιών τη δεκαετία του 1930
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Ο Γεώργιος Ευθυμίου διετέλεσε κοινοτάρχης Ασπροπύργου από τον
Μάιο του 1932 έως τον Σεπτέμβριο του 1933. Εκτελέστηκε το 1944 από
τους Γερμανούς στη λίμνη Κουμουνδούρου.
Ο επόμενος κοινοτάρχης Ασπροπύργου ήταν ο Ιωάννης Μυλωνάς,
από τον Σεπτέμβριο του 1933 έως τον Μάρτιο του 1934. Επί Μυλωνά
έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμήν του καπετάν Μελέτη
Βασιλείου. Στην τελετή παρίστατο η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, ο
πρόεδρος της Γερουσίας Στυλιανός Γονατάς και ο υπουργός Εσωτερικών
Ιωάννης Ράλλης. Ως ομιλητές είχαν κληθεί ο ακαδημαϊκός Δημήτριος
Καμπούρογλου και ο Ασπροπυργιώτης λόγιος Αθανάσιος Τσίγκος.
Αμέσως μετά τον Ιωάννη Μυλωνά, το αξίωμα του κοινοτάρχη
Ασπροπύργου κατέλαβε ο Σπυρίδων Τσίγκος για δύο μήνες, από τον
Μάρτιο έως το τέλος Απριλίου 1933. Έκτοτε συμμετείχε σε πολλά κοινοτικά και δημοτικά συμβούλια. Στις τελευταίες προπολεμικές δημοτικές
εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Φεβρουαρίου 1934 εξελέγη ξανά κοινοτάρχης Ασπροπύργου ο Σεραφείμ Καμπόλης, ο οποίος διατήρησε το
αξίωμα αυτό έως το 1935.
Ο Ιωάννης Ρόδης διετέλεσε κοινοτάρχης από το 1936 έως τον Μάρτιο
του 1940. Κατά τη διάρκεια της θητείας του οικοδομήθηκε το σχολείο στη
συμβολή των οδών Ιωάννη Στεφάνη και Πλάτωνος και ανακαινίστηκε το
κτήριο του νηπιαγωγείου. Ακόμα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της δεξαμενής ύδρευσης και κατασκευάστηκαν οι γέφυρες των Πετρογιαννέων,
του Αγίου Γεωργίου και του Αγροκηπίου. Τέλος, αναδιοργανώθηκε η
αγροφυλακή Ασπροπύργου και δημιουργήθηκαν θέσεις αγροφυλάκων.
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Η αγροτική κοινωνία του Ασπροπύργου
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
Αμέσως μετά την Eπανάσταση του 1821, στο Θριάσιο πεδίο υπήρχε μόνο
μία μεγάλη ιδιοκτησία· πρόκειται για το Στεφάνι, που ήταν μούλκι11
Οθωμανού πασά και εντοπίζεται στο νότιο τμήμα του κάμπου που συνορεύει με τη θάλασσα και το Ποικίλο όρος. Υπήρχαν επίσης ορισμένες
εκτάσεις στα βόρεια του κάμπου, τα λεγόμενα «μοναστηριακά»12, που
ανήκαν στη μονή Κλειστών. Τα υπόλοιπα εδάφη της περιοχής ήταν αγροί
χωρίς ιδιοκτήτη. Αρχικά το Στεφάνι και αργότερα τα μοναστηριακά
μοιράστηκαν με παραχωρητήρια και κλήρους στους Ασπροπυργιώτες.
Μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι ιδιοκτησίες των περισσότερων αγροτών
κυμαίνονταν από 30 έως 150 στρέμματα, ενώ ελάχιστοι είχαν συνολική
ατομική ιδιοκτησία μεταξύ 300 και 500 στρεμμάτων13.
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, το Θριάσιο πεδίο αποτελείτο από αγρούς και δασώδεις περιοχές, όπου κυριαρχούσαν βελανιδιές
και θάμνοι. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων ήταν η γεωργία, ενώ η
καλλιέργεια και εμπορία των βελανιδιών προσέφερε ένα επιπλέον εισόδημα. Τα χωράφια νότια του χωριού προς τη θάλασσα χρησιμοποιούνταν
ως περιβόλια, ενώ στην ίδια περιοχή υπήρχαν αμπέλια και οπωροφόρα
δέντρα. Τα περιβόλια άρχιζαν από τη θάλασσα και προχωρούσαν μερικές εκατοντάδες μέτρα προς τον κάμπο.
Στην περιοχή αυτή τα πηγάδια ήταν σχετικά ρηχά, με βάθος που ποίκιλλε, από τρία έως 12 μέτρα. Η άντληση του νερού γινόταν αρχικά με

174

Αγροτική ζωή στον Ασπρόπυργο,
δεκαετία 1930 (ιδιωτική συλλογή)

Αλωνιστική μηχανή, δεκαετία 1930
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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μαγγάνια και στη συνέχεια με ζωήλατες αντλίες. Η μεγάλη γεωργική
ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν
εκσυγχρονίστηκε το σύστημα άντλησης υδάτων. Αρχικά, οι ζωήλατες
αντλίες αντικαταστάθηκαν από πετρελαιομηχανές και αυτές από ηλεκτρικούς κινητήρες, όταν έφτασε το ηλεκτρικό ρεύμα στον κάμπο του
Ασπροπύργου με την επέκταση της Πάουερ. Έτσι, ανοίχθηκαν καινούρια
πηγάδια με βάθος από 25 έως και 40 μέτρα. Kατά τις δύο δεκαετίες που
ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα περιβόλια επεκτάθηκαν πιο
βόρεια και ανοίχθηκαν πηγάδια βάθους 50, 60 και 70 μέτρων14.
Η ντομάτα ήταν το κυριότερο είδος που καλλιεργείτο στον Ασπρόπυργο
και από τους παραγωγούς και από τους κατοίκους για ιδιωτική χρήση.
Οι ντομάτες μεταφέρονταν και πωλούνταν στη λαχαναγορά της Αθήνας.
Ακολουθούσαν, δύο φορές τον χρόνο, τα ανοιξιάτικα και τα φθινοπωρινά
κηπευτικά, κυρίως τα αγγουράκια και τα κολοκυθάκια. Σημαντική ήταν
και η καλλιέργεια της μελιτζάνας. Οι χειμωνιάτικες καλλιέργειες περιελάμβαναν κουνουπίδια και λάχανα, ενώ μπάμιες, φασολάκια, πιπεριές,
ραπανάκια, κρεμμύδια, άνηθος, μαϊντανός, σέλινο και καρότα φυτεύονταν μόνο για προσωπική χρήση και σπανίως για εμπόριο. Η μεταφορά
των προϊόντων στη λαχαναγορά της Αθήνας, στη γωνία της Ιεράς οδού
με την οδό Πειραιώς (που αργότερα γκρεμίστηκε, για να μεταφερθεί
στην περιοχή του Ρέντη) γινόταν με άλογα, κάρα και σούστες15.
Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που απλώνονταν στα βόρεια του χωριού,
στους πρόποδες της Πάρνηθας, αποκαλούνταν «ξωχώραφα». Βασικό

είδος καλλιέργειας εκεί ήταν τα δημητριακά, το σιτάρι και το κριθάρι. Με
την ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας στην περιοχή καλλιεργήθηκε επίσης
βρόμη και καλαμπόκι. Πρώτα έσπερναν το κριθάρι, μετά το σιτάρι. Στην
αρχή οι αγρότες χρησιμοποιούσαν μουλάρια και βόδια, ενώ στη συνέχεια
έφεραν στον Ασπρόπυργο διάφορες ράτσες αλόγων, που αποτέλεσαν
την κινητήρια δύναμη της παραγωγής και της οικονομίας κάθε οικογένειας. Από την αρχή του Μεσοπολέμου και εξής το αλώνισμα γινόταν
με αλωνιστικές μηχανές. Πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου στον Ασπρόπυργο υπήρχαν τρεις αλωνιστικές μηχανές: δύο
ανήκαν στον συνεταιρισμό των καλλιεργητών και μία σε ιδιώτη. Μετά
τον πόλεμο προέκυψε μία ακόμα ιδιωτική αλωνιστική μηχανή. Ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών τεχνικών επεξέτεινε τα καλλιεργήσιμα εδάφη
από τα ριζά των βουνών που περικλείουν τον κάμπο του ανατολικού
Θριάσιου μέχρι τη θάλασσα.
Στην περιοχή νότια της σιδηροδρομικής γραμμής, με ανατολικό όριο
την παλαιά εκκλησία της Αγίας Σωτήρας, η οποία κατεδαφίστηκε και
καλύφθηκε από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων, στις τοποθεσίες
Στεφάνι και Λουτρό, και προς τα δυτικά ανάμεσα στον κάμπο και στα
περιβόλια, υπήρχαν αμπέλια. Η καλλιέργεια των αμπελιών δεν είχε ως
στόχο την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος. Το κρασί και τα σταφύλια κάλυπταν μόνο τις ανάγκες των κατοίκων. Η κύρια ποικιλία που
καλλιεργείτο ήταν το σαββατιανό, που έδινε κρασί, ενώ υπήρχαν και
εδώδιμες ποικιλίες. Ακόμα, υπήρχαν ελαιώνες και εκτάσεις με φιστικιές.

Ασπροπυργιώτες σε σούστα, δεκαετία 1930
(ιδιωτική συλλογή)

Εκδρομή στον Όσιο Μελέτιο, 1936
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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Το λάδι προοριζόταν για τις ανάγκες των κατοίκων και σπάνια κατέληγε
στο εμπόριο. Αντίθετα, από τις φιστικιές προέκυπτε κάποιο εισόδημα.
Με τις αγροτικές εργασίες ασχολούνταν όλα τα μέλη των ασπροπυργιώτικων οικογενειών. Σε περιόδους αιχμής, όπως κατά την εποχή του
θερισμού, η οικογενειακή εργασία δεν επαρκούσε και προσκαλούνταν
εργάτες και γυναίκες από τις φτωχότερες οικογένειες της περιοχής.
Επίσης μετακαλούνταν εργάτες από τα παρακείμενα χωριά της Βοιωτίας.
Παράλληλα προς την κηπουρική και τη γεωργία, οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνταν με την οικόσιτη κτηνοτροφία. Η δραστηριότητα αυτή
εντάθηκε κατά τα μέσα του 20ού αιώνα με τη σταβλισμένη αγελαδοτροφία, η οποία εξασφάλιζε επάρκεια στα περισσότερα είδη διατροφής16.
Επιπλέον, η περιοχή του Ασπροπύργου και της Χασιάς είχε μακρά
παράδοση στην κτηνοτροφία. Κατά τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες, όταν η καλλιέργεια της γης δεν ήταν τόσο εκτεταμένη και συστηματική, οι βοσκοί ήταν πολύ περισσότεροι από τους γεωργούς. Μαντριά

Το Ρολόι του Ασπροπύργου σε υδατογραφία
(αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Κατοικία των πρώτων δεκαετιών
του 20ού αιώνα στον Ασπρόπυργο
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Άποψη του ναού του Αγίου Δημητρίου
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Ασπροπυργιώτισσα μεταφέρει γάλα και νερό,
δεκαετία 1930 (ιδιωτική συλλογή)

υπήρχαν στις παρυφές του οικισμού των Καλυβίων, στα υψώματα της
Τζαβερδέλας, στις πλαγιές των λόφων στα βόρεια του χωριού, αλλά
και σε διάφορες θέσεις στον κάμπο, όπως στον Κουταλά, στον Όσιο
Λουκά, στη Σκάρπα και αλλού. Η σταδιακή ανάπτυξη της καλλιέργειας
της γης προκάλεσε την αναπόφευκτη ένταση μεταξύ των αγροτών και
των ποιμένων στον κάμπο του ανατολικού Θριάσιου πεδίου. Οι πρώτοι
επιθυμούσαν να προστατεύσουν την παραγωγή τους από την ανεξέλεγκτη βοσκή, ενώ οι δεύτεροι ζητούσαν περισσότερες εκτάσεις για
βοσκοτόπια. Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Φυλής, όπου εντασσόταν τότε η περιοχή, καθόρισε με αποφάσεις που εξέδωσε το 1902 και
το 1907 σημεία όπου απαγορευόταν εξ ολοκλήρου η βοσκή, άλλα όπου
επιτρεπόταν μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και άλλα ως
αποκλειστικό προορισμό για βοσκοτόπια17.
Οι αρχές του 20ού αιώνα υπήρξαν για την Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδος· κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας ήταν η χρόνια αγροτική καχεξία, η μαζική υπερπόντια μετανάστευση, οι βραχυπρόθεσμες κρίσεις που
είχαν πλήξει επιμέρους κλάδους και η σημαντική ύφεση κατά τη διάρκεια
των πολεμικών συγκρούσεων18. Παρ’ όλα αυτά, οι Ασπροπυργιώτες,
άνθρωποι εργατικοί και δραστήριοι, στην πλειονότητά τους γεωργοί,
προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν τους φυσικούς πόρους της περιοχής
τους, αλλά και να επεκτείνουν τις αγροτικές ιδιοκτησίες τους και στις
γειτονικές δημοτικές περιφέρειες.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι στη δημοτική περιφέρεια του Ασπροπύργου ανήκουν σχεδόν τα 3/5 της έκτασης του
Θριάσιου πεδίου.

Αποθήκες κτισμένες κατά τον Μεσοπόλεμο (συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Κτηνοτρόφοι στον Ασπρόπυργο, δεκαετία 1960
(ιδιωτική συλλογή)

Βοσκοί στον Ασπρόπυργο (ιδιωτική συλλογή)

Αγελαδοτροφία
και ασπροπυργιώτικοι συνεταιρισμοί
Μία από τις πλέον πρωτοπόρες κινήσεις των κατοίκων του Ασπροπύργου
ήταν η δημιουργία συνεταιρισμών. Αρχικά δημιουργήθηκε ένας γεωργικός συνεταιρισμός, ο οποίος φρόντισε για την αγορά δύο αλωνιστικών
μηχανών. Σταδιακά σχηματίστηκαν και άλλοι συνεταιρισμοί, ποιμενικοί
και αγελαδοτροφικοί, με σπουδαιότερο τον «ΑΣΠΡΟ».
Η εκτροφή αγελάδων στον Ασπρόπυργο ξεκίνησε κατά τις αρχές του
20ού αιώνα και εξελίχθηκε με ταχύ ρυθμό. Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε
το 1936 και αριθμούσε γύρω στα 100 μέλη. Ο Δημήτριος Στέρπης, που
υπήρξε αντιπρόεδρος του «ΑΣΠΡΟ», αναφέρει:
«Ένας εκ των ιδρυτών υπήρξε ο Ισίδωρος Τσίγκος, άνθρωπος των γραμμάτων,
φιλοπρόοδος, μα θύμα της έντασης και της αντιπαλότητας κατά την περίοδο
της Κατοχής. Η κίνησή μας αυτή ήταν η κυριότερη προσπάθεια των παραγωγών
γάλακτος της περιοχής να προωθήσουν το προϊόν τους»19.

Το λογότυπο του ΑΣΠΡΟ που δημιουργήθηκε
από τον ζωγράφο Θάνο Τσίγκο
(συλλογή Ακριβής Φυλακτού)
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Καθώς ολοένα και περισσότεροι Ασπροπυργιώτες ασχολούνταν συστηματικά με την αγελαδοτροφία, τα μέλη του «ΑΣΠΡΟ» αυξάνονταν
ταχύτατα· μέχρι το 1940, ο συνεταιρισμός αριθμούσε 400 μέλη. Επίσης,
ο αριθμός των αγελάδων αυξήθηκε κατά πολύ: από 620 το 1938, το 1940
αριθμούσαν 3.00020.
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Μαυράκης Δημήτριος, Αγγέλου Ματθαίος
και Αδάμ Μιχαήλ, δεκαετία 1920 (συλλογή
Παναγιώτη Πέστροβα)

Δεξιά σελίδα: Το παντοπωλείο του Ιωάννη.
Π. Αβραάμ, δεκαετία 1930 (συλλογή
Παναγιώτη Πέστροβα)
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1930
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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Ο Γεώργιος Κεχαγιάς από τα Δερβενοχώρια αφηγείται:
«Ήρθα στον Ασπρόπυργο και αρχικά δούλευα σε ξένα κτήματα, φύλαγα άλλων
ζώα, έκανα οικογένεια, πρόκοψα, αγόρασα δικά μου ζώα, κτήματα, και υπήρξα
ένας από τα πρώτα μέλη του συνεταιρισμού. Μαζεύαμε το γάλα και το πηγαίναμε
δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, εκεί ήταν οι εγκαταστάσεις. Αρχικά
με την ίδρυση του ΑΣΠΡΟ το 1936 αριθμούσαμε περί τα εκατό μέλη και όχι μόνο
καταφέραμε να διατηρηθούμε στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής αλλά φτάσαμε
περίπου τους τετρακόσιους, μετά ο συνεταιρισμός επεκτάθηκε, μαζεύαμε μέχρι
και σαράντα τόνους γάλα ημερησίως το 1960, μετά πέσαμε στους δεκαπέντε,
ώσπου ο ΑΣΠΡΟ έκλεισε στα τέλη του 1980»21.

Εργάτες στο εργοστάσιο «Τσιμέντα Χάλυψ»,
δεκαετία 1950 (φωτ. αρχείο Τσιμέντων Χάλυψ)

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν από τη γερμανική Kατοχή, το
1942 τα μέλη του «ΑΣΠΡΟ» έφτασαν τα 500, καθώς ήταν ευκολότερο
για τους αγελαδοτρόφους να προμηθεύονται τις δυσεύρετες ζωοτροφές,
ειδικά φάρμακα, σπόρους, λιπάσματα κ.ο.κ.22. Κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, η αγελαδοτροφία στον Ασπρόπυργο γνώρισε αξιοσημείωτη άνθηση. Η λειτουργία του εργοστασίου του «ΑΣΠΡΟ» ξεκίνησε το
1951 και συνεχίστηκε για πάνω από τέσσερις δεκαετίες23.

Βιομηχανική ανάπτυξη στον Ασπρόπυργο
Σταδιακά και παράλληλα προς την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας άρχισαν να εμφανίζονται και οι πρώτες βιομηχανίες στην
ευρύτερη περιοχή. Ο μετασχηματισμός των παραγωγικών σχέσεων και
η συνακόλουθη εδραίωση της βιομηχανίας υπήρξε μια μακροχρόνια
διαδικασία για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την περιοχή του
Ασπροπύργου ειδικότερα. Η ελληνική εκβιομηχάνιση ξεκίνησε κυρίως
στα λιμάνια, όπως η Ερμούπολη, ο Πειραιάς, το Λαύριο, η Δραπετσώνα
και η γειτονική Ελευσίνα.
Η τελευταία συγκροτήθηκε ως μικρή βιομηχανική πόλη κατά τα τέλη
του 19ου αιώνα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτήθηκε με την ίδρυση του
πρώτου σαπωνοποιείου της Αττικής από τους αδελφούς Λύσσανδρο και
Εμμανουήλ Χαριλάου το 1875.
Το 1884 η Ελευσίνα συνδέθηκε με τη σιδηροδρομική γραμμή ΠειραιώςΑθηνών-Πελοποννήσου, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά τη μεταφορά προϊόντων και πρώτων υλών. Άλλωστε, από την Ελευσίνα διεξαγόταν εύκολα και η μεταφορά με πλοία στην αγορά της Αθήνας, της
Πάτρας ή της Σύρου. Σε αυτό βοήθησε και η διάνοιξη του Ισθμού της
Κορίνθου (1893), που πολλαπλασίασε τις δυνατότητες θαλάσσιας επικοινωνίας, καθιστώντας την πόλη κόμβο των θαλάσσιων και χερσαίων
οδών της Κεντρικής Ελλάδας.
Γύρω στα 1898 ιδρύθηκε η Οινοποιητική και Οινοπνευματική Εταιρεία
«Χαρίλαος και Σία» από τον Επαμεινώνδα Χαρίλαο και τον Λέοντα
Οικονομίδη. Λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε στην πόλη το πρώτο
ελληνικό εργοστάσιο τσιμέντου από την εταιρεία «ΧατζηκυριάκουΖαχαρίου και Σία», που το 1911 μετoνομάστηκε σε «Ανώνυμη Εταιρεία
Τσιμέντου "Τιτάν"»24.
Το 1901 στην Ελευσίνα ζούσαν 1.356 κάτοικοι. Η ίδρυση της τσιμεντο-
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Οι ιδρυτές της βιομηχανίας
«Τσιμέντα Χάλυψ»
(φωτ. αρχείο Τσιμέντων Χάλυψ)

βιομηχανίας «Τιτάν» απογείωσε τη βιομηχανική και την πληθυσμιακή
ανάπτυξη, ώστε το 1920 η Ελευσίνα να αριθμεί 4.500 κατοίκους. Έτσι, η
βαριά βιομηχανία συγκεντρώθηκε γύρω από τον κόλπο της Ελευσίνας,
όπου η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) έκτισε προσφυγικό συνοικισμό το 1924. Στις βιομηχανίες της Ελευσίνας δούλεψαν και
Ασπροπυργιώτες εργάτες25.
Κατά τη δεκαετία του 1930, η βιομηχανία έκανε την εμφάνισή της
και στην περιοχή του Ασπροπύργου, με τη δημιουργία των «Τσιμέντων
Χάλυψ». Ιδιοκτήτες της τσιμεντοβιομηχανίας ήταν οι αδελφοί Βαλτοί από
τα Λαγκάδια Αρκαδίας. Ο Αθανάσιος Καλλιέρης, ένας από τους πρώτους Ασπροπυργιώτες που εργάστηκαν εκεί, θυμάται:
«Το εργοστάσιο άνοιξε το 1934, αρχικά είχε εκατόν είκοσι εργάτες, κυρίως κατοίκους από τον Ασπρόπυργο. Στη συνέχεια οι αδελφοί Βαλτοί προσέλαβαν και
συμπατριώτες τους προσφέροντάς τους γη για να δημιουργήσουν τις κατοικίες
τους»26.
Άμεση απόρροια των παραπάνω ήταν η δημιουργία του οικισμού της
Παραλίας από τους Λαγκαδιώτες, τους πρώτους βιομηχανικούς μετανάστες του Ασπροπύργου.

«Τσιμέντα Χάλυψ» – Από το 1930 μέχρι σήμερα
Τα «Τσιμέντα Χάλυψ» είναι η πρώτη βιομηχανία που δημιουργήθηκε εντός
των ορίων της κοινότητας του Ασπροπύργου. Κατά το 1934, οι αδερφοί
Βαλτοί προχώρησαν σε επένδυση για την ίδρυση μικρής εταιρείας τσιμέντου, συνεργαζόμενοι με τον στενό συγγενή τους Νικόλαο Κάτσενο,
ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της Η.Ε.Α.Π. (προδρόμου της Δ.Ε.Η.).
Οικοδόμησαν το εργοστάσιό τους στην παραλία του Ασπροπύργου και
αγόρασαν τα πρώτα μηχανήματα: έναν μεταχειρισμένο περιστροφικό
κλίβανο και έναν μεταχειρισμένο μύλο.
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Εργάτες στα «Τσιμέντα Χάλυψ», δεκαετία
1950 (φωτ. αρχείο Τσιμέντων Χάλυψ)

Εργάτες στην τσιμεντοβιομηχανία «Χάλυψ»,
δεκαετία 1950 (φωτ. αρχείο Τσιμέντων Χάλυψ)
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Το 1936 το εργοστάσιο άρχισε να λειτουργεί με την επωνυμία «Σταύρος
Κότσιρας και Σία». Ο Στ. Κότσιρας ήταν αδελφικός φίλος των ιδρυτών
και συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία της εταιρείας.
Ο Πανάγος Βαλτής υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του εργοστασίου.
Ως ουσιαστικός θεμελιωτής της εταιρείας, διέμενε στο εργοστάσιο κατά
το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας και η παρουσία του στον χώρο
των εργασιών ήταν σχεδόν συνεχής. Η λειτουργία του εργοστασίου
ξεκίνησε με προσωπικό από τα Λαγκάδια Αρκαδίας, ιδιαίτερη πατρίδα
των ιδιοκτητών, που μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Παραλία
Ασπροπύργου με τη βοήθεια των αδελφών Βαλτών. Η εταιρεία παραχώρησε στους νεοαφιχθέντες εκτάσεις γης και κατοικίες. Αρχικά μετακινήθηκαν περίπου 300 άτομα.
Το εργοστάσιο ξεκίνησε με ετήσια παραγωγή 35.000 τόνων τσιμέντου,
σε μια εποχή που οι ηλεκτρικές μηχανές δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες. Πολλές από τις παραγωγικές διαδικασίες γίνονταν με τα χέρια. Την
πέτρα την έσπαζαν οι εργαζόμενοι με σφυριά και το τσιμέντο «σακκεύετο σε γιούτινα σακιά που εράβοντο με ραπτομηχανή», η οποία βρίσκεται
ακόμα στο εργοστάσιο27. Με την πάροδο του χρόνου μπήκαν σε λειτουργία μεγαλύτερα μηχανήματα, αυξάνοντας την παραγωγή.
Το 1943, μετά από εννέα χρόνια λειτουργίας και ανάπτυξης μέσα στις
δύσκολες συνθήκες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η εταιρεία μετονομάστηκε σε «Τσιμέντα Χάλυψ Α.Ε.». Ήδη από την εποχή της ίδρυσης της
εταιρείας, η διεύθυνση επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους και τη διατήρηση μιας ευχάριστης εργασιακής ατμόσφαιρας, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου. Τα διευθυντικά στελέχη φρόντιζαν να βρίσκονται κοντά στους
εργαζόμενους και στα προβλήματά τους, βοηθώντας τους συνεχώς και
αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσφορά τους στο εργοστάσιο.
Η εξέλιξη της τσιμεντοβιομηχανίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
υπήρξε ραγδαία. Τα «Τσιμέντα Χάλυψ Α.Ε.» έφτασαν κατά τις δεκαετίες
του 1960 και 1970 να απασχολούν 300 εργάτες. Προμήθευαν ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια με τσιμέντο, ενώ είχαν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους και στο εξωτερικό, κυρίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Από το 1980 έως το 1984 η εταιρεία έκανε μια τολμηρή κίνηση, αντικαθιστώντας το μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων παραγωγής με νέα.
Έτσι, κατά το 1990 κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή της σε 528.000
τόνους τον χρόνο. Τη δεκαετία του 1980 υπήρξε ύφεση και μείωση κερδών για τα «Τσιμέντα Χάλυψ Α.Ε.».
Η ανάκαμψη ήρθε το 1990, με την αγορά της εταιρείας από τη “Ciments
Français”. Ακολούθως η τελευταία αγοράστηκε από τον ιταλικό όμιλο
“Italcementi”, κατά το έτος 1992. Η “Ciments Français” εισήγαγε τεχνογνωσία και βελτιωμένες πρακτικές αναφορικά με διάφορες πτυχές της
διαχείρισης και της λειτουργίας της εταιρείας. Παράλληλα, παρείχε
οικονομική σταθερότητα, μακροπρόθεσμη θεώρηση των εργασιακών
πρακτικών και προοπτικών μαζί με την υποστήριξη, η οποία έλειπε από
την προγενέστερη περίοδο οικογενειακής διαχείρισης της εταιρείας. Έτσι,
από το 1990 και μετά σημειώθηκε αλματώδης ανάπτυξη. Το εργοστάσιο,
μαζί με το λατομείο αδρανών υλικών στη Μάνδρα, την εταιρεία έτοιμου
σκυροδέματος “Εt Βeton” και την εταιρεία αδρανών υλικών και έτοιμου

σκυροδέματος «Δομική Μπετόν» που εδρεύει στην Κρήτη, σταθεροποίησαν την ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά.
Το 1998 ιδρύεται η εταιρεία “Eurotech”, που διαθέτει σταθμό διάθεσης τσιμέντου στην Αλβανία και της οποίας κύριος μέτοχος είναι η
“Italcementi”. Έτσι, αυξήθηκαν οι εξαγωγικές δυνατότητες της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας και ισχυροποιήθηκε ο ρόλος της στο διεθνές
πεδίο παραγωγής και εμπορίας τσιμέντου.
Σήμερα τα «Τσιμέντα Χάλυψ», μετά από πολλά χρόνια συνεχών
επενδύσεων, έχουν παραγωγική δυναμικότητα άνω των 90.000 τόνων
ετησίως, ενώ διασφαλίζουν περισσότερες από 1.000 θέσεις απασχόλησης
που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με τις δραστηριότητες της βιομηχανίας.
Ο Όμιλος “Italcementi”, με παραγωγική ικανότητα 70.000.000 τόνων τσιμέντου περίπου ετησίως, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στον κόσμο. Με περισσότερους από 21.800 εργαζομένους, ο όμιλος
υπερηφανεύεται για βιομηχανικό δίκτυο 62 εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου, 14 κέντρων αλέσεως, τεσσάρων αυτόνομων σταθμών διανομής,
149 λατομείων και 570 μονάδων έτοιμου σκυροδέματος. Επιπλέον, είναι
μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αειφόρου Ανάπτυξης (WBCSD) και
δείχνει μεγάλη ευαισθησία για το περιβάλλον.
Κατά τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια, τα «Τσιμέντα Χάλυψ» δίνουν
προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
δραστηριοποιούνται. Στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η αισθητική του εργοστασίου· για τη βελτίωση της εικόνας
του έγινε αρχιτεκτονική μελέτη και άρχισαν ήδη οι σχετικές εργασίες
υλοποίησης. Το 2002 η εταιρεία απέκτησε το ISO 14001, που αφορά στην
Περιβαλλοντική Διαχείριση. Σύμφωνα με την πιστοποίηση αυτή, η εταιρεία δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση.
Άλλο ένα βασικό μέλημα του εργοστασίου είναι η στήριξη και η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Ασπροπύργου μέσω χορηγιών
σε αθλητικές, εκκλησιαστικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώ-

Εργάτης στο εργοστάσιο «Τσιμέντα Χάλυψ»,
δεκαετία 1950 (φωτ. αρχείο Τσιμέντων Χάλυψ)

Αναμνηστική φωτογραφία από εκδρομή
των εργαζομένων στα «Τσιμέντα Χάλυψ»,
δεκαετία 1950 (φωτ. αρχείο Τσιμέντων Χάλυψ)
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σεις, με δωρεές, οικονομική στήριξη των τοπικών σχολείων και οργανώσεων, δενδροφυτεύσεις, αναπλάσεις πάρκων, εκπαιδευτικές επισκέψεις
σχολείων στις εγκαταστάσεις του και προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, σε συνεργασία με τα τοπικά σχολεία. Τέλος, τα «Τσιμέντα Χάλυψ»
συνεισφέρουν μόνιμα στην κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της
πολιτικής ανθρώπινων πόρων και πρόσληψης προσωπικού, βάσει των
οποίων προτεραιότητα έχουν οι ντόπιοι κάτοικοι28.

Η εγκατάσταση των προσφύγων στον Ασπρόπυργο
Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους και πιθανότατα την
πιο δραματική σελίδα της29. Κατά το 1922, περισσότεροι από 1.500.000
Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη Μικρά
Ασία και στον Πόντο και να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα30. Το ανθρώπινο αυτό κύμα ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες και τα δεδομένα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία31.
Οι πρόσφυγες που έφτασαν στο Θριάσιο πεδίο, περίπου 450 οικογένειες, συγκεντρώθηκαν κυρίως στην Ελευσίνα, ενώ πολύ λιγότεροι
εγκαταστάθηκαν στον Ασπρόπυργο32. Ο Μεθενίτης αναφέρει ότι:
«Στάθηκε ένα καράβι στο λιμάνι της Ελευσίνας και έβγαλε περίπου εκατό νοματαίους. Σωριάστηκαν στην παραλία οι άνθρωποι να ανασάνουν τον αέρα της
καινούριας τους πατρίδας, στη συνέχεια φορτώθηκαν τους μπόγους τους και
άρχισαν να ανηφορίζουν προς το χωριό»33.

Ασπροπυργιώτες στρατιώτες στη Μικρά Ασία
(συλλογή Γεωργίου Καραμπούλα)
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Ακολούθησαν και άλλοι στη συνέχεια και έφτασαν τους 2.000 περίπου34.
Επιπλέον, μόλις τρία χρόνια μετά την άφιξη των προσφύγων στη Δυτική
Αττική, συστήθηκε ένας νέος, αμιγώς προσφυγικός συνοικισμός, στην
περιοχή του Μεγάλου Πεύκου: η Νέα Πέραμος35.
Αν εξαιρέσει κανείς τους ελάχιστους πρόσφυγες που είχαν την οικονομική δυνατότητα να ενοικιάσουν κατοικίες, η συντριπτική πλειονότητα στεγάστηκε αρχικά σε σπίτια ή σε δωμάτια που επιτάχθηκαν από
την κυβέρνηση και κατόπιν σε συνοικισμούς που έκτισε η Επιτροπή
Αποκαταστάσεως Προσφύγων και το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων.
Χειρότερη ήταν η μοίρα όσων στεγάστηκαν προσωρινά σε αυτοσχέδιες
παράγκες, σε όσα σημεία υπήρχε διαθέσιμος χώρος στις παρυφές των
πόλεων.
Στον Ασπρόπυργο, οι πρώτες οικογένειες προσφύγων έμειναν σε
αίθουσα της κοινότητας. Οι πρόσφυγες ήταν άνθρωποι ευγενείς και
εργατικοί, που γρήγορα έγιναν αποδεκτοί από τους ντόπιους. Η προσφορά των προσφύγων στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή
του Ασπροπύργου υπήρξε σημαντική36.
Οι γηραιότεροι στην ηλικία ακόμα θυμούνται έναν πρόσφυγα, ο
οποίος ήταν κηπουρός και βοήθησε τους καλλιεργητές της περιοχής
με τις πρωτοποριακές μεθόδους του: χρησιμοποίησε σπόρους για την
παραγωγή πρώιμης ντομάτας, που μπορούσε να τη διαθέτει κανείς στην
αγορά είκοσι ημέρες νωρίτερα, εξασφαλίζοντας καλύτερες τιμές για το
προϊόν. Αυτό το είδος ντομάτας, μάλιστα, ήταν πιο ανθεκτικό στα υφάλ-

μυρα νερά της περιοχής. Επιπλέον, ο Μικρασιάτης κηπουρός κλάδευε τις
μελιτζάνες κατά τέτοιον τρόπο, που καρποφορούσαν και το φθινόπωρο.
Έτσι, και οι γείτονές του –ακολουθώντας τις μεθόδους του– αύξησαν την
παραγωγή και το εισόδημά τους. Ο Γεώργιος Ηλίας θυμάται πως:
«Υπήρχαν αρκετοί πρόσφυγες που απασχολήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες,
έβαζαν καπνά, ενοικίαζαν τα κτήματα με τα τούρκικα πεντόλιρα που κατάφεραν
να περισώσουν και φέρουν μαζί τους με τον ξεριζωμό»37.
Επίσης, ένας κουρέας από τη Σμύρνη άνοιξε κουρείο με σύγχρονο εξοπλισμό. Εκείνη την εποχή, οι κουρείς –που έκαναν και τους οδοντιάτρους–
δεν διέθεταν αυτόνομο κατάστημα. Συνήθως υπήρχε ένας μικρός χώρος
στην άκρη των καφενείων. Ο Σμυρνιός κουρέας –ευγενής, περιποιημένος, με σιδερωμένα ρούχα και γυαλισμένα παπούτσια– ήταν μια ευχάριστη παρουσία στον Ασπρόπυργο. Απέκτησε πολλούς μαθητές, οι οποίοι
αγάπησαν την τέχνη και ξεπέρασαν τον δάσκαλό τους.
Επιπλέον, από την Κωνσταντινούπολη ήρθε και ένας επιπλοποιός με
την οικογένεια του. Ο πατέρας του ήταν ιερέας, ο οποίος συνέχισε να
ιερουργεί στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, ήρθαν και δύο αδέρφια, έμποροι από την Καισάρεια.
Ακόμα, στον Ασπρόπυργο κατέφτασε και ένας ζαχαροπλάστης, επάγγελμα σπάνιο για την εποχή, καθώς τα γλυκά τα ετοίμαζαν οι γυναίκες
στο σπίτι. Αρχικά, άνοιξε ζαχαροπλαστείο. Καθώς, όμως, διαπίστωσε ότι
τα έσοδα δεν ήταν αρκετά, άνοιξε στον διπλανό χώρο και ένα μαγειρείο.
Ήταν τόσο καλός στη δουλειά του, που οι κάτοικοι τον καλούσαν ως
μάγειρα στους γάμους.
Πολλοί πρόσφυγες εργάστηκαν στις βιομηχανίες της περιοχής, άλλοι
ως κτίστες και άλλοι ως εργάτες στις οικοδομές που κατασκευάζονταν με
σκοπό τη στέγαση προσφύγων και στη συνέχεια εσωτερικών μεταναστών,
οι οποίοι εγκαθίσταντο στην περιοχή38.

Στρατιώτες από τον Ασπρόπυργο στη Μικρά
Ασία (συλλογή Γεωργίου Καραμπούλα)
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THE COMMUNITY
OF ASPROPYRGOS FROM 1915 UNTIL
THE BEGINNING OF WORLD WAR II

The revival of the institution of communities –
The foundation of the Community of Aspropyrgos
(1915)

T

he foundation of the Community of Aspropyrgos was passed by
the bill of 1912, which revived the institution of the communities.
It has already been mentioned that Chasiotika Kalyvia became the
centre of the Municipality of Phyle in 1858, while 41 years later it was
renamed “Aspropyrgos”. In 1915, Aspropyrgos was detached from
Phyle and became an independent community, with nine councillors,
corresponding to a population between 2,001 and 4,000. The president
stayed in office for two years. Demetrios Helias was elected as the first
community president.

Why Aspropyrgos was not named Thriasio (1915)
In 1915, the newly founded community asked to be renamed “Thriasio”,
because the name “Aspropyrgos” had no substantial historical significance. The application was turned down because “Thriasio” sounds like
the nit bug in Albanian, while Aspropyrgos was the Greek name of the
closest railway station. Furthermore, Thriasio signified the whole plain
of Eleusis, while Aspropyrgos was only one settlement in it.

Aspropyrgian farmers (private collection)

Presidents of the Community of Aspropyrgos
during 1917-1939
Georgios Papademetriou (1917-1920), pharmacist and brave Macedonian
fighter, was the son of the ex-mayor of Phyle. His most important work
was the anti-flooding infrastructure with the direction of the torrent
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dent D. Liakos, was elected. His contribution extended to the social,
cultural, and educational spheres. The community was then awarded
the prize of the AHEPANS, the American Hellenic society, for the best
community in Greece.
Liakos’ office saw road building and repairing, extensive antiflooding works, and the establishment of the electricity network. The
1st Primary School acquired an extension and the area surrounding
the church of Saint John the Baptist was reforested. The old church
of Saint Demetrius was demolished and rebuilt. The church of the
Annunciation was repaired and the community library and a public
kindergarten were founded.
The clock project was finished with an AHEPANS grant. Ioannes
Liakos acted to erect a statue of Meletes Vasileiou, the local 1821 guerrilla captain and successful besieger of the Athenian Acropolis. The
community developed welfare action too, through a poverty fund,
student meals, and financial aid to the families of Balkan War casualties. Honorary marble signs were placed at the homes of the dead soldiers. Liakos personally organised fund raising projects to support the
orphanage of Kleista monastery and corresponded with community
members in military service.
Community president Georgios Euthemiou (May 1932 – September
1933) was succeeded by Ioannes Mylonas (September 1933 – March
1934), who finished the Meletes Vasileiou statue. The formal ceremony
was attended by government political authorities and intellectuals. After
I. Mylonas, the office was passed to Spyridon Tsigos for two months
only, until April 1933. The last elections before the war were on 11
February 1934. S. Kampoles was re-elected until 1935.
During the office of Ioannes Rodes (1936 – March 1940), a school
was built at the corner of Ioanne Stephane and Platonos streets, the kindergarten was renovated, the water tank building was finished and the
bridges of Petrogianneoi, Agios Georgios, and Agrokepio were built.
Finally, the Aspropyrgos rural police guard was reorganised.

Ioannis Pantazes with his wife Maria née
Spyridon and Antigone Bouganiote née
Pantazes, 1930s (Panagiotes Pestrovas
collection)

Kostas Ioannis and his wife Phani née Peppa,
1928 (Panagiotes Pestrovas collection)

waters into proper stream courses. Papademetriou was exceptionally
active and strict with community employees.
Papademetriou’s successor was Demetrios Euthemiou (1920-1921).
He was followed by Euthemios Euthemiou (1922-1925), who created a
square in front of the modern town hall. Demetrios Ph. Liakos (19251926), son of the ex-mayor of Phyle Photios Liakos, had the first public
water tap installed in the area in front of the modern Agrotiki Bank,
with water from the cross-connected “Soutsos wells”, which supplied
the naval base of Salamina.
Georgios Veroutes, president during 1927-1928, supported the local
shepherds’ rights. Serapheim Kampoles (October 1928 – August 1929),
an honoured artillery reserve officer, was a compassionate president and
helped citizens in need. He initiated the construction of the first water
tank (aqueduct), the central square, clock, and pavilion.
In 1929, Ioannes Ph. Liakos, a notary and brother of the ex-presi-
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An Aspropyrgian farmer with his cart
(private collection)

Housekeeping course at Aspropyrgos;
these courses took place during the period
1925-1935 and were funded by SINGER
(Panagiotes Pestrovas collection)

The rural society of Aspropyrgos
during the first decades of the 20th century
Stephani was the only large Thriasian estate, owned by an Ottoman
pasha before the 1821 Revolt. It lay in the southern part of the plain,
next to the sea and the Poikilo mountain. Areas to the north of the plain
belonged to the Kleista monastery. The rest of the area was not under
specific ownership. Initially, Stephani and the monastery lands were
divided into plots and handed over to the Aspropyrgians. Until the
1960s, private estates ranged between 3 and 15 hectares, while very few
added up to 30-50 hectares.
During the first decades of the 20th century, the Thriasian plain comprised of fields and forested areas, dominated by chestnut and bushes.
The people mainly worked the land and exploited chestnuts. Fields to
the south of the village, towards the sea, were used for garden agriculture, while the same area featured vineyards and fruit trees.
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The farmers mainly grew tomatoes, both for subsistence and for sale.
Other vegetables were grown primarily for subsistence. Products were
transported to the Athens market by horse-driven carts and coaches.
Fields to the north of the village, along the foot of mount Parnes, were
sown with wheat, barley, oat for cattle, and corn. The mid-war modernisation of agriculture allowed the extension of farming to the area next to
the sea and boosted agricultural activity.
Vineyards extended between the rail tracks, Stephani and Loutro,
and between the plain and the garden plots to the west. Production was
domestic, mainly “savatiano” grape for wine. There were also pistachio
trees, exploited commercially, and olive groves for domestic needs in oil.
Farming was a family business, with extra labour from poor village
families or the neighbouring villages at peak periods. Home animal breedTzafos’ patisserie
(Nikolaos Lazarou collection)

Aspropyrgian couple during the 1930s.
The woman is dressed
in a traditional Arvanitic costume
(private collection)
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ing was also practised and developed into systematic cattle breeding in
the mid-20th century. Inevitable tensions between farmers and herders
over fencing and grazing land were regulated by the community council.
Despite the early 20th century wars and depression, the people of
Aspropyrgos worked hard on their land and extended their estates to
neighbouring municipal areas.
It should be noted that the Municipality of Aspropyrgos owns 3/5 of
the whole Thriasian plain.

Cattle breeding and co-operatives in Aspropyrgos
The constitution of agricultural, herding, and cattle-breeding co-operatives was one of the most ground-breaking initiatives at Aspropyrgos.
Aspropyrgian farmers on a cart, 1950s
(Panagiotes Pestrovas collection)

Aspropyrgians on a picnic in the countryside,
1930s (Panagiotes Pestrovas collection)
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The most important was “ASPRO” milk co-operative (1936-1980).
Cattle breeding was initiated at Aspropyrgos during the early 20th
century; the number of the “ASPRO” cattle breeders had grown to 400
by 1940. Despite the significant difficulties associated with the German
Occupation, the members of “ASPRO” had reached 500 in 1942, as it was
easier for the cattle breeders to obtain cattle food and medicines through
“ASPRO”. During the first post-war decades, cattle breeding was particularly fruitful, as evidenced by the establishment of “ASPRO” factory
in 1951; the unit operated for more than four decades.

Industrial development at Aspropyrgos
Industrialisation first affected the neighbouring Eleusis at the end of the
19th century and mainly in the 1920s with the “Titan” cement industry,
where workmen from Aspropyrgos were also employed.
In the 1930s, the Valtes brothers from Lagadia, Arcadia, founded the
“Halyps Cement” industry at Aspropyrgos. This prompted an inflow
of immigrant workers from the Peloponnese and the formation of the
Paralia settlement at Aspropyrgos.

“Halyps Cement” – From 1930 to date
“Halyps Cement” was the first industry of Aspropyrgos. It opened in
1936 as “Stavros Kotsiras and Co”. St. Kotsiras was a friend of the Valtes
brothers and co-founder of the company. Panagos Valtes, first manager

Electric draw-well at Aspropyrgos
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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and actual founder of the company, used to sleep in the factory and was
constantly present at work. The Valtes brothers helped co-patriots from
Arcadia to settle at Aspropyrgos and work in the factory. Annual production was 35,000 tons, while production was partially manual.
In 1943, amidst the difficulties of World War II, the firm was renamed
“Halyps Cement”. From the very start, the management attended
working conditions and rewarded productivity. After World War II,
“Halyps Cement” developed rapidly by employing 300 workers. It
supplied all Greece with cement and exported it to the Middle East,
as well. In 1980-1984 the company replaced all production machinery
and achieved a productivity rise to 528,000 tons per year. However, the
1980s marked a decrease of profits.
Revival came in the 1990s, when “Ciments Français” of the
“Italcementi”, an Italian group, bought the company and introduced
new technology and management practices. It also provided financial stability and long-term planning ability. The factory, along with
the quarry at Mandra, “Et Beton”, an asphalt company, and “Domike
Beton”, a construction material company in Crete, stabilised an already
strong presence in the Greek market. “Eurotech”, a cement trade company in Albania founded in 1998, reinforced the export ability and
international place of Greek cement industry.
“Halyps Cement” today is able to produce 90,000 tons per annum and
guarantee more than 1,000 working posts related directly or indirectly to
its activities. “Italcementi” group is the 5th largest cement producer in the
world and a member of WBCSD, the world organisation for continuous

Aqueduct in the Aspropyrgian countryside
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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Workmen at “Chalyps Concrete” factory,
1950s (“Chalyps Concrete” photo archive)

development. “Halyps Cement” has prioritised environmental protection
during the last ten years with the factory renovation and the ISO 14001
certificate in 2002 on environmental management.
The company also supports the local community of Aspropyrgos
through grants for sports, religious, educational, and cultural activities,
while it prioritises the locals for working posts in the company.

The building accommodating the “ASPRO” co-operative, 1960s (Akrivi Phylachtou collection)

Worker at the “ASPRO” co-operative factory, 1950s (Akrivi Phylachtou collection)

The refugee settlement at Aspropyrgos
The Asia Minor destruction in 1922 obliged 1.5 million Greeks to
abandon their homes and come to Greece. About 2,000 people settled
in the Thriasian plain, mainly the town of Eleusis. A small number of
them arrived at Aspropyrgos. Initially, they were accommodated at the
town hall. The refugees were quickly accepted by the locals and had
an important contribution to the social, cultural, and economic life of
Aspropyrgos.
Many were involved in farming and introduced innovative techniques in tomato and aubergine growing. They also grew tobacco. A
person from Smyrna opened the first barber shop and brought modern
equipment. A furniture maker from Constantinople came with his father,
who was a priest and continued to perform mass at Aspropyrgos. Two
brothers, merchants from Kaisareia, opened a shop. A patissier opened
a confectionery, a real novelty at the time, and a diner next to it. He soon
became the local wedding caterer. Many refugees worked at the local
industries and others as builders and workmen in home construction for
the refugees and internal immigrants.
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O ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος

Κ

ατά το έτος 1939, ολόκληρη η Ευρώπη, εκτός από την Αγγλία,
τη Σουηδία και την ουδέτερη Ελβετία, είχε περιέλθει στη σφαίρα
επιρροής ή βρισκόταν υπό την κατοχή των δυνάμεων του Άξονα. Ως
εκ τούτου, η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση δεν ήταν ευνοϊκή για τους
Έλληνες.
Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν ο Γκράτσι, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα, επέδωσε στον Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο, με το
οποίο ζητούσε να επιτραπεί στον ιταλικό στρατό η κατάληψη στρατηγικών θέσεων στο ελληνικό έδαφος, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει
την εξέλιξη στο πεδίο των μαχών και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών. Η αρνητική απάντηση από τον Μεταξά ήταν η απάντηση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Η απόφαση των Ελλήνων να
αντισταθούν προκάλεσε εκδηλώσεις θαυμασμού σε όλον τον κόσμο, και
ιδιαίτερα στην Αγγλία.
Η επίθεση κατά της Ελλάδας ξεκίνησε πριν ακόμα λήξει το τελεσίγραφο. Οι ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στα ελληνικά εδάφη, ενώ τα ελληνικά τμήματα προέβαλαν σθεναρή αντίσταση. Αργότερα, οι αμυνόμενοι
έγιναν επιτιθέμενοι, με αποτέλεσμα να σημειώσουν μεγάλες επιτυχίες
που άφησαν άφωνη ολόκληρη την Ευρώπη1.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η μαρτύρια του Ασπροπυργιώτη
Αθανασίου Καλλιέρη, ο οποίος πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο
ως σκοπευτής-οπλοβολητής, στην πρώτη γραμμή του μετώπου:

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος.
Πορεία προς το μέτωπο (φωτ. αρχείο Δήμου
Ασπροπύργου)

«Η επιστράτευση μας βρήκε στην Καλαμπάκα. Μετά μας πήγαν στο Επταχώρι,
στην Καστανιά, στην Πρεμετή, μετά συμμετείχαμε στη μάχη στην Κλεισούρα.
Δέκα μήνες έμεινα στο μέτωπο, κακουχίες, κρύο, αγώνας διαρκής για την
επιβίωση.
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Στον πόλεμο Ασπροπυργιώτες πήραν δέκα κλάσεις, η κάθε κλάση είχε περίπου
σαράντα άτομα, άρα εκεί βρεθήκαμε τετρακόσιοι νέοι, είχαμε όμως πέντε απώλειες»2.
Και ο Δημήτριος Πανταζής βρέθηκε στο μέτωπο ως απλός στρατιώτης:
«Στη Φιλοθέη έγινε η επιστράτευση, μετά μας φέρανε πρώτα στο Σκαραμαγκά,
μετά στην Ελευσίνα και με καράβι μας πήγανε στο Βόλο. Από εκεί άρχισε η
πορεία μας προς το μέτωπο, περάσαμε το Βελεστίνο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα,
την Καλαμπάκα, τα Γρεβενά, τη Σιάτιστα, το Πεδινό, τη Βεβή, την Φλώρινα, το
Πισοδέρι, το Ανταρτοχώρι, την Κότα, φτάσαμε στην Κρυσταλοπηγή και από εκεί
μας πήγαν στην Κορυτσά, λίγο κράτησε ο πόλεμος εξήμισι μήνες. Μια μέρα μάθαμε πως οι Ιταλοί σκότωσαν ένα σύνταγμα Κρητικών, 3.500 στρατιώτες. Όμως
μετά συνασπίστηκαν και διέλυσαν ολόκληρη μεραρχία Τζουλιών»3.

«Ενθύμιο φιλίας», 1940 (ιδιωτική συλλογή)
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Κατά την πρώτη ημέρα της ιταλικής εισβολής, ένα σμήνος ιταλικών αεροπλάνων βομβάρδισε το λιμάνι του Πειραιά, το Τατόι και το Φασιδέρι,
όπου είχαν αρχίσει έργα κατασκευής φράγματος από το 1938. Αν και ο
αμέσως επόμενος στόχος ήταν το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, οι βόμβες
χτύπησαν την Κινέττα, λόγω αστοχίας. Στις 31 Οκτωβρίου, μεμονωμένα
στρατιωτικά αεροπλάνα έκαναν αναγνωριστική πτήση πάνω από την
περιοχή που ορίζεται από την Ελευσίνα, τη Θήβα και την Κόρινθο και
την επομένη βομβαρδίστηκαν ο Λουτρόπυργος, το Νεράκι και η σιδηροδρομική γραμμή Μεγάρων-Κορίνθου. Κατά τις πρώτες ημέρες του
Νοεμβρίου, κλιμάκιο της βρετανικής αεροπορίας εγκαταστάθηκε στο
αεροδρόμιο της Ελευσίνας, η οποία μετατράπηκε σε βρετανική αεροπορική βάση μέχρι το τέλος του Ελληνοϊταλικού πολέμου4.
Η ιταλική επίθεση είχε «τυχοδιωκτικό» σχεδιασμό και ξεκίνησε κάπως
βεβιασμένα και με ανεπαρκείς δυνάμεις. Στις 14 Νοεμβρίου 1940 τα
ελληνικά στρατεύματα είχαν ήδη εκτοπίσει τα αντίστοιχα ιταλικά από το
ελληνικό έδαφος. Στις επόμενες ημέρες διασπάστηκε η ιταλική γραμμή
άμυνας στον βόρειο τομέα του μετώπου και στις 22 Νοεμβρίου μονάδες
του Γ΄ Σώματος Στρατού κατέλαβαν την Κορυτσά. Η ελληνική προέλαση
συνεχίστηκε και το επόμενο διάστημα. Στις 22 Δεκεμβρίου οι ελληνικές
δυνάμεις κατέλαβαν τη Χειμάρρα, στις 10 Ιανουαρίου την Κλεισούρα
και στις 29 του ιδίου μήνα την Τρεμπεσίνα. Στις 12 Φεβρουαρίου η
ιταλική αεροπορία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης, ενώ η ελληνική προέλαση συνεχίστηκε με την κατάληψη
του όρους Στέντελι.
Τον Μάρτιο του 1941, η Γερμανία ανέλαβε τη διαχείριση των μετώπων που διατηρούσε η Ιταλία, όπου η κατάσταση είχε αποβεί γι’ αυτήν
αδιέξοδη και επικίνδυνη. Η γερμανική αντίδραση υπήρξε καταλυτική.
Η ελληνική υποχώρηση άρχισε στις 12 Απριλίου 1941 και κλιμακώθηκε από τα ανατολικά προς τα δυτικά έως τις 17 του ιδίου μήνα. Στις 23
Απριλίου 1941 υπογράφηκε το επίσημο κείμενο της συνθηκολόγησης
ανάμεσα στον διοικητή του Γ΄ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγο Γεώργιο
Τσολάκογλου, τον επιτελάρχη της Βέρμαχτ A. Γιοντλ και τον πληρεξούσιο της Ιταλικής ηγεσίας Φερρέρο. Στις 27 Απριλίου τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αθήνα5.

Η ζωή στον Ασπρόπυργο
στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής
Με την υπογραφή του επίσημου κειμένου συνθηκολόγησης, έληξαν
τυπικά οι πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών στρατευμάτων. Στις 31 Μαΐου 1941 ολοκληρώθηκε η κατάληψη
της Κρήτης από τους Γερμανούς και η αποχώρηση των συμμαχικών
δυνάμεων, του βασιλιά και της κυβέρνησης Τσουδερού στην Αίγυπτο6.
Αμέσως μετά την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο, οι κατοχικές
δυνάμεις άρχισαν να κατακλέβουν τις αγροτικές πρώτες ύλες της χώρας
και να λεηλατούν τη βιομηχανία. Η δραστηριότητα αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν αμέσως ελλείψεις σε τρόφιμα. Αρχικά φάνηκε έντονη η έλλειψη δημητριακών. Από πολύ νωρίς επιβλήθηκε δελτίο στο ρύζι,
στο ελαιόλαδο και στη ζάχαρη. Πολύ σύντομα εμφανίστηκαν ελλείψεις
σε όλα τα είδη διατροφής στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος
με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 1940,
όπου ανακοινώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας
στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο
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Δείγμα των καταστροφών τροχαίου υλικού
των ΣΠΑΛ από τους Γερμανούς
στην Κακιά Σκάλα (φωτ. αρχείο Οργανισμού
Σιδηροδρόμων Ελλάδος)

Προτομή του στρατιώτη Κουμπάρδα,
που έχασε τη ζωή του στον Εμφύλιο,
νεκροταφείο Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Αφίσα για την Εθνική Αντίσταση
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος,
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
της Οδού Μπιζανίου, Καλλιθέα)

μεγάλες πόλεις της χώρας. Το φθινόπωρο του 1941 οι ελλείψεις αυτές
προκάλεσαν λιμό. Κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο του 1941 έως τον
Οκτώβριο του 1942, στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς
πέθαναν από την πείνα 40.000 άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 3,5% του
συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Από το καλοκαίρι του 1942 έως το
τέλος της Κατοχής, επετράπη η επέμβαση του Ερυθρού Σταυρού, με αποτέλεσμα να αρχίσει ο εφοδιασμός της χώρας με τρόφιμα7.
Φτάνοντας στον Ασπρόπυργο, οι δυνάμεις κατοχής εγκατέστησαν
το αρχηγείο τους στο Α΄ Δημοτικό σχολείο και, ακολούθως, επέταξαν
κάποιες κατοικίες για διαμονή των αξιωματικών. Η γερμανική διοίκηση
ζήτησε από την κοινότητα να τους παραδώσουν οι κάτοικοι οποιαδήποτε
ζώα, κάρα, εργαλεία, τροφές και όπλα που τυχόν διέθεταν.
Στην περιοχή του Ασπροπύργου υπήρξαν ελλείψεις σε αγαθά. Παρ’
όλα αυτά, οι κάτοικοι, καλλιεργώντας τη γη, μπόρεσαν να εξασφαλίσουν
τα στοιχειώδη. Καθημερινά, στην περιοχή κατέφθαναν άνθρωποι από
την Αθήνα και τον Πειραιά και αποψίλωναν το όρος Αιγάλεω από τις
βελανιδιές, τους κορμούς των οποίων έκοβαν σε κομμάτια. Στόχος τους
ήταν να τους πουλήσουν, ώστε να αποκτήσουν κάποιο έσοδο για αγορά
ειδών πρώτης ανάγκης. Επίσης, στον Ασπρόπυργο έρχονταν για να
βρουν οπωροκηπευτικά και μπομπότα (ψωμί από καλαμπόκι).
Ο Αντώνης Καραγιάννης και ο Δημήτριος Στέρπης θυμήθηκαν τα δύο
παρακάτω περιστατικά:
«Ήρθαν δυο νέα παλικάρια, ξένοι ήταν, δηλαδή δεν κατάγονταν από την περιο
χή, πεινούσαν, περνούσαν στο δρόμο, παρακαλούσαν, φώναζαν πως πεινούν, δεν
κατάφεραν να περπατήσουν ως το τέλος του δρόμου, έπεσαν, λιποθύμησαν, πέθαναν εκεί από την πείνα».
«Ένα πρωινό είχαν μαζευτεί άνθρωποι με κάρα και καρότσια, κόσμος πολύς να
μαζέψει ξύλα, άρχισαν κάποια στιγμή να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, δεν
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πρόλαβαν, τα αεροπλάνα άρχισαν να βομβαρδίζουν την περιοχή, χάθηκαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι»8.
Στη γειτονική Ελευσίνα υπήρχε αεροδρόμιο, το οποίο είχαν καταλάβει
οι Γερμανοί, καθιστώντας το πολεμική βάση. Από εδώ απογειώθηκαν
τα γερμανικά αεροπλάνα για τη μάχη της Κρήτης (20 Μαΐου 1941). Στον
Ασπρόπυργο υπήρχε ακόμη ένα αεροδρόμιο, το οποίο λειτουργούσε
ως βοηθητικό σε αυτό της Ελευσίνας9. Για να υπάρχει αντιαεροπορική
κάλυψη, οι Γερμανοί κατασκεύασαν πολλά πέτρινα πολυβολεία μέσα
στα κτήματα, κυρίως στην περιοχή «Γερμανικά»10 Ασπροπύργου, δίπλα
στο βοηθητικό αεροδρόμιο. Παράλληλα, είχαν εγκαταστήσει και τέσσερα
κανόνια έξω από το χωριό.
Στη διάρκεια της Κατοχής, ο Ασπρόπυργος βομβαρδίστηκε αρκετές
φορές. Ο πιο άγριος βομβαρδισμός ήταν αυτός που πραγματοποιήθηκε
από αγγλικά αεροπλάνα στις 6 Δεκεμβρίου 1943, την ημέρα της γιορτής του
Αγίου Νικολάου. Χαρακτηριστικό της βαρβαρότητας που επικράτησε είναι
ότι χτυπήθηκε μέχρι και ο περίβολος του δημοτικού σχολείου, με θύμα
ένα Ιταλό οδηγό που βρισκόταν σε μηχανοκίνητο σταθμευμένο όχημα. Οι
κάτοικοι του Ασπροπύργου, για να προφυλαχθούν από τους βομβαρδισμούς, είχαν διαμορφώσει σε καταφύγια τα υπόγεια των σπιτιών τους.
Από το 1943 και μετά το σκηνικό στο διεθνές πεδίο του πολέμου άρχισε να αλλάζει. Οι ήττες των Γερμανών στο εξωτερικό, κυρίως αυτή στο
Στάλινγκραντ (2 Φεβρουαρίου 1943), δημιούργησαν αισιοδοξία και την
πεποίθηση πως το τέλος του πολέμου πλησιάζει. Με τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, σχηματίστηκαν ελληνικά παραστρατιωτικά σώματα και
βοηθητικές ομάδες προσκείμενες στους Γερμανούς, με σκοπό να αντικαταστήσουν τις ελλείψεις των ιταλικών δυνάμεων. Τελικά, οι Γερμανοί
αποχώρησαν από την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 1944 και τα τελευταία
γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Ελλάδα τη νύχτα της 1ης προς
2α Νοεμβρίου 194411.

206

Οι Δημήτριος Λιάκος (Θύελλας),
Γεώργιος Λιόσης (Κριεμάδης), Δημήτριος
Τσίγκος και καθιστός ο Βαγγέλης Λιόσης
(Ψύχας), αντάρτες από τον Ασπρόπυργο
φωτογραφημένοι στις 28 Απριλίου 1943
(συλλογή Βαγγέλη Λιόση)

Οι κοινοτικές αρχές του Ασπροπύργου
την περίοδο της Κατοχής

Ο Κωνσταντίνος Τριβέλλας, που δολοφονήθηκε
στις 6 Ιανουαρίου 1945, νεκροταφείο
Ασπροπύργου (φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Πρόεδρος της Κοινότητας Ασπροπύργου από τον Μάρτιο του 1940 έως
τον Σεπτέμβριο του 1941 διετέλεσε ο Φώτης Αντωνίου12. Ήταν άνθρωπος μάλλον μορφωμένος, δεδομένου ότι τελείωσε το δημοτικό σχολείο
στον Ασπρόπυργο και το γυμνάσιο στην Αθήνα και εργάστηκε για δύο
χρόνια ως υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπηρέτησε στη
Μικρά Ασία και κατόπιν κατετάγη στη Χωροφυλακή για πέντε χρόνια.
Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη γεωργία. Τον διαδέχθηκε ο Γεώργιος
Κ. Καλλιέρης, ο οποίος διατήρησε το κοινοτικό αξίωμα για έναν μόνο
μήνα. Από τον Σεπτέμβριο του 1941 έως τον Ιούνιο του 1942 κοινοτάρχης υπήρξε ο Ευάγγελος Ευθυμίου. Τους επόμενους τέσσερις μήνες το
αξίωμα παρέλαβε ξανά ο Σεραφείμ Καμπόλης, που είχε υπηρετήσει και
κατά τις περιόδους 1928-1929 και 1935-1936.
Κατά τα χρόνια της Κατοχής, από τον Οκτώβριο του 1942 έως και το
τέλος του 1944, πρόεδρος κοινότητας διετέλεσε ο Μιχαήλ Αδάμ, με μικρή
παρένθεση τους τέσσερις μήνες προεδρίας του Δημοσθένη Καματερού.
Στη διάρκεια της δίχρονης θητείας του Μιχαήλ Αδάμ ξεχώρισαν δύο
γεγονότα: η εκτέλεση τριών Γερμανών αξιωματικών και η φυγάδευση
ενός πληγωμένου Έλληνα, που ανήκε στην αγγλική αντικατασκοπία.
Ο Μιχαήλ Αδάμ κατέφυγε στα Λιόσια, για να μην τον συλλάβουν οι
Γερμανοί. Σύμφωνα με τα Πρακτικά του Κοινοτικού Συμβουλίου του 1943,
η κοινότητα αποφάσισε να χορηγήσει βοήθεια σε όσους αντιμετώπιζαν
πρόβλημα επισιτισμού, παρέχοντας συσσίτια και κάθε είδους βοήθεια13.

Αντίσταση
Οι Έλληνες, στην πλειονότητά τους, αντιστάθηκαν στους Γερμανούς
κατακτητές14. Οι τελευταίοι αντιδρούσαν άμεσα και βίαια στις δολιοφθορές από τα μέλη της Αντίστασης. Ένα από τα βασικά συστήματα που
εφάρμοσαν ήταν η συλλογική ευθύνη ―συνεπώς και τιμωρία― των κατοί-
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Η Βιβή Μουζάκα, έφηβη
Ασπροπύργια, που αποδήμησε
στις 25 Δεκεμβρίου 1944, vεκροταφείο
Ασπροπύργου (φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

208

Αθλητική Νεολαία Ασπροπύργου,
δεκαετία 1940
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Σχολική φωτογραφία, 1946-1947
(συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

κων μιας περιοχής, στην οποία είχαν δημιουργηθεί εστίες αντίστασης,
χωρίς διάκριση ανάμεσα σε ενόπλους και αμάχους.
Ο ελληνικός λαός με το έπος του 1940 έδειξε πως μπορούσε να αγωνιστεί και να αντεπεξέλθει σε δυσμενείς συνθήκες. Η αντιμετώπιση των
ελλείψεων από τους πρώτους κιόλας μήνες της Κατοχής προκάλεσε την
πρώτη μαζική κινητοποίηση των ανθρώπων, γεγονός που αποτέλεσε
αυθόρμητη αντιστασιακή πράξη. Σταδιακά, άρχισαν να λειτουργούν
κρυφά από τους κατακτητές λαϊκά συσσίτια με την πρωτοβουλία διαφόρων επαγγελματικών οργανώσεων και να δημιουργούνται επεισόδια
κατά των Γερμανών σε όλη την Ελλάδα.
Σιγά-σιγά, η αντίσταση του λαού κατά των Γερμανών άρχισε να παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, να οργανώνεται καλύτερα και να επεκτείνεται
σε όλη τη χώρα, από τη Θράκη έως την Κρήτη15. Τον Σεπτέμβριο του 1941
ιδρύθηκε ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.), λίγο
αργότερα συστήθηκε η Εθνική Και Κοινωνική Απελευθέρωση (Ε.Κ.Κ.Α.)
και στα τέλη του ιδίου μήνα έγινε γνωστή η δημιουργία του Εθνικού
Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.). Το Ε.Α.Μ., ουσιαστικά η σύμπραξη όλων των αριστερών δυνάμεων της χώρας, υπήρξε η πολυπληθέστερη οργάνωση. Σύντομα αυτές οι τρεις οργανώσεις αποφάσισαν να
ιδρύσουν ένοπλα αντάρτικα σώματα, με κορυφαίο τον Ελληνικό Λαϊκό
Απελευθερωτικό Στρατό (Ε.Λ.Α.Σ.) και τις εξίσου μαχητικές Εθνικές
Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (Ε.Ο.Ε.Α.) του Ε.Δ.Ε.Σ.16.
Η πρώτη ομάδα μαχητών του Ε.Α.Μ. στη Δυτική Αττική οργανώθηκε
στην Ελευσίνα το φθινόπωρο του 1941. Στις αρχές του επόμενου έτους,
το Ε.Α.Μ. Ελευσίνας αριθμούσε πάνω από 2.000 μέλη. Το καλοκαίρι του
1942 οργανώθηκε το 34ο Σύνταγμα στα Δερβενοχώρια, το οποίο αργότερα αποτέλεσε την 5η Ταξιαρχία και τελικά τον πυρήνα της 2ης Μεραρχίας
του Ε.Λ.Α.Σ. Έδρα του ήταν η περιοχή της Μαζαρέκας, ανατολικά των
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Σκούρτων, στις βορειοδυτικές πλαγιές της Πάρνηθας, και η δράση του
απλώθηκε στα χωριά Πύλη, Πάνακτο, Πράσινο, Στεφάνι και Σκούρτα.
Ο ανεφοδιασμός της μεραρχίας γινόταν από τα τμήματα του Ε.Α.Μ. στην
Ελευσίνα και στα γειτονικά Μέγαρα17.
Στον Ασπρόπυργο, η βούληση των περισσότερων κατοίκων ήταν να
αντισταθούν με όλες τους τις δυνάμεις ενάντια στον εχθρό. Στην περιοχή
αναπτύχθηκε σημαντική αντιστασιακή δράση.

Ο μεταπολεμικός Ασπρόπυργος
Μετά τον πόλεμο, από τον Σεπτέμβριο του 1945 έως τον Μάιο του 1946,
κοινοτάρχης Ασπροπύργου διορίστηκε ο Δημήτριος Ν. Μελετίου18, τρισέγγονος του αγωνιστή του 1821 καπετάν Μελέτη Βασιλείου. Για διάστημα 15 ημερών, στη θητεία του Δημητρίου Μελετίου παρεμβλήθηκε η
θητεία του Στέφανου Μπρέμπου.
Ο Ευάγγελος Καστανάς διορίστηκε κοινοτάρχης τα έτη 1946-1947.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του δημιουργήθηκε τριτάξιο γυμνάσιο,
το οποίο αποτελούσε παράρτημα του γυμνασίου Ελευσίνας, καθώς και
σχολή οικοκυρικών για την εκπαίδευση των ντόπιων γυναικών. Επίσης,
εγκαταστάθηκαν τα πρώτα τηλέφωνα στον Ασπρόπυργο και κατασκευάστηκαν δρόμοι, στους οποίους δόθηκαν ονόματα τοπικών αγωνιστών.
Τέλος, ο Ευάγγελος Καστανάς φρόντισε να αποκτήσουν άλογα όλοι οι
Ασπροπυργιώτες, ασχέτως πολιτικών φρονημάτων, χρησιμοποιώντας
χρήματα από την αμερικανική βοήθεια UNRRA19.
Κατά την περίοδο 1947-1949 διορίστηκε εκ νέου κοινοτάρχης ο
Δημήτριος Ν. Μελετίου. Το 1949 η κοινότητα Ασπροπύργου μετατράπηκε σε δήμο. Η κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη διόρισε πρώτο δήμαρχο
Ασπροπύργου τον Σταύρο Τσίγκο.
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ASPROPYRGOS
DURING THE 1940S

The Greek-Italian war

I

n the morning of 28 October 1940, Italian forces invaded the Greek
territory. About 400 men from Aspropyrgos conscripted and fought at
the Italian front in Epirus. Finally, the Greek army retreated against the
German blitz in 1941 and Nazi troops entered Athens on 27 April 1941.

Life at Aspropyrgos during the difficult years
of the German Occupation
The occupation forces established their Aspropyrgos headquarters in the
1st Primary School and commandeered houses for officers’ residences.
They asked to be handed any animals, carts, tools, food, and weapons,
as well as any war spoils.
The general shortage of goods affected Aspropyrgos, too. Neverthe
less, the locals survived through farming. Every day people came from
Athens and Piraeus to collect chestnut wood and sell it. In addition,
they came to Aspropyrgos to find fruit, vegetables, and corn bread.
Sometimes people fell down from famine and died on the spot, while
others were killed during bombing raids upon collecting wood.
The neighbouring town of Eleusis had an air field, used by the
Germans as an operational base, e.g. during the battle of Crete (20
May 1941). There was one more auxiliary airport at Aspropyrgos. The
Germans constructed many stone built bunkers in the fields as protec
tion against air raids, mainly in the area next to the airport, which was
consequently named “Germanika”. They also installed four canons
outside the village. Aspropyrgos was bombed many times. The inhab
itants had created shelters in their home cellars in order to protect
themselves from the bombings.
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The Nazi flag flying on Acropolis
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Captain Demetrios Demetriou (Nikephoros)
and major Michales Papazises, together
with officers of the 2nd ELA. Division march
along the streets of Eleusis
(V. Tsakos collection)

Right: Modern monument at Aspropyrgos
commemorating National Resistance
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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The war ended when the Germans left Athens on 12 October 1944 and
Greece in the night of 1st to 2nd November 1944.

Community authorities in Aspropyrgos
during the Occupation period
Photes Antoniou was community president from March 1940 until
September 1941. He was relatively educated and had served as a civil
servant in the Ministry of Internal Affairs for two years. He served the
army in Asia Minor and then joined the police force for five years. Then
he became a farmer. He was succeeded by Georgios K. Kallieres, for one
month only, then Evangelos Efthemiou (September 1941 – June 1942)
and, finally, Serapheim Kampoles for four months.
Michael Adam was president during the Occupation (1942-1944)
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Aspropyrgian pupils dressed in traditional
Arvanitic costumes, November 1947
(Panagiotes Pestrovas collection)

with a short four-month interval by Demosthenes Kamateros. During
this period, three German officers were executed and one wounded
Greek belonging to British intelligence escaped. Michael Adam fled to
Liosia in order to escape arrest by the Germans.
At this time, the community organised public meals against famine.

Resistance at Aspropyrgos
The majority of Greece, including Aspropyrgos, wished to resist
the enemy with all their power. Resistance activity in the area of
Aspropyrgos was almost exclusively conducted by the Greek Popular
Liberation Army (ELAS), a guerrilla corps of the National Liberation
Front (EAM). According to Evangelos Lioses, an ELAS fighter known as
«Psychas», there were 100 Aspropyrgians registered at ELAS and only
two at the National Republican Greek League (EDES).

Post-War Aspropyrgos

Right: Doctor Isidoros Antoniou, who died
in 1946, Aspropyrgos cemetery (photo by
Spyros Panagiotopoulos)
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Demetrios N. Meletiou was appointed president after the war, in September
1945. He was the great-great grandson of Meletes Vasileiou, a brave 1821
fighter. Stephanos Brembos intervened in office for two weeks.
Evangelos Kastanas was then appointed (1946-1947). At that time,
a three-class high school operated as an annex of the Eleusinian high
school, as well as a local housekeeping school. It was during this period
that the first telephones were installed and roads named after local
heroes were constructed. Finally, E. Kastanas acted so that all resi
dents acquired a horse, regardless of their political beliefs, through the
UNRRA, a United Nations funding programme.
Demetrios N. Meletiou was re-appointed in 1947-1949.
In 1949, the community of Aspropyrgos was promoted to a munici
pality. The government appointed Stavros Tsigos as the first mayor of
Aspropyrgos.
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Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1951-1974

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δημοτικές αρχές
στον Ασπρόπυργο κατά τα μετεμφυλιακά χρόνια

Δ

ύο σημαντικά πολιτικά ορόσημα ―αφενός το τέλος του εμφυλίου
πολέμου και αφετέρου η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας―
προσδιορίζουν τα χρονικά όρια της κρίσιμης περιόδου που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ιστορικούς ως «περιορισμένη», «πειθαρχημένη»,
«ελεγχόμενη» ή «καχεκτική» δημοκρατία. Το πλαίσιο στο οποίο εντάχθηκε η πολιτική εξουσία ήταν αμφιλεγόμενο, μια ιδιότυπη σύζευξη αυταρχισμού και δημοκρατίας, αποκλεισμού και ευημερίας, ιδεολογικής οπισθοδρόμησης και πολιτιστικής ανάπτυξης. Βέβαια, η επίσημη ιδεολογία,
αν και για μερικούς οπισθοδρομική, δεν μπορούσε για λόγους αρχής να
μη διέπεται από κοινοβουλευτικές διαδικασίες1.
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο επιχειρήθηκε η πολιτικοποίηση
των δημοτικών εκλογών, κυρίως από τα παραδοσιακά κόμματα της
Αριστεράς και της Δεξιάς. Κατά την περίοδο αυτή, οι δήμοι και οι κοινότητες αποκλείστηκαν ουσιαστικά από το πεδίο της δημόσιας διοίκησης. Παρείχαν μόνο στοιχειώδεις διοικητικές υπηρεσίες και δεν ήταν
σε θέση να εκτελούν έργο, παρά μόνο κατόπιν εντολής της νομαρχίας
στην οποία υπάγονταν. Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας που εκδόθηκε το 1954 καθόρισε ως τοπικές υποθέσεις την κατασκευή υδραγωγείων, υπονόμων, οδών, γεφυρών, νεκροταφείων, σφαγείων, λουτρών,
έργων άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και τη μέριμνα για την
καθαριότητα, τις λαϊκές αγορές και τις κοινοτικές βοσκές. Οι αρμοδιότητες αυτές εκπροσωπούσαν το ελάχιστο όριο τοπικών υποθέσεων,
που δεν ήταν δυνατό να αφαιρεθούν από τους δήμους και τις κοινότητες. Η νομοθεσία προέβλεπε ότι η εκλογή του δημάρχου δεν θα γινόταν
απευθείας, άμεσα από τον λαό, αλλά από τους εκλεγμένους δημοτικούς
συμβούλους2.
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Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο ΕΛ.Δ.Α.)
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Τελειόφοιτοι του γυμνασίου, δεκαετία 1950
(συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Κάτω αριστερά: Εκδηλώσεις προς τιμήν
των αγωνιστών του 1821· ο ιερέας Γ. Μπάκας,
ο δάσκαλος Ε. Γ. Λιάκος, ο ιερέας Δ. Τσίγκος
και ο ιερέας Ν. Πέππας, δεκαετία 1950
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
Κάτω δεξιά: Ναυτοπρόσκοποι σε παρέλαση,
1950 (συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Μέσα σε ένα έντονα πολωμένο πολιτικό κλίμα και λόγω της ανάγκης
να ανασυγκροτηθούν οι θεσμοί του ελληνικού κράτους, στις 15 Απριλίου
1951 διενεργήθηκαν οι πρώτες δημοτικές εκλογές μετά από 17 ολόκληρα
χρόνια. Οι προηγούμενες είχαν λάβει χώρα πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, το έτος 1934. Στον Ασπρόπυργο πρώτος αιρετός δήμαρχος αναδείχθηκε ο Ιωάννης Καραμπούλας, που παρέμεινε στο αξίωμα αυτό από
το 1951 έως το 19553. Κατά τη διάρκεια της θητείας του μεταφέρθηκε από
τη Θεσσαλονίκη ειδικό μηχάνημα για τη διάνοιξη αγροτικών δρόμων και
επισκευάστηκε ο κεντρικός δρόμος με χρηματοδότηση του Υπουργείου
Συγκοινωνιών. Επιπλέον, ο Καραμπούλας ξεκίνησε την απαλλοτρίωση

του Αγροκηπίου προκειμένου να οικοδομηθεί το γυμνάσιο και οργάνωσε αρχείο καταγραφής των δημοτών (δημοτολόγιο). Τέλος, ξεκίνησε αποχετευτικά έργα, αλλά λόγω έλλειψης κονδυλίων δεν τα ολοκλήρωσε.
Για το διάστημα 1956-1957 διετέλεσε δήμαρχος ο Σταύρος Τσίγκος, ο
οποίος ήταν διορισμένος από την κεντρική διοίκηση, όπως και κατά την
περίοδο 1949-1950.
Κατά το έτος 1959 ανήλθε στο δημαρχικό αξίωμα ο Προκόπης
Παπαδημητρίου, εγγονός του Προκόπη Παπαδημητρίου, πρώην
δημάρχου Φυλής. Ο ίδιος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοκρατική
Παράταξη», κέρδισε τις δημοτικές εκλογές στις 5 Απριλίου 1959 μέσα σε
μια εξαιρετικά ταραχώδη πολιτική ατμόσφαιρα και παρέμεινε δήμαρχος
Ασπροπύργου για έναν χρόνο. Ακολούθησε στο διάστημα 1960-1964
ο ταξίαρχος Δημήτριος Σπυρίδων4, ο οποίος ασχολήθηκε με την κατασκευή αγροτικών δρόμων και τη δημιουργία υδραγωγείου.
Στις αρχές Ιουλίου του 1964 πραγματοποιήθηκαν δημοτικές εκλογές
που χρωματίστηκαν σαφώς από τα υπάρχοντα εκείνη την εποχή πολιτικά
κόμματα. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.) εμφάνισε ιδιαίτερη
κινητικότητα και τελικά αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια. Επιτυχίες σημείωσαν και αρκετοί υποψήφιοι της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (Ε.Ρ.Ε.),
ενώ η Ένωση Κέντρου, που είχε διακηρύξει ότι οι δημοτικές εκλογές δεν
είχαν πολιτικό χαρακτήρα, υπέστη καθίζηση5. Στον Ασπρόπυργο δήμαρχος ανακηρύχθηκε για δεύτερη φορά ο Προκόπης Παπαδημητρίου με
τον συνδυασμό «Δημοκρατική Παράταξη», όπως ακριβώς και το 1959.
Κατά τη δεύτερη δημαρχία του Παπαδημητρίου κατασκευάστηκαν αγροτικοί δρόμοι και άρχισαν τα έργα ανέγερσης του γυμνασίου.
Κατά τους πρώτους μήνες της δικτατορίας6, δήμαρχος Ασπροπύργου
διορίστηκε ο Χαράλαμπος Μαρνίκας. Ήταν ο πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος στον συνδυασμό του Προκόπη Παπαδημητρίου κατά
τις τελευταίες εκλογές (1964).
Από το 1968 έως την πτώση της δικτατορίας το 1974, το δημαρχικό
αξίωμα παρέλαβε από την κεντρική διοίκηση ο Δημήτριος Σπυρίδων,
ο οποίος είχε διατελέσει δήμαρχος και κατά τα έτη 1960-1964. Κατά την
εξαετία 1968-1974 κατασκευάστηκαν και ασφαλτοστρώθηκαν πολλοί
δρόμοι, ενώ το δίκτυο υδροδότησης επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε
με την τοποθέτηση ωρολογίων ύδρευσης. Επιπλέον επεκτάθηκε ο ηλεκ
τρικός φωτισμός της κεντρικής οδικής αρτηρίας. Ο Σπυρίδων φρόντισε
για την ολοκλήρωση της ανέγερσης του γυμνασίου και την κατασκευή
του δημαρχιακού μεγάρου, καθώς και της πλατείας μπροστά από αυτό.
Τέλος, επί Δημητρίου Σπυρίδωνος απαλλοτριώθηκε ο χώρος, όπου
αργότερα θα κατασκευαζόταν το γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας του
Ασπροπύργου.

Μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό
της 25ης Μαρτίου, 1955 (ιδιωτική συλλογή)

Γυμναστικές επιδείξεις στο 1ο δημοτικό
σχολείο, δεκαετία 1950
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Οικονομία και κοινωνία από το 1951 έως το 1974:
Αγροτικός τομέας
Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή του Ασπροπύργου
συνέχισε να αποτελεί τον κύριο προμηθευτή της Αθήνας και του Πειραιά
σε αγροτικά και οπωροκηπευτικά προϊόντα. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατά τη δεκαετία του 1950 προκά-
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Φωτογραφίες δισέλιδου: Στιγμές
της καθημερινής ζωής στον Ασπρόπυργο,
δεκαετίες 1950 και 1960 (ιδιωτικές συλλογές)
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λεσε αύξηση της ζήτησης και, συνακόλουθα, της παραγωγής. Οι εξελίξεις
αυτές αποτέλεσαν τη βασική αιτία της επέκτασης των περιβολιών βορειότερα και τη διάνοιξη πηγαδιών βάθους 50 έως 70 μέτρων. Η υπερβολική
άντληση ύδατος επέδρασε αισθητά στην ποιότητα του νερού της υπόγειας
υδροφόρου λεκάνης, καθώς οι νότιες περιοχές του Ασπροπύργου είχαν
υφάλμυρα ύδατα. Αργότερα, η παρουσία βιομηχανιών, που στράγγιζαν
καθημερινά τα αποθέματα του νερού, μείωσε την ποιότητα του ύδατος
και των βόρειων περιοχών7.
Εκτός από την αύξηση της παραγωγής, σημειώθηκαν αλλαγές και στη
διαδικασία της παραγωγής, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης. Μια έκφανση της εκβιομηχάνισης της αγροτικής οικονομίας ήταν
η συστηματική επέκταση των θερμοκηπίων, που είχε ως αποτέλεσμα
την ταχύτερη ωρίμαση των προϊόντων8. Αντίθετα, στον Ασπρόπυργο
ο χρόνος παραγωγής παρέμεινε μεγάλος, εξαιτίας της διατήρησης της
φυσικής διαδικασίας ανάπτυξης. Παράλληλα, η ανάπτυξη της βιομηχανίας ψύχους επέτρεψε τον εφοδιασμό της αγοράς με νωπά προϊόντα, τα
οποία στο παρελθόν ήταν αδύνατο να συντηρηθούν για τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα, ώστε να φτάσουν τους καταναλωτές. Οι παραπάνω
παράγοντες, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση των μεταφορικών
μέσων και των οδικών δικτύων, ευνόησαν την εμπορική δραστηριότητα περιοχών σε μεγάλη απόσταση από την πρωτεύουσα και υποβίβασαν
τον κυρίαρχο ρόλο που κατείχε μέχρι τότε το Θριάσιο πεδίο στον ανεφοδιασμό της9.
Κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η περιοχή του Θριάσιου
πεδίου διατήρησε τον αγροτικό χαρακτήρα της. Το κράτος επεδίωξε να
επεκτείνει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις με εγγειοβελτιωτικά έργα και να
ενθαρρύνει την εκμηχάνιση της γεωργίας και τη βελτίωση των μεθόδων
παραγωγής. Στην ενημέρωση των αγροτών για τα νέα προϊόντα και τις
μεθόδους καλλιέργειας σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι αγροτικοί σύλλογοι
και οι γεωπόνοι του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίοι επισκέπτονταν
τακτικά τους αγρότες της περιοχής. Όλα αυτά αύξησαν τις στρεμματικές
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αποδόσεις και την παραγωγικότητα, αλλά, ταυτόχρονα, αποδέσμευσαν
σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Ένα μέρος του συνέχισε
να υποαπασχολείται στη γεωργία, ενώ οι υπόλοιποι κινήθηκαν προς τις
μεγάλες πόλεις και μετά προς το εξωτερικό.
Κατά την ίδια περίοδο, ιδίως στη δεκαετία του 1960, σημειώθηκε τεράστια μετακίνηση πληθυσμού προς τις αστικές περιοχές, με σκοπό την
αγορά οικοπέδων και κατοικιών. Η μεγάλη συσσώρευση πληθυσμού
στην πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα χρόνια και οδήγησε στην άνευ σχεδίου οικιστική ανάπτυξη της Αττικής και σε αλλαγές
χρήσης της γης. Βιοτεχνίες και βιομηχανίες όλων των ειδών εγκαταστάθηκαν στο Θριάσιο πεδίο και η γη έγινε εμπορεύσιμο αγαθό. Βαθιές
αλλαγές παρατηρήθηκαν στην οικονομία, στις κοινωνικές σχέσεις, στον
τρόπο διαβίωσης και στην πληθυσμιακή σύνθεση.
Παρά τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και τη βιομηχανική
ανάπτυξη, η ελληνική οικονομία δεν κατάφερε να απορροφήσει εξ ολο-

Εκδρομή στην Πάρνηθα (ιδιωτική συλλογή)

Αγροτική ζωή στον Ασπρόπυργο
(ιδιωτική συλλογή)

Μαγγάνι, που το «έφερναν γύρο» άλογα
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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κλήρου το υπάρχον εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να αρχίσει το
μεταναστευτικό ρεύμα, που έλαβε μεγάλες διαστάσεις κατά τη δεκαετία
του 1950, για να διογκωθεί στην επόμενη δεκαετία10. Η ανεργία και η
υποαπασχόληση, η δυνατότητα εργασίας στα προηγμένα ευρωπαϊκά
βιομηχανικά κέντρα και η καλύτερη ενημέρωση για τα διεθνή ζητήματα
οδήγησαν πολλούς, κυρίως νέους, σε χώρες του εξωτερικού. Σημαντικός
αριθμός νέων από τον Ασπρόπυργο έφυγε για σπουδές, αλλά και για
εύρεση εργασίας στο εξωτερικό. Κάποιοι από αυτούς επέστρεψαν μετά
από χρόνια και προόδευσαν επαγγελματικά. Πολλοί, όμως, προτίμησαν
να σταδιοδρομήσουν και να παραμείνουν στο εξωτερικό.

Το Ρολόι του Ασπροπύργου, δεκαετία 1950
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Εργαζόμενος στο εργοστάσιο παστεριώσεως
γάλακτος του συνεταιρισμού «Ασπρό»
στον Ασπρόπυργο, δεκαετία 1950
(συλλογή Ακριβής Φυλαχτού)
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κτητης αγελαδοτροφικής μονάδας του Ν. Καραμπέρη.
Παράλληλα με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, θα πρέπει να αναφερθούμε και στις μεγάλες
παραγωγικές πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν από ιδιώτες, με την ενεργό παρέμβαση και εν πολλοίς συμμετοχή του κράτους. Η βιομηχανική
ανάπτυξη στο Θριάσιο πεδίο ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη. Η παρούσα μελέτη όμως θα περιοριστεί στην περιγραφή της βιομηχανικής εξέλιξης που
επιτελέστηκε εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου.
Εκεί εγκαταστάθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της χώρας, όπως τα «Ελληνικά Πετρέλαια» το 1956, η «Ελληνική
Χαλυβουργία» το 1960 και την ίδια χρονιά η εταιρεία «Πετρογκάζ».

Οικονομία και κοινωνία από το 1951 έως το 1974:
Συνεταιρισμοί και βιομηχανία

Συνεταιρισμός «ΑΣΠΡΟ»

Στόχος των πρώτων μεταπολεμικών κυβερνήσεων ήταν η δημιουργία
και η σταθεροποίηση νέων μεσαίων στρωμάτων, τα οποία θα αντικαθιστούσαν τις διαλυμένες από τον πόλεμο κοινωνικές κατηγορίες11.
Το 1950, οι περισσότερες από τις καταστροφές που είχαν προκαλέσει
η Κατοχή και ο Εμφύλιος είχαν αποκατασταθεί. Το εθνικό εισόδημα,
καθώς και η αγροτική και η βιομηχανική παραγωγή είχαν φτάσει στα
προπολεμικά επίπεδα. Το οικοδόμημα της ελληνικής οικονομίας την τριετία 1949-1951 στηρίχθηκε στην εξωτερική βοήθεια που περνούσε από το
«σχέδιο Μάρσαλ» και τη βοήθεια του προγράμματος της UNRRA12.
Στο πλαίσιο όλων αυτών των αλλαγών, άρχισε να διαμορφώνεται
η οικονομική δομή και η σύνθεση της κοινωνίας του Ασπροπύργου.
Το συνεταιριστικό κίνημα, που είχε οδηγήσει στην ίδρυση γεωργικών και αγελαδοτροφικών συνεταιρισμών πριν από την έναρξη του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προχώρησε στην επέκταση του «Ασπρό»
και στη δημιουργία των συνεταιρισμών του «Αγίου Δημητρίου», της
«Αναπαραγωγής», που διατηρήθηκε έως τις αρχές του 1980, και της ιδιό-

Το 1936, όταν ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός «Ασπρό» διέθετε περίπου 100
μέλη. Λίγο πριν την Κατοχή, τα μέλη έγιναν 400, ενώ μετά τον πόλεμο
αυξήθηκαν στα 600. Το 1952 άρχισε η ανέγερση του εργοστασίου του
συνεταιρισμού, στην περιοχή του σημερινού Αγροκηπίου. Ήταν το
πρώτο συνεταιριστικό εργοστάσιο παστερίωσης γάλακτος στην Ελλάδα,
ενώ επί χρόνια ο «Ασπρό» αποτελούσε τη δεύτερη γαλακτοβιομηχανία
μετά την ΕΒΓΑ.
Τα επόμενα χρόνια ίδρυσε εργοστάσιο γάλακτος στην περιοχή του
Ασπροπύργου και ο Δημήτριος Καραμπούλας, ονομάζοντας την επιχείρησή του «Άνθος», η οποία, όμως, χρεωκόπησε και έκλεισε σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Η παραγωγή γάλακτος του «Ασπρό», από την άλλη
πλευρά, αυξανόταν σταθερά, φτάνοντας έως και τους 35 τόνους ημερησίως. Στο εργοστάσιο λειτουργούσαν μονάδα επεξεργασίας γάλακτος
και μονάδα παστερίωσης. Τα προϊόντα που παράγονταν ήταν γάλα,
γιαούρτι αγελάδος και πρόβειο και για τρεις μήνες, λίγο πριν κλείσει,
το 1990, γιαούρτι στραγγιστό. Κατά τα τελευταία χρόνια παραγόταν και

Οικογενειακή φωτογραφία στον Ασπρόπυργο,
δεκαετία 1950 (ιδιωτική συλλογή)

Μέλη του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού
Ασπροπύργου, δεκαετία 1950
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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Το 1969 συγχωνεύθηκαν οι συνεταιρισμοί του «Ασπρό» και του
«Αγίου Δημητρίου» (ο οποίος απαρτιζόταν από δυναμικό 200 περίπου
συνεταιριστών), ενώ το 1975 δημιουργήθηκε μονάδα ζωοτροφών. Από
το 1985 η παραγωγή μειώθηκε και η επιχείρηση δεν άντεξε τις νέες οικονομικές και παραγωγικές προκλήσεις. Το εργοστάσιο έπαψε να λειτουργεί στις 30 Μαρτίου 1990 και εκποιήθηκε τέσσερις μήνες αργότερα13.

Παρέα στο καφενείο δίπλα στο Ρολόι,
δεκαετία 1960 (ιδιωτική συλλογή)

Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου
(1956 - σήμερα)

βούτυρο. Επίσης, από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο παράγονταν
παγωτά, γύρω στους τρεις τόνους καθημερινά, που διοχετεύονταν στην
αγορά ολόκληρης της χώρας. Στο εργοστάσιο πωλείτο ακόμα χύμα γάλα
σε χονδρεμπόρους ζαχαροπλαστικής.
Η γαλακτοβιομηχανία διέθετε τακτικό προσωπικό 100 ατόμων, ενώ
από τον Φεβρουάριο έως και τον Αύγουστο προσλαμβάνονταν πολλοί
εποχικοί υπάλληλοι, για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της παραγωγής.
Η Βασιλική Λιάκου αναφέρει:
«Ο «Ασπρό» έζησε τον κόσμο στον Ασπρόπυργο, οικογένειες ολόκληρες εργάζονταν, μια οικογένεια ήμασταν όλοι, μοιραζόμασταν χαρές και λύπες».

Τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου ιδρύθηκαν το 1956. Από τότε
μέχρι σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε πέντε περιόδους λειτουργίας,
εξάπλωσης, εκσυγχρονισμού και συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας14.
1956-1970: Πριν από το 1955, οι ανάγκες της χώρας σε πετρελαιοειδή
καλύπτονταν από εισαγωγές έτοιμων προϊόντων. Το 1955 η κυβέρνηση
του Κωνσταντίνου Καραμανλή αποφάσισε την ίδρυση του διυλιστηρίου
Ασπροπύργου, του πρώτου διυλιστηρίου πετρελαίου στη χώρα. Το έργο
χρηματοδοτήθηκε στο σύνολό του από τον κρατικό προϋπολογισμό και
οι εγκαταστάσεις αποτελούσαν ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου. Η
κατασκευή τους άρχισε το 1956. Κατασκευάστηκαν κύριες μονάδες παραγωγής, καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις ατμοπαραγωγής και ηλεκ
τροπαραγωγής, δεξαμενές και αγωγοί διακίνησης προϊόντων. Επίσης το
έργο περιελάμβανε την κατασκευή προβλήτας για την παραλαβή αργού
πετρελαίου στην Αγία Μαρίνα Μεγάρων, τις δεξαμενές αποθήκευσης
στην ίδια περιοχή και τον αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου από τις
δεξαμενές των Μεγάρων στο διυλιστήριο. Η αρχική δυναμικότητα του

Τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, 1956
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

228

229

στηρίου λιπαντικών και μονάδας κατασκευής μηχανών ντίζελ, καθώς
και την επέκταση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και τη συμμετοχή στην
ίδρυση χαλυβουργείου. Η δυναμικότητα αυξήθηκε σε 4.500.000 τόνους
αργού πετρελαίου ετησίως. Επίσης, κατασκευάστηκαν νέες μονάδες
παραγωγής και πολλές βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως η προβλήτα
στον Ασπρόπυργο, ατμολέβητες και πρόσθετες δεξαμενές. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, τον Δεκέμβριο του 1972, συστήθηκε νέα εταιρεία
με την επωνυμία «Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε.», η οποία
διατηρήθηκε έως το 1996.
1977-1983: Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την εξαγορά του συνόλου
των μετοχών της εταιρείας «Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε.»
από το ελληνικό Δημόσιο και τη συνακόλουθη λειτουργία της ως κρατικής εταιρείας. Η περίοδος 1977-1983 χαρακτηρίστηκε από τη γενική
ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του διυλιστηρίου, καθώς και από μια
σειρά σημαντικών έργων βελτίωσης της παραγωγικότητάς του. Το
σημαντικότερο από αυτά ήταν το έργο εξοικονόμησης ενέργειας στις
εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Παράλληλα, αυξήθηκε
η δυναμικότητα του διυλιστηρίου κατά 20%. Επίσης, κατασκευάστηκε
σύγχρονη μονάδα αερίου πόλης, καθώς και ο αγωγός μεταφοράς του
αερίου αυτού στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου
Αθηνών (Δ.Ε.Φ.Α.) στην Αθήνα. Αυτό επέτρεψε την οριστική διακοπή
της αναχρονιστικής παραγωγής φωταερίου και τη μείωση της ρύπανσης.
Η νέα μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 1984. Άλλα σημαντικά έργα ήταν η κατασκευή προβλήτας, μιας από τις μεγαλύτερες της
Μεσογείου, στην Πάχη Μεγάρων, η δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και η νέα μονάδα βιολογικού
καθαρισμού των υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου. Το 1976 έγινε
Εκφόρτωση δεξαμενόπλοιου στην προβλήτα
του Ασπροπύργου, τέλη δεκαετίας 1960
(φωτ. αρχείο ΕΛ.Δ.Α.)
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Προσέλευση προσωπικού στο τότε διώροφο
διοικητήριο του διυλιστηρίου, τέλη δεκαετίας
1950 (φωτ. αρχείο ΕΛ.Δ.Α.)

διυλιστηρίου ήταν 30.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, που
επέφερε περίπου 1.300.000 τόνους τον χρόνο.
Το 1958 το διυλιστήριο εκμισθώθηκε για μια δεκαετία από την
Εταιρεία «Ελληνικά Διυλιστήρια Πετρελαίου», με κύριο μέτοχο τον
Όμιλο Νιάρχου. Άλλοι μέτοχοι ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και
ο Δ. Καραπάνος. Το 1959 η παραγωγή αυξήθηκε σε 40.000 βαρέλια αργού
πετρελαίου ημερησίως, δηλαδή 1.800.000 τόνους ετησίως. Το διυλιστήριο
απασχολούσε 500 εργαζόμενους. Το 1962 ιδρύθηκε το σωματείο των
εργαζομένων, που υποχρεώθηκε σε διάλυση το 1967. Στην αρχή, στο
διυλιστήριο εργάζονταν Έλληνες και αλλοδαποί. Οι τελευταίοι μετέδωσαν την τεχνογνωσία στους πρώτους, με αποτέλεσμα, δύο χρόνια μετά
την έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου, η λειτουργία να καλυφθεί
αποκλειστικά από Έλληνες.
Μετά τη λήξη της δεκαετούς εκμίσθωσης, η σύμβαση παρατάθηκε για
έναν ακόμα χρόνο με τους ίδιους όρους. Από τον Απρίλιο του 1969 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 1970, την εκμετάλλευση του διυλιστηρίου ανέλαβε ο
Όμιλος Ωνάση, χωρίς συμμετοχή στα κέρδη.
1971-1976: Από τις αρχές του 1971, ο Όμιλος Νιάρχου, μετά από
διαγωνισμό, ανέλαβε και πάλι την εκμετάλλευση του διυλιστηρίου
Ασπροπύργου. Είχε όμως ως υποχρέωση την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας μέσω επενδύσεων, όπως την κατασκευή διυλι-
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Δεξαμενόπλοιο για εκφόρτωση
αργού πετρελαίου στην προβλήτα της Πάχης,
1993 (φωτ. αρχείο ΕΛ.Δ.Α.)

επανασύσταση του σωματείου των εργαζομένων, το οποίο ενισχύθηκε
με την ένταξη σε αυτό και μελών του επιστημονικού προσωπικού.
1984-1996: Η τέταρτη περίοδος χαρακτηρίζεται από μεγάλα έργα
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου,
που αφορούσαν κατεξοχήν στην κατασκευή μονάδων για τη μετατροπή
του μαζούτ σε ελαφρύτερα προϊόντα, κυρίως βενζίνη, ντίζελ και υγραέριο. Οι παράγοντες που επέβαλαν τον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων
ήταν οι ενεργειακές κρίσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η μείωση
των παγκόσμιων αποθεμάτων, η διεθνής αύξηση των τιμών, η ανάγκη
για παραγωγή καλύτερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων, η ζήτηση προϊόντων για τα οποία δεν υπήρχαν υποκατάστατα
πετρελαιοειδών και η αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Δημιουργήθηκαν λοιπόν νέες κύριες και δευτερεύουσες μονάδες,
καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τα ΕΛ.Δ.Α. προχώρησαν στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, όπως η «ΑΣΠΡΟΦΟΣ» και η
«ΕΛ.Δ.Α.-Ε.», για να ανταποκριθούν στον συνεχόμενο ανταγωνισμό.
Τέλος, η ανάγκη ελαχιστοποίησης των ρύπων και του συνεχούς ελέγχου
της ποιότητας των προϊόντων επέβαλε την εφαρμογή ενός προηγμένου
συστήματος παραγωγής.
Με τα έργα της περιόδου 1983-1987, τα ΕΛ.Δ.Α. εξελίχθηκαν στο μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο διυλιστήριο πετρελαίου στην Ελλάδα και σε
ένα από τα πιο ανεπτυγμένα διυλιστήρια της Ευρώπης.
1997-σήμερα: Κατά την περίοδο αυτή, ως κύρια προτεραιότητα τέθηκε η
εξασφάλιση της υψηλής κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του ομίλου, με έμφαση στη δομή και στην οργάνωση της εταιρείας. Το 1998 υπήρ-
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Αριστερή σελίδα: Η σημαντική επέκταση
των αποθηκευτικών χώρων του διυλιστηρίου
κατά την τρίτη φάση λειτουργίας του,
1977-1983 (φωτ. αρχείο ΕΛ.Δ.Α.)
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ξε χρονιά σημαντικών αλλαγών. Η Δημόσια Εταιρεία Πετρελαιοειδών
(Δ.Ε.Π.) μετονομάστηκε σε «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» και εισήλθε στο
Χρηματιστήριο των Αθηνών και του Λονδίνου. Τα επόμενα χρόνια γνώρισε σταθερή ανάπτυξη, ενώ συνέχιζε την τακτική εξαγοράς και δημιουργίας θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το 2000 το μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου αυξήθηκε. Τρία
χρόνια αργότερα συγχωνεύθηκε διά απορροφήσεως η «Πετρόλα Ελλάς
Α.Ε.Β.Ε.»15, με αποτέλεσμα ο όμιλος, εκτός από τα δύο διυλιστήρια στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να αποκτήσει και ένα τρίτο στην Ελευσίνα.
Κατά τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν νέες θυγατρικές εταιρείες
και ο όμιλος συμμετέχει σε παγκόσμιες κοινοπραξίες. Πρόκειται για τον
μεγαλύτερο βιομηχανικό και εμπορικό όμιλο στην Ελλάδα· απασχολεί
περί τα 3.664 άτομα στην Ελλάδα και 1.993 στο εξωτερικό16.
Βασικό μέλημα της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» είναι η ενίσχυση της
ανάπτυξης της τοπικής κοινότητας του δήμου Ασπροπύργου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω χορηγιών σε αθλητικές, εκκλησιαστικές, εκπαιδευτικές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέσω δωρεών, οικονομικής στήριξης των
σχολείων και των τοπικών οργανώσεων, δενδροφυτεύσεων, αναπλάσεων πάρκων και οργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων.

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής
στον Ασπρόπυργο
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Χορός στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής,
δεκαετία 1950
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Η λαϊκή κομπανία του Γιάννη Παπαϊωάννου
στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, δεκαετία
1960 (συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Παραδοσιακοί χοροί στο πανηγύρι
της Αγίας Παρασκευής, 1ο δημοτικό σχολείο
Ασπροπύργου, δεκαετία 1950
(συλλογή Νικολάου Λαζάρου)
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Ο επαναπατρισμός και η συμβολή
των παλιννοστούντων Ποντίων (1967 έως σήμερα)
Το 1964, κατόπιν πολιτικής συμφωνίας, επετράπη ο επαναπατρισμός
Ελληνοποντίων κατοίκων της Σοβιετικής Ένωσης17. Κατά το τρίτο
μεγάλο ρεύμα ποντιακής παλιννόστησης, που έλαβε χώρα στην περίοδο 1967-1974, ο Ασπρόπυργος αποτέλεσε μία από τις βασικές εστίες
εγκατάστασής τους18. Οι παλιννοστούντες Πόντιοι συγκεντρώθηκαν
στους οικισμούς Γκορυτσά, Άνω και Κάτω Φούσα, Αγία Μαρίνα και
Αεροδρόμιο. Αναφέρεται ότι περίπου 300 οικογένειες εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή του Ασπροπύργου. Βασικά κίνητρα για την επιλογή του ως
τόπου διαμονής ήταν η ύπαρξη φτηνών οικοπέδων, αλλά και ποικίλων
βιομηχανιών και βιοτεχνιών, που μαζί με τον ανεπτυγμένο αγροτικό και
κτηνοτροφικό τομέα παρείχαν αρκετές θέσεις εργασίας. Οι περισσότεροι
από τους Πόντιους που ζουν σήμερα στον Ασπρόπυργο προέρχονται
από το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και τη Γεωργία.
Οι Πόντιοι, άνθρωποι φιλοπρόοδοι και εργατικοί, εγκαταστάθηκαν
στον Ασπρόπυργο, προκειμένου να επαναπατριστούν. Η διαδικασία
της εγκατάστασης συνεχίστηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν την
πτώση της δικτατορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον σύλλογο
«Ακρίτες του Πόντου», ο οποίος συστήθηκε με στόχο την υποστήριξη και
την ομαλή κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων, ακολούθησαν δύο
ακόμα κύματα μετανάστευσης κατά τις περιόδους 1977-1980 και 19881995. Το τελευταίο κύμα υπήρξε και το μεγαλύτερο, καθώς υπολογίζεται
ότι έφτασαν στον Ασπρόπυργο γύρω στις 2.200 οικογένειες. Ο αριθμός
αυτός άλλαξε ριζικά την κοινωνική σύνθεση στην περιοχή. Βασικά κίνητρα για την επιλογή του Ασπροπύργου ως τόπου διαμονής εξακολουθούσε να είναι η ύπαρξη φτηνών οικοπέδων, αλλά και η πρόσκλησή τους
από συγγενείς και συμπατριώτες που είχαν εγκατασταθεί εκεί κατά τις
προηγούμενες μεταναστεύσεις.
Με βάση ανεπίσημους υπολογισμούς, ο αριθμός των Ποντίων στον
Ασπρόπυργο σήμερα φτάνει τους 15.000.

Χορός αρραβώνων στο πανηγύρι
της Αγίας Παρασκευής, δεκαετία 1960
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Ντόπιοι οργανοπαίχτες σε ασπροπυργιώτικο
γάμο, δεκαετία 1950. Αριστερά, ο Γιάννης
Σκληρός (Γιαν␛ Πέτρος), στο κέντρο
ο Γιώργος Κόρος και δεξιά ο Μίμης Ανδριανός
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)

Κάτω αριστερά και δεξιά:
Γάμοι στον Ασπρόπυργο, δεκαετίες 1950
και 1960 (συλλογή Νικολάου Λαζάρου)

Ντόπιοι οργανοπαίχτες τις Απόκριες, 1950
(συλλογή Παναγιώτη Πέστροβα)
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Η ένταξη των νεοφερμένων στην τοπική κοινωνία δεν ήταν εύκολη.
Συχνά, προσλαμβάνονταν με χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που
προέβλεπε η εργατική νομοθεσία, ως επί το πλείστον ανασφάλιστοι και
σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούσαν στα προσόντα τους. Η φιλόλογος Κ. Χατζή, που σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου
εκπόνησε έρευνα σχετική με το κοινωνικό και το πολιτισμικό περιβάλλον των Ποντίων, αναφέρει ότι πολλοί από αυτούς, μολονότι κάτοχοι
πανεπιστημιακών τίτλων ή απολυτηρίων Λυκείου, απασχολήθηκαν
και απασχολούνται ως χειρώνακτες στον αγροτικό ή στον βιομηχανικό
τομέα. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, η ελλιπής γνώση της
ελληνικής γλώσσας, η επιτακτική ανάγκη για βιοπορισμό και ο υψηλός
δείκτης ανεργίας ήταν οι αιτίες που συνέβαλαν στην αποδοχή αυτών
των όρων εργασίας. Οι περισσότεροι μιλούν την ποντιακή και τη ρωσική
γλώσσα. Η γνώση της Ελληνικής των περισσότερων ενήλικων είναι σε
μέτριο επίπεδο, αφού δεν διαμένουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα και οι
ίδιοι προτιμούν να μιλούν μεταξύ τους τις μητρικές γλώσσες τους19.

Στρατιωτικές σχολές στον Ασπρόπυργο
Η Σχολή Εμποροπλοιάρχων Ασπροπύργου ιδρύθηκε το 1951 και εγκαταστάθηκε στο κτήμα του Ανδρέα Κωνσταντίνου Παπαθανασίου20. Το
κτήμα, συνολικής έκτασης 100 περίπου στρεμμάτων, περιβαλλόταν από
ψηλό πέτρινο περίβολο και στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται η σχολή
υπήρχε οικία. Σε κοντινή απόσταση προς την πλευρά της θάλασσας
υπήρχαν οι στάβλοι, οι αποθήκες, η στέρνα με το πηγάδι και βοηθητικά
κτίσματα για το προσωπικό. Το κτήμα ήταν κατάφυτο με δέντρα.
Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή του κτήματος χρησιμοποιήθηκε από το τότε συμμαχικό Γαλλικό Ναυτικό ως
χώρος ελλιμενισμού των γαλλικών υδροπλάνων που στάθμευαν στον
ελληνικό χώρο. Κατάλοιπα της χρήσης αυτής είναι οι μεγάλοι τσιμεντόλιθοι με κρίκους πρόσδεσης στην παραθαλάσσια περιοχή, όπου σήμερα

«Δημόσιαι Σχολαί Ναυτικής Εκπαιδεύσεως»·
η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ιδρύθηκε
στον Ασπρόπυργο το 1951
(φωτ. αρχείο Α.Ε.Ν.)
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βρίσκεται η Σχολή Αλεξιπτωτιστών. Αργότερα, επειδή το κτήμα διέθετε
υψηλό περιτείχισμα, χρησιμοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό ως
πεδίο βολής για τα πλοία του στόλου που ήταν σταθμευμένα στο λιμάνι
της Ελευσίνας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικά βομβαρδιστικά βύθισαν κοντά στην παραλία ένα εμπορικό πλοίο
με βρετανική σημαία και πλήρωμα από Ινδούς, τα πτώματα των οποίων
θάφτηκαν στον δυτικό μαντρότοιχο. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής
Κατοχής, το κτήμα χρησιμοποιήθηκε ως χώρος νοσοκομειακής περίθαλψης Γερμανών τραυματιών. Μετά την απελευθέρωση περιήλθε στον
ιδιοκτήτη του21.
Το 1945 εγκαταστάθηκε στην περιοχή το Κέντρο Εκπαίδευσης
Λιμενικού Σώματος «Γ. Κωτούλας» και μετέπειτα η Ανώτερη Δημόσια
Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου ιδρύθηκε το 1951· το κεντρικό κτίριο της σχολής θεμελιώθηκε τον Ιανουάριο του 1955, ενώ η έναρξη λειτουργίας της έγινε τον
Οκτώβριο του 1956. Η σχολή αποτελείται από τμήματα μηχανικών και
πλοιάρχων τριετούς φοίτησης, χωρίς τη δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης
για τους σπουδαστές. Κατά το διάστημα της λειτουργίας της έχουν αποφοιτήσει 2.544 πλοίαρχοι και 2.547 μηχανικοί22.
Το 1955, δίπλα στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων Ασπροπύργου εγκαταστάθηκε η Σχολή Αλεξιπτωτιστών, η οποία τροφοδότησε και τροφοδοτεί
μέχρι σήμερα τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με αλεξιπτωτιστές23.
Τόσο οι ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις, όσο και οι Έλληνες αλεξιπτωτιστές
εδραιώθηκαν από τον ιερολοχίτη υποστράτηγο Ανδρέα Καλλίνσκη. Ο
Καλλίνσκης ήταν αυτός που εξασφάλισε υλικοτεχνική βοήθεια για τη
δημιουργία της Σχολής Αλεξιπτωτιστών και φρόντισε να σταλούν προς
εκπαίδευση στο εξωτερικό οι ικανοί αξιωματικοί. Μετά την εκπαίδευσή
τους, οι αξιωματικοί αυτοί αποτέλεσαν το προσωπικό και τους πρώτους
εκπαιδευτές της σχολής. Τα πρώτα αλεξίπτωτα που χρησιμοποιήθηκαν
στην Ελλάδα ήταν τα Τ-5 και Τ-7, με εφεδρικό το Τ-7Α24.

Το έμβλημα της Σχολής Αλεξιπτωτιστών
Ασπροπύργου (συλλογή Ιωάννη Ζουμή)

Ο αλεξιπτωτιστής Ιωάννης Ζουμής
με το πρώτο αλεξίπτωτο που χρησιμοποιήθηκε
στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, 1958
(συλλογή Ιωάννη Ζουμή)
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Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής
ξεναγείται στους χώρους της Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια
των εγκαινίων της, 1956
(φωτ. αρχείο Α.Ε.Ν.)

Αίθουσα μαθημάτων γεωγραφίας
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,
δεκαετία 1950 (φωτ. αρχείο Α.Ε.Ν.)

Αποφοίτηση μαθητών της Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού, δεκαετία 1980
(φωτ. αρχείο Α.Ε.Ν.)

Τον Ιούλιο του 1955, η Σχολή Αλεξιπτωτιστών ήταν έτοιμη να υποδεχθεί την πρώτη εκπαιδευτική σειρά αλεξιπτωτιστών του Ελληνικού
Στρατού. Ήταν όλοι τους εθελοντές, συνολικά 31 άτομα. Έπειτα από
σκληρή επίγεια εκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων, οι εκπαιδευόμενοι
επιβιβάστηκαν σε τρία ειδικά διαμορφωμένα μεταφορικά αεροσκάφη και
πραγματοποίησαν το πρώτο τους άλμα στη ζώνη ρίψης των Μεγάρων.
Με σχετική διαταγή της ΓΕΣ/Α11, στις 26/08/1955, μετά από την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων πέντε αλμάτων, όλοι οι εκπαιδευόμενοι της πρώτης σειράς θεωρήθηκαν ως «επιτυχόντες αλεξιπτωτιστές».
Η 27η Αυγούστου 1955 ήταν η ημέρα απονομής των πτυχίων τους από
τον ίδιο τον αντιστράτηγο Ανδρέα Καλλίνσκη, ο οποίος είδε ευτυχής το
όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα.
Μέχρι το τέλος του 1955 εκπαιδεύτηκαν άλλες δύο σειρές υποψηφίων
αλεξιπτωτιστών. Στη δεύτερη σειρά εκπαιδεύτηκαν 58 άτομα, δύο από
τους οποίους ήταν Αμερικανοί στρατιωτικοί. Χαρακτηρίστηκαν επισήμως
αλεξιπτωτιστές με την απόφαση της 21/10/1955 και έλαβαν τις πτέρυγες
και τα πτυχία τους σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου
1955 στον Ασπρόπυργο. Στην τρίτη σειρά εκπαιδεύτηκαν αποκλειστικά
μόνιμα στελέχη του Ελληνικού Στρατού, συνολικά 48 άτομα, και η απονομή των πτυχίων τους πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1955.
Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων εκπαιδευτικών σειρών,
η Σχολή Αλεξιπτωτιστών ανέστειλε την λειτουργία της, λόγω έλλειψης πόρων και νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη λειτουργία της. Σε
σύντομο διάστημα τα προβλήματα αυτά διευθετήθηκαν και η σχολή επαναλειτούργησε τον Αύγουστο του 1958.
Από το 1955 μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί χιλιάδες αλεξιπτωτιστές
στις περίπου 290 εκπαιδευτικές σειρές που έχουν ολοκληρωθεί. Από τα
μέσα της δεκαετίας του 1980 γίνονται δεκτές στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών
και γυναίκες, οι οποίες όμως είναι μόνιμα στελέχη του Στρατού Ξηράς25.
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Ελεύθερη πτώση από ύψος 6.000 ποδών
στη ζώνη ρίψης των Μεγάρων, 1969
(συλλογή Ιωάννη Ζουμή)
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ASPROPYRGOS
DURING 1951-1974

Local self-government and municipal authorities
in Aspropyrgos during the Post-Civil War years

A

fter the end of the Civil war and until the dictatorship, municipalities and communities operated under prefecture supervision and
were restricted to local affairs. The mayor was elected from the municipal councillors and not directly from the voters.
Ioannes Karamboulas, the first elected mayor of Aspropyrgos (19511955), attended rural road construction, initiated the appropriation pro
cess for the Agrokepio estate in order to have a high school built there,
and organised the residents’ registry. He initiated sewage works but
did not manage to complete them due to financial difficulties. Stavros
Tsigos was then re-appointed mayor (1956-1957).
Prokopes Papademetriou came into office in 1958. The grandson of
the ex-mayor of Phyle won the politically tense elections held on 5 April
1959 and remained mayor for a year. He was followed by brigadier
Demetrios Spyridon (1960-1964), who attended rural road and aqueduct construction.
The municipal elections of early July 1964 reflected the rise of the
United Democratic Left (EDA). Prokopes Papademetriou was elected for
the second time. Rural road construction continued and the building of
the high school commenced.
During the first months of the dictatorship, Charalambos Marnikas
was appointed mayor. He had been the most popular of Papademetriou’s
councillors.
Demetrios Spyridon was again appointed mayor by the government
from 1968 until junta’s fall in 1974. Many roads were constructed and
surfaced, while the water supply system was extended and renovated
with the installation of measuring devices. The lighting of the main road
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A young resident of Aspropyrgos
with his horse (private collection)
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Farmers at Asproyrgos, 1950s
(private collection)

was also extended. Spyridon acted for the completion of the high school,
as well as of the building of the town hall and its square. Finally, the area
of the Asrpopyrgos stadium was bought, too.

Economy and society during 1951-1974:
The agricultural sector

Harvesting wheat at Aspropyrgos, 1950s
(private collection)

Right: Antonios Pelichos, goalkeeperof
Panaspropyrgiakos during the 1950s,
in action (Nikolaos Lazarou collection)
Left: Theatrical play organised by the
Educational Association of Aspropyrgos,
1950s (Nikolaos Lazarou collection)

After the end of World War II, the area of Aspropyrgos continued to
be the main fruit and vegetable supplier of Athens and Piraeus. The
urban population rise in the 1950s prompted the expansion of garden
agriculture and the over-exploitation of water wells. The development of long distance transportation of fresh products degraded the
importance of the Thriasian field, which managed though to retain its
agricultural character through public irrigation works and information
on new techniques and species.
The 1960s urban movement led to unplanned development and
changes of land use. Industries and workshops poured into the Thriasian
plain. Despite the improvement of living conditions, the Greek economy
failed to absorb all the available labour force. As a result, many young
people left Aspropyrgos and Greece to study and work abroad.

Economy and society during 1954-1971:
Co-operatives and industry

Aspropyrgians roasting lambs on spits while
celebrating Easter, 1960s (private collection)
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The aim of the first post-war governments was the reinstatement of the
middle class that had suffered most during the war with the help of
the Marshal plan and the United Nations programme (UNRRA). For
Aspropyrgos this meant the reinforcement of the already existing agricultural and cattle breeding co-operatives. “ASPRO” expanded and two
new ones, “Agios Demetrios” and “Anaparagoge” (= Reproduction) were
formed. N. Karamberes created a private cattle breeding company, too.
In addition, there was private industrial initiative at Aspropyrgos,
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frequently subsidised by the state. Some of the largest industries, such as
“Hellenic Petroleum”, “Hellenike Chalyvourgia” (= Greek Steel Works)
and “Petrogaz” were established in Aspropyrgos during 1956-1960.

“ASPRO” co-operative
In 1936, “ASPRO” had about 100 members, which rose to 400 before the
Occupation and 600 after the end of the war. In 1952, the construction
of “ASPRO” factory, the first co-operative milk pasteurisation unit in
Greece and the second milk industry after “EVGA”, was initiated.
Demetrios Karamboulas founded his own milk factory, “Anthos”,
which soon went bankrupt and closed. “ASPRO”, on the other hand,
had a steadily increasing production of up to 35 tons daily. It produced
mainly milk, cow and sheep milk yoghurt, and 3 tons of ice cream daily
from February to August. “ASPRO” also provided patisserie suppliers
with milk. The industry had 100 permanent employees and many temporary workers for the February-August period.
In 1969, the co-operatives of “ASPRO” and “Agios Demetrios”
merged and opened a fodder unit in 1975. From 1985 onwards, production decreased and the factory closed on 30 March 1990.

Hellenic Refineries of Aspropyrgos
(1956-today)
Hellenic Refineries were founded in 1956. There have been five periods
of their contribution to the Greek economy to date.
1956-1970: Konstantinos Karamanlis’ government decided to fully
finance the first refinery in Greece in 1955. Its construction started at
Aspropyrgos in 1956 with main operation units and auxiliary steam
power and electrical power units. There was also an oil reception dock
and storage tanks at Agia Marina at Megara and an oil pipeline from
Megara to the refinery, which started with a capacity of 30,000 barrels
daily or 1,300,000 tons annually.
In 1958, the refinery was leased for a decade to the Hellenic Oil
Refineries Corporation, owned by the Niarchos Group, the National
Bank of Greece, and D. Karapanos. In 1959, production rose to 1,800,000
tons per annum. The workers’ union was founded in 1962 but was disbanded in 1967. Foreign workers were initially called to pass on their
expertise to the Greeks for the first two years.
After an annual lease extension, the refinery was taken by the Onassis
Group until the end of 1971 with no share in the profits.

Hellenic Refineries of Aspropyrgos
(Prefecture of Western Attica photo archive)
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Aspropyrgian youths at Thrasyvoulou Street,
1950s (Panagiotes Pestrovas collection)

Swimmers at the beach of Aspropyrgos, 1960s
(private collection)

1971-1976: The Niarchos Group bid successfully in 1971 with the obligation to invest in new units, the expansion of the Skaramangas shipyard and the foundation of a steel foundry. Production rose to 4,500,000
tons annually and new units were built, such as the Aspropyrgos dock,
steam boilers and additional tanks. When the works finished in 1972, the
company was renamed “Hellenic Refineries of Aspropyrgos SA”, which
lasted until 1996.
1977-1983: All stocks were bought by the Greek state. This was
a restructuring period including a power economy programme.
Productivity rose another 20%. A modern gas unit was built, as well as
a pipeline to Athens Municipal Gas Company (DEFA) in Athens. Other
works included the dock at Pache, one of the largest in Europe, storage
installations at Kalokhori in Salonica, and a new unit of biological wastewater treatment. The workers’ union was reformed in 1976 and included
scientific personnel, too.
1984-1996: This was an upgrading period, with petrol, diesel, and
gas refinery construction due to the new global economic and energy
circumstances. New branches were founded, such as “ASPROFOS” and
“ELDA-E”. Hellenic Refineries became the largest refinery in Greece and
one of the most developed in Europe.
1997-2004: During this period profit and competence were prioritised.
In 1998, the government oil company was renamed “Hellenic Petroleum
SA” and entered Athens and London stock-markets. It developed steadily thereafter and expanded in Greece, the Balkans, and Europe. Three
years later, it merged with “Petrola Hellas Co”. During the last few
years, the group participates in global partnerships. In fact, it is the largest industrial and commercial group in Greece with 3,664 employees in
Greece and 1,993 abroad.
“Hellenic Petroleum SA” cares for the local community through
grants to athletic, religious, educational, and cultural events, financial
aid to schools and local foundations, park building and educational
school visits to the refinery.

The repatriation and contribution
of Pontus people (1967-today)
In 1967-1974, many Soviet Union residents, which were Greeks from
Pontus (Black Sea), came back to Greece. Aspropyrgos was one of
the main reception points. About 300 Pontian families gathered at
Gorytsa, Ano Phousa and Kato Phousa, Agia Marina, and Aerodromio.
Aspropyrgos had cheap estates and a variety of job opportunities in the
industry, farming and herding. Most people came from Kazakhstan,
Uzbekistan, and Georgia.
Pontians continued to arrive in 1977-1980 and 1988-1995. Their integration was not easy; they frequently worked for lower wages with no
insurance. Higher education diploma holders had to undertake manual
work. The lack of fluency in Greek, the imperative need to survive, and
the high unemployment rates were responsible for this situation.
Today there are about 12,000 Pontians in Aspropyrgos. Most of them
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speak the Pontian dialect and Russian and have a medium knowledge
of standard Greek, since they have not lived in the country long enough
and prefer to use their native languages in their own conversations.

Modern monument commemorating
the Pontian Genocide, Pontiakes Genoktonias
Square, Gorytsa (photo by Spyros
Panagiotopoulos)

Military schools at Aspropyrgos
The Merchant Marine Academy of Aspropyrgos was founded in 1951 in
the estate of Andreas K. Papathanasiou. The estate was initially used by
the French Navy for their hydroplanes. Later, the tall fence wall made
the estate an ideal drill target for the Greek Navy. In World War II,
German bombers sunk a British merchant ship in the area. During the
Occupation, the estate became a hospital for wounded Germans. After
the liberation, it was returned to its owner.
In 1945, the Coast Guard Training Centre and, later, the Higher Public
Merchant Marine School were established in the area. The Merchant
Marine Academy was established in 1951 and first operated in October
1956. The school has three-year engineering and captain courses, but no
internal studentship option. There have been 2,544 graduate captains
and 2,547 engineers.
The Greek Army Parachuting School was established next to the
Merchant Marine Academy in 1955. Greek parachutists were established, along with the rest of the Greek Special Forces, by Major General
Andrea Kallinskes. The first 41 students were all volunteers. The second
class included two American officers.
Due to the lack of legal framework and funding, the school closed
after the third graduate group and reopened in 1958. Thousands of parachutists belonging to about 290 classes have been trained since. Since the
mid-1980s, women army officers have been accepted too.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΨΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1975-2010)

Η αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
μετά τη μεταπολίτευση και ο δήμος Ασπροπύργου

Σ

ταθμό στην ιστορία της Ελλάδας αποτέλεσε η 24η Ιουλίου 1974,
ημέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας. Σε έναν αιώνα γεμάτο από
πολεμικές συρράξεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, θεωρούμε αναμφισβήτητο πως το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα αποτελεί την πιο
ειρηνική και ομαλή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.
Δύο ήταν οι παράμετροι που προσδιόρισαν τον χαρακτήρα και τη σημασία των δημοτικών εκλογών μετά την πτώση της δικτατορίας. Η πρώτη
αφορούσε στη διασύνδεσή τους με τον γενικότερο κομματικό ανταγωνισμό και η δεύτερη στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν
κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, με αποκορύφωμα την καθιέρωση
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης το 1994. Οι παράμετροι αυτές συνέβαλαν
στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
εξουσίας των τοπικών αρχόντων.
Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και ειδικότερα τα χρόνια της δεκαετίας του 1980, καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια να μετατραπεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα κύτταρο
δημοκρατίας και ταυτόχρονα λαϊκής συμμετοχής. Πραγματοποιήθηκαν
θεσμικές αλλαγές που ενίσχυσαν σημαντικά τον ρόλο των οργάνων της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με την κεντρική εξουσία και ενδυνάμωσαν τις αναπτυξιακές αρμοδιότητες. Τη δεκαετία του 1990 συνεχίστηκε η
θεσμική ενίσχυση των δήμων και των κοινοτήτων. Ανάμεσα στα κορυφαία
γεγονότα ήταν η καθιέρωση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και η υποχρεωτική συνένωση δήμων και κοινοτήτων, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Καποδίστριας». Επιπλέον αναβαθμίστηκε ο θεσμός από την ενεργό συμμετοχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στη
διεκδίκηση χρημάτων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης1.
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Ενημερωτικό έντυπο για τα Θριάσια 2005
(φωτ. αρχείο Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ασπροπύργου)
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Το δημαρχείο Ασπροπύργου τα Χριστούγεννα
του 2002 (φωτ. αρχείο Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ασπροπύργου)

Αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, από τα πιο σημαντικά
προβλήματα που κλήθηκε να λύσει η νέα κυβέρνηση ήταν η απομάκρυνση
των διορισμένων τοπικών αρχόντων. Η προοπτική της αυτόματης επαναφοράς των τελευταίων αιρετών δημάρχων πριν τη δικτατορία θεωρήθηκε
ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Ταυτόχρονα, όμως, θα ήταν μία διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα, αφού θα έπρεπε να διερευνηθούν οι πιθανότητες συνεργασίας των τοπικών αρχών με το δικτατορικό καθεστώς. Τελικά,
το υπουργείο Εσωτερικών κατέληξε στη λύση της άμεσης αντικατάστασης
των διορισμένων δημάρχων με ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή
άλλους αδιάβλητους υπηρεσιακούς παράγοντες. Προϋπόθεση για την
τοποθέτησή τους ήταν να καταθέσουν οι νέοι τοπικοί άρχοντες υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με την οποία δεν θα συμμετείχαν ως υποψήφιοι κανενός κόμματος στις επερχόμενες εκλογές.
Βάσει απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών, διορίστηκε δήμαρχος Ασπροπύργου ο Σπυρίδων Φουτούχος, δικαστικός υπάλληλος του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο Φουτούχος παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι την
ανάδειξη του πρώτου αιρετού δημάρχου το 1975.
Η πληθυσμιακή ανάπτυξη του δήμου Ασπροπύργου κατά τα τελευταία
τριάντα χρόνια ήταν μεγάλη. Οι κάτοικοι το 1971 ανέρχονταν σε 11.183,
ενώ δέκα χρόνια αργότερα σε 12.541. Το 1991 έφτασαν τους 15.7152, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 25,6%3. Η αύξηση του πληθυσμού κατά
την τελευταία δεκαετία εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη, σε σύγκριση με
αυτή των άλλων δήμων της Αττικής. Κατά την απογραφή του 2001 καταμετρήθηκαν 27.905 κάτοικοι, γεγονός που δηλώνει αύξηση κατά 77,6% σε
σχέση με την προηγούμενη απογραφή4.

Δημαρχία Προκόπη Παπαδημητρίου (1975-1978)
Η πρώτη μεταδικτατορική εκλογική αναμέτρηση για ανάδειξη τοπικών
αρχόντων πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1975. Νικητής αναδείχθηκε ο Προκόπης Παπαδημητρίου, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε
διατελέσει δύο φορές δήμαρχος (1958-1959 και 1965-1966). Επί Προκόπη
Παπαδημητρίου εκτελέστηκαν διάφορα έργα υποδομής, κυρίως οδοποιίας
και διαμορφώθηκε ο περίβολος χώρος του γηπέδου, μιας τοποθεσίας που
είχε απαλλοτριωθεί από τον Δημήτριο Σπυρίδωνα.

Δημαρχία Σπύρου Λιάσκου (1979-1982 και 1983-1986)
Στις δημοτικές εκλογές που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 1978 αντίπαλοι ήταν ο συνδυασμός του Σπύρου Λιάσκου και η «Δημοκρατική
Συνεργασία» του Κωνσταντίνου Παπαπολυχρονίου. Εξελέγη ο πρώτος. Οι ίδιοι συνδυασμοί τέθηκαν αντιμέτωποι και στις επόμενες εκλογές, τον Οκτώβριο του 1982, όπου ο συνδυασμός του Σπύρου Λιάσκου
επικράτησε για δεύτερη φορά.
Ο Σπύρος Λιάσκος γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στον
Ασπρόπυργο. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Συνέχισε τις σπουδές του στη Φυσικομαθηματική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου έλαβε και το πτυχίο του μαθηματικού. Άσκησε με επιτυχία το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού.
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Ο Σπύρος Λιάσκος αναδείχθηκε ως ένας από τους πιο δραστήριους
δημάρχους του Ασπροπύργου. Βασικός άξονας του έργου του ήταν η
δημιουργία έργων υποδομής που αφορούσαν κυρίως στην οδοποιία, τον
ηλεκτροφωτισμό, την ύδρευση και αποχέτευση της πόλης.
Επί δημαρχίας Λιάσκου σχεδιάστηκε και επεκτάθηκε η περιφερειακή
οδός, ασφαλτοστρώθηκαν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, κατασκευάστηκαν πεζοδρόμια, τα οποία και
δενδροφυτεύτηκαν, επεκτάθηκε το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε οδούς
περιοχών εντός και εκτός σχεδίου πόλης. Παράλληλα έγιναν πολλά
έργα ύδρευσης (σύνδεση με την Ε.ΥΔ.ΑΠ.) και αποχέτευσης και διευθετήθηκαν οι χείμαρροι στην περιοχή. Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν οι περισσότερες πλατείες, διαμορφώθηκαν πολλαπλοί κοινόχρηστοι χώροι και έγιναν συστηματικές δενδροφυτεύσεις σε διάφορες
περιοχές του δήμου.
Σημαντική υπήρξε ακόμα η συνεισφορά του Σπύρου Λιάσκου σε
θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Στη συνεισφορά εντάσσεται η ανοικοδόμηση του τετραώροφου κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου, όπου
στεγάστηκε η δημοτική βιβλιοθήκη, καθώς και τα τμήματα φιλαρμονικής
και μπαλέτου, τα οποία ιδρύθηκαν επί δημαρχίας του. Το Πνευματικό
Κέντρο, τα τμήματα του οποίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω, αποτελεί μία σημαντική εστία πολιτισμού και παιδείας για τους
Ασπροπυργιώτες. Κατά την περίοδο 1978-1986 ενισχύθηκε σημαντικά
και η υποδομή των σχολικών κτιρίων με την ανέγερση του Λυκείου
Ασπροπύργου, την ίδρυση του 1ου Γυμνασίου Παραλίας, του 2ου
Δημοτικού σχολείου και την επέκταση του 1ου Δημοτικού σχολείου με
την κατασκευή της νέας πτέρυγας.
Τέλος, επί Λιάσκου υλοποιήθηκε η πρόταση των προκατόχων
δημάρχων των δήμων του Θριάσιου πεδίου για την ανέγερση νοσοκομείου. Ο λόγος για το Θριάσιο Νοσοκομείο που ανεγέρθηκε τελικά
στην Ελευσίνα5.

Άνω δεξιά: Η παλιά εκκλησία
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,
το 1979 (φωτ. αρχείο Ν. Λαζάρου)
Άνω αριστερά: Ο δήμαρχος Σ. Λιάσκος
σε διαμαρτυρία των πολιτών του Ασπροπύργου
για το περιβάλλον, δεκαετία 1980
(φωτ. αρχείο Ν. Λαζάρου)
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Δημαρχία Κωνσταντίνου Παπαπολυχρονίου
(1987-1990 και 1991-1994)

Ο δήμαρχος Κ. Παπαπολυχρονίου
παραλαμβάνει ασθενοφόρο για τους κατοίκους
του Ασπροπύργου
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Κατά τις δημοτικές εκλογές του 1986 και του 1990 αναδείχθηκε δήμαρχος Ασπροπύργου ο Κωνσταντίνος Παπαπολυχρονίου, επικεφαλής του
συνδυασμού «Προοδευτική Συνεργασία»6. Το ποσοστό ψήφων που έλαβε
ο συνδυασμός στις εκλογές του 1986 ήταν 54% με αντίπαλο τον Ιωάννη
Πηλιχό, ενώ σε αυτές του 1992 με αντίπαλο τον Γεώργιο Λιάκο 52% .
Ο Κωνσταντίνος Παπαπολυχρονίου γεννήθηκε στη Βυτίνα Αρκαδίας,
στην ορεινή Γορτυνία. Σε ηλικία τεσσάρων ετών μετανάστευσε μαζί με
την οικογένειά του στον Ασπρόπυργο, όπου ο πατέρας του εργάστηκε στη
τσιμεντοβιομηχανία «ΧΑΛΥΨ». Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών,
ενώ παράλληλα εργαζόταν. Από νωρίς έδειξε το ενδιαφέρον του για τα
κοινά, θέτοντας υποψηφιότητα στις πρώτες μεταδιδακτορικές δημοτικές
εκλογές, όταν δήμαρχος είχε εκλεγεί ο Προκόπης Παπαδημητρίου και
είχε αναδειχθεί πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος.
Ο Παπαπολυχρονίου επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα
παιδείας και περιβάλλοντος. Βασικοί άξονες του έργου του ήταν τα έργα
υποδομής, ανάπλασης, παιδείας και πολιτισμού. Τα πρώτα αφορούσαν
κυρίως σε έργα οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ασφαλτοστρώθηκαν υπάρχοντες αγροτικοί δρόμοι και διανοίχτηκαν νέοι,
ενώ τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης επεκτάθηκαν σε οδούς
και οικισμούς εντός και εκτός του σχεδίου πόλης. Το δίκτυο αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων και λυμάτων διευρύνθηκε βάσει μελετών με την ενίσχυση κονδυλίων προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τέλος εκπονήθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης
οι οικισμοί γύρω από τον κεντρικό αστικό πυρήνα του Ασπροπύργου.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εξωραϊσμό του Ασπροπύργου με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πλατειών, παιδικών χαρών, χώρων πρασίνου,
κοινόχρηστων χώρων και δενδροφυτευμένων πεζοδρομίων. Ξεχωριστής
σημασίας έργα ήταν η πρώτη απόπειρα του δήμου για ανάπλαση της παραλίας και η απαλλοτρίωση έκτασης τετρακοσίων δέκα στρεμμάτων, που
προέκυψε από δωρεά του Υ.Π.ΧΩ.Δ.Ε. και του δασαρχείου για την κατασκευή του πάρκου στην Γκορυτσά. Επίσης, προτεραιότητα δόθηκε στον
αθλητισμό και στη δυνατότητα άθλησης των παιδιών, με την κατασκευή
τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου και ενός κλειστού γυμναστηρίου.
Σημαντική υπήρξε η συνεισφορά του Παπαπολυχρονίου στους τομείς
του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Επί δημαρχίας του κατασκευάστηκαν δεκατέσσερα νέα σχολικά κτίρια, παιδικοί σταθμοί και έξι νηπιαγωγεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 2ο Γυμνάσιο Παραλίας, το 3ο Γυμνάσιο
και το σχολικό συγκρότημα στον οικισμό Γκορυτσάς. Δημιουργήθηκαν
πολιτιστικά κέντρα στους οικισμούς της Παραλίας, της Γκορυτσάς, στα
Γερμανικά και πραγματοποιήθηκαν πλήθος εκδηλώσεων από τα τμήματα
του Πνευματικού Κέντρου, στα οποία δραστηριοποιούνταν περίπου χίλια
πεντακόσια παιδιά. Παράλληλα, ιδρύθηκε και το Δημοτικό Ωδείο.
Τέλος, επί Παπαπολυχρονίου δόθηκαν σημαντικοί αγώνες για την
προστασία του περιβάλλοντος, τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από
τα λύματα, τη χωματερή και τα απόβλητα των βιομηχανιών, καθώς και την
προστασία του θαλάσσιου κόλπου.

Οι δημοτικές εκλογές του 1994, 1998 και 2002
Δημαρχία Γ. Λιάκου (1995-1998, 1999-2002, 2003-2006)
Ο Γεώργιος Λιάκος, γιος του δάσκαλου Ιωάννη Λιάκου, γεννήθηκε
στον Ασπρόπυργο όπου και εξακολουθεί να ζει έως σήμερα με την
οικογένειά του. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες και αποφοίτησε από
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Συλλόγου
Επιστημόνων Ασπροπύργου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας. Πριν αφιερωθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, ασκούσε το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού. Στις δημοτικές εκλογές του 1982 εξελέγη πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος, ενώ κατά την περίοδο
1982-1983 διετέλεσε αντιδήμαρχος. Στις εκλογές του 1990 αναδείχθηκε
πάλι πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος.
Στις τρεις επόμενες αναμετρήσεις, της 16ης Οκτωβρίου 1994, της 14ης
Οκτωβρίου 1998 και της 13ης Οκτωβρίου 2002, αναδείχθηκε νικητής όντας
επικεφαλής του συνδυασμού «Ασπρόπυργος – Ανάπτυξη – Προοπτική».
Στις εκλογές του 1994 η μάχη ήταν μεγάλη και ο Γεώργιος Λιάκος ήταν
ο νικητής με σαράντα μία ψήφους περισσότερες από τον Κωνσταντίνο
Παπαπολυχρονίου. Το 1998 το ποσοστό του συνδυασμού «Ασπρόπυργος
– Ανάπτυξη – Προοπτική» ανήλθε σε 57% και ο Γ. Λιάκος αναδείχθηκε
δήμαρχος από την πρώτη Kυριακή.
Στις δημοτικές εκλογές της επόμενης τετραετίας διεκδίκησαν το
αξίωμα του δημάρχου Ασπροπύργου οι υποψήφιοι Γεώργιος Λιάκος
με τον συνδυασμό «Ασπρόπυργος – Ανάπτυξη – Προοπτική», ο
Αθανάσιος Σερέπας με τον «Ασπρόπυργος SOS – Δημοτική Κίνηση», ο
Γρηγόρης Πανταζής με την «Προοδευτική Συνεργασία Ασπροπύργου»
και ο Ευάγγελος Παπανικολάου με την «Πανδημοτική Κίνηση
Ασπροπύργου». Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής7:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ

ΑΚΥΡΑ
ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

ΕΓΚΥΡΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

20.946

16.752

1.362

15.390

Άνω δεξιά: Εγκαίνια του αγωγού ύδρευσης
στον οικισμό Ρουπάκι το 1992
από τον δήμαρχο Κ. Παπαπολυχρονίου
(φωτ. αρχείο Κ. Παπαπολυχρονίου)
Άνω αριστερά: Ο δήμαρχος
Κ. Παπαπολυχρονίου με τους μαθητές
του δημοτικού σχολείου Παραλίας
σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα
διυλιστήρια Ασπροπύργου, αρχές δεκαετίας
1990 (φωτ. αρχείο Κ. Παπαπολυχρονίου)
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Ο δήμαρχος Γ. Λιάκος σε ομιλία
στις εκδηλώσεις μνήμης του Ποντιακού
Ελληνισμού, 19 Μαΐου 2003 (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω αριστερά: Το σχολικό συγκρότημα
στον οικισμό Γκορυτσάς κατασκευάστηκε
επί δημαρχίας Κ. Παπαπολυχρονίου 1991-1994
(φωτ. αρχείο Κ. Παπαπολυχρονίου)
Άνω δεξιά: Η πρώτη ανάπλαση της παραλίας
Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε επί δημαρχίας
Κ. Παπαπολυχρονίου 1991-1994
(φωτ. αρχείο Κ. Παπαπολυχρονίου)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
–ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Εννέα χιλιάδες διακόσιες
ενενήντα έξι (9.296)

12

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
– SOS –ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες
είκοσι έξι (4.326)

5

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Χίλιες τριακόσιες δύο (1.302)

2

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τετρακόσιες εξήντα έξι
(466)

-

Στις δημοτικές υπηρεσίες εντάσσονται η Γραμματεία Δημάρχου και
οι παρακάτω Διευθύνσεις: Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών
Υπηρεσιών, Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Ταμειακής Υπηρεσίας,
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δημοτικής Αστυνομίας, Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Πρασίνου.
Τον Φεβρουάριο του 1996 ιδρύθηκε το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του εκπονούνται μελέτες, προγράμματα
υλοποίησής τους και προγράμματα απορρόφησης κονδυλίων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και διάφορους άλλους ευρωπαϊκούς
δήμους. Πέντε χρόνια αργότερα δημιουργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία
Ασπροπύργου και το 2004 συστήθηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ασπροπύργου9.

Πρόνοια και κοινωνική μέριμνα
Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, το ποσοστό ψήφων που
έλαβε ο συνδυασμός του Γεωργίου Λιάκου κατά τον α΄ γύρο των εκλογών ήταν 61,5%. Η υπεροχή του κατά τις δημοτικές εκλογές του 2002
πρέπει να αποδοθεί στην αφοσίωση που επέδειξε κατά τις δύο προηγούμενες τετραετίες στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της περιοχής.

Διοικητική οργάνωση
Από το 1995 έχει επιτελεστεί στον δήμο Ασπροπύργου σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση με την αναδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών, τη
στελέχωσή τους με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και την ενίσχυσή
τους με σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του
δήμου τροποποιήθηκε το 1998 και ο δήμος Ασπροπύργου λειτουργεί σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στις 23 Ιουλίου 2004 και 20 Δεκεμβρίου 20058.
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Ο δήμος Ασπροπύργου φροντίζει για την κοινωνική προστασία των
δημοτών του μέσω των ποικίλων φορέων πρόνοιας που αναλύονται
παρακάτω:
Ι. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
Το 1985 ιδρύθηκε το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(Κ.Α.Π.Η.) στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του δήμου προς τους
δημότες της μεγαλύτερης ηλικίας. Το Κ.Α.Π.Η. άρχισε να λειτουργεί τον
Ιούλιο του 198610.
Στις 11 Απριλίου 2006 έγιναν τα εγκαίνια του Β΄ Κ.Α.Π.Η. στον οικισμό
της Παραλίας. Προκειμένου να καλυφθούν αποτελεσματικά οι αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών της τρίτης ηλικίας, ο δήμος προχώρησε στην
κατασκευή και νέου κτιρίου Κ.Α.Π.Η., σε τετραώροφο ιδιόκτητο κτίριο,
συνολικής επιφάνειας οκτακοσίων τ.μ. περίπου, στη συμβολή των οδών
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Ο δήμαρχος Ασπροπύργου Γ. Λιάκος τιμά
τον συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη, 3 Ιουνίου
1998 (φωτ. αρχείο Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ασπροπύργου)

Ειρήνης και Πέτρουλα. Ο τότε δήμαρχος Ασπροπύργου Γεώργιος Λιάκος
ανέφερε σχετικά τα ακόλουθα:
«Το νέο Κ.Α.Π.Η. Ασπροπύργου, πριν καν αρχίσει να λειτουργεί, μετρά ήδη
κάποιες πρωτιές στο ενεργητικό του. Είναι το μεγαλύτερο Κέντρο Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων αυτή τη στιγμή στην περιοχή, ενώ έχει γίνει προσπάθεια όλος ο χώρος να δίνει την αίσθηση ενός οικείου και φιλικού προς το περιβάλλον, που θα αποτελέσει το δεύτερο σπίτι των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας της
περιοχής μας» 11.
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις: την
1η Οκτωβρίου, Ημέρα των Ηλικιωμένων, γίνεται η Γιορτή της Τρίτης
Ηλικίας. Τις Απόκριες, το Πάσχα, στο Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
και στα «Θριάσια», τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. συμμετέχουν στις διοργανώσεις που πραγματοποιεί ο δήμος. Επιπλέον, το Κ.Α.Π.Η. περιλαμβάνει
διάφορα τμήματα με ποικίλες δραστηριότητες.
Η Κοινωνική Υπηρεσία απασχολεί ως υπεύθυνη μία κοινωνική
λειτουργό, η οποία έχει την ευθύνη του Κ.Α.Π.Η. και ασχολείται με
την οργάνωση των ομάδων εργασίας, δηλαδή τα προγράμματα εκδρομών, εκδηλώσεων, παραδοσιακών χορών, χορωδίας, εργοθεραπείαςχειροτεχνίας και την έκδοση εφημερίδας. Σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας παρέχει πρόγραμμα δωρεάν κατασκήνωσης με τριάντα
έως σαράντα άτομα κάθε φορά κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.
Επίσης τους θερινούς μήνες πραγματοποιούνται καθημερινές ημερήσιες εκδρομές για θαλάσσια μπάνια12. Το τμήμα εκδρομών ασχολείται
ακόμα και με τη διοργάνωση απογευματινών περιπάτων. Εκδρομές
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι ηλικιωμένοι έχουν την επιλογή να συμμετέχουν σε χορευτικό
τμήμα καθώς και στη χορωδία και να παίρνουν μέρος στις παραστάσεις
και εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος Ασπροπύργου ή και άλλοι
δήμοι της Αττικής.
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Στο τμήμα εργοθεραπείας-χειροτεχνίας οι δραστηριότητες είναι χειροτεχνία, ζωγραφική, κέντημα, χαρτοκοπτική και κατασκευές. Τα έργα
πωλούνται σε παζάρι στο Κ.Α.Π.Η. και τα έσοδα προορίζονται για την
αγορά νέων πρώτων υλών, για νέες δημιουργίες ή άλλες δραστηριότητες. Το τμήμα συμμετέχει με έκθεση χειροτεχνίας στη διοργάνωση
«Θριάσια».
Μία ακόμη σημαντική δραστηριότητα των μελών του Κ.Α.Π.Η. είναι
η τριμηνιαία έκδοση της εφημερίδας Πρόοδος, που διανέμεται δωρεάν.
Η ύλη της στρέφεται γύρω από τα νέα του ΚΑ.Π.Η., τις μελλοντικές
δραστηριότητες, περιλαμβάνει άρθρα με ιατρικές συμβουλές καθώς και
λαογραφικού περιεχομένου.
Το τμήμα αλληλοβοήθειας απασχολεί τρεις γυναίκες που επισκέπτονται τα μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, είτε αυτά
βρίσκονται στην οικία τους είτε σε νοσοκομεία και τους προσφέρουν
την βοήθειά τους. Η υγειονομική υπηρεσία αποτελείται από έναν ιατρό,
μία φυσιοθεραπεύτρια, τρεις νοσηλεύτριες και μία οικογενειακή βοηθό.
Τρεις φορές την εβδομάδα στο ιατρείο του Κ.Α.Π.Η. παρευρίσκεται ο
ιατρός για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των μελών, ενώ οι
νοσηλεύτριες είναι παρούσες σε καθημερινή βάση. Σε όλα τα μέλη παρέχεται βοήθεια κατ’ οίκον, εάν φυσικά δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Άνω δεξιά: Τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.
σε καλοκαιρινή κατασκήνωση, δεκαετία 1990
(φωτ. αρχείο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω αριστερά: Τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.
σε εκδρομή στην Ιταλία (φωτ. αρχείο
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου)

ΙΙ. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Για την υλοποίηση του δημοτικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,
απασχολούνται συστηματικά μία κοινωνική λειτουργός και μία νοσηλεύτρια. Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή του ηλικιωμένου
στο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής
της οικογένειάς του, η αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και
η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε ηλικιωμένους που δεν αυτοεξυπηρετούνται, με προτεραιότητα σε
αυτούς που ζουν μόνοι και το εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό, ώστε
να μην τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες
εξυπηρέτησης13.
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III. Ιατρείο Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής Υγείας
Το Ιατρείο Προληπτικής Ιατρικής14 στεγάζεται στο κτίριο του νέου αμαξοστασίου. Εδώ υπάρχει ιατρός και νοσηλευτικό προσωπικό για τον έλεγχο
της υγείας των υπαλλήλων του δήμου. Εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις,
πραγματοποιούνται διαλέξεις και ομιλίες για την ενημέρωση των πολιτών
ως προς την πρόληψη ασθενειών και άλλων ατυχημάτων15.

Τα εγκαίνια του πρώτου Κ.Α.Π.Η. το 1986
(φωτ. αρχείο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου)

IV. Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας των δύο Φύλων
Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας των δύο Φύλων ιδρύθηκε
τον Φεβρουάριο του 199516 και στεγάζεται στο ισόγειο του Πνευματικού
Κέντρου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει αναπτύξει πλήθος
δραστηριοτήτων και είναι στελεχωμένο από ειδικευμένο προσωπικό,
όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς17.
Πραγματοποιεί ένα εκτεταμένο ενημερωτικό πρόγραμμα ομιλιών και
διαλέξεων στους δημότες μέσω των σχολικών συλλόγων γονέων και
κηδεμόνων. Στόχος του φορέα είναι η ευαισθητοποίηση σε προβλήματα
που αφορούν στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, την κοινωνική συμπεριφορά, την κοινωνική παθολογία. Επίσης, υλοποιεί ένα συμβουλευτικόυποστηρικτικό πρόγραμμα σε ατομικό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας των δύο Φύλων βρίσκεται σε ανοικτή συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο Δυτικής Αττικής
και τους συλλόγους δασκάλων–καθηγητών όλων των σχολείων του
δήμου, με σκοπό τη συμπαράσταση σε παιδιά με ιδιαίτερα προβλήματα,
μαθησιακά και συμπεριφοράς. Με στόχο την ομαλή κοινωνικοποίηση και
ψυχική αγωγή των παιδιών δημιουργήθηκε ομάδα «παιδικής δραστηριότητας» με θεατρικό τμήμα.
Επίσης λειτουργεί γραφείο πρόληψης και απεξάρτησης τοξικών ουσιών με έδρα το Πολιτιστικό Κέντρο. Ο γιατρός και το προσωπικό του
δήμου σε συνεργασία με τους φορείς-σωματεία Κ.Ε.Θ.Ε.Α., Ο.Κ.Α.Ν.Α.,
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΗΓΑΣΟΣ, παρέχουν υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη,
διοργανώνουν ημερίδες και δίνουν συμβουλές πρόληψης. Επίσης εξυπηρετεί οικογένειες μεταναστών με προβλήματα προσαρμογής, οικογένειες
με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα, κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά,
καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πολιτισμός
Το πρώτο ενημερωτικό έντυπο του Γραφείου
Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας
των δύο Φύλων, 1995

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τομέα του πολιτισμού. Βασικοί άξονες της
πολιτιστικής δραστηριότητας του δήμου Ασπροπύργου είναι η αξιοποίηση
της πνευματικής κληρονομιάς, η συντήρηση του λαϊκού πολιτισμού και η
ενίσχυση της ελεύθερης δημιουργίας.
Ι. Πνευματικό Κέντρο
Ξεχωριστή θέση στα πολιτιστικά δρώμενα κατέχει το Πνευματικό Κέντρο,
που σκοπό έχει την ανάπτυξη και ενίσχυση κάθε μορφής πνευματικής,
επιμορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη, καθώς και τη
συγκέντρωση, αξιοποίηση και ανάπτυξη όλων των πνευματικών και πολιτιστικών δυνάμεων. Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
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- Δημοτικό Ωδείο Ασπροπύργου
Πολιτιστικός φορέας εγκεκριμένος από το Υπουργείο Πολιτισμού, με
σχολές και τμήματα για παιδιά και ενηλίκους διδάσκοντας όλα τα είδη της
μουσικής18. Η παιδική χορωδία δημιουργήθηκε το 2002 και απευθύνεται
σε παιδιά ηλικίας από έξι ετών και άνω. Έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών των Δήμων Αργυρούπολης,
Μεγάρων, Παπάγου και έχει λάβει μέρος στα τρία Φεστιβάλ Χορωδιών
που διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου στο πλαίσιο των
«Θριασίων». Διακρίθκε με ασημένιο μετάλλιο στον ετήσιο Διαγωνισμό
Παιδικών Χορωδιών που διοργάνωσε η Χ.Ο.Ν. και ο όμιλος UNESCO
Πειραιά και Νήσων.
Το 2003 ιδρύθηκε η Ορχήστρα Πνευστών Οργάνων Δήμου
Ασπροπύργου, εντάσσοντας στους κόλπους της τη Φιλαρμονική του
δήμου Ασπροπύργου.
- Τμήμα Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών
Δημιουργήθηκε το 1987 με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής,
αλλά και της ευρύτερης ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης. Περιλαμβάνει
τμήματα παιδικά, μαθητών δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ενηλίκων. Διατηρεί βεστιάριο με φορεσιές της περιοχής του Θριάσιου πεδίου
και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Λειτουργεί επίσης τμήμα κατασκευής
παραδοσιακών φορεσιών. Έχει λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ στην
Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα Συμπόσια Ιστορίας και Λαογραφίας Βόρειας
και Δυτικής Αττικής και σε διάφορες δημοτικές εκδηλώσεις. Από το 2003
το τμήμα διοργανώνει Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο πάντα των «Θριασίων». Το 2004
δημιουργήθηκε παράρτημα του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών στον
οικισμό της Παραλίας.
- Τμήμα Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας
Περιλαμβάνει την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα για παιδιά και εφήβους, καθώς και το τμήμα ζωγραφικής για παιδιά και ενηλίκους.
Λειτουργεί από το 2005.

Άνω δεξιά: Το νέο κτίριο του Κ.Α.Π.Η.
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
Άνω αριστερά: Η βιβλιοθήκη
του δήμου Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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Άνω αριστερά: Η εφημερίδα του Κ.Α.Π.Η.
η Πρόοδος (φωτ. αρχείο Κ.Α.Π.Η. Δήμου
Ασπροπύργου)
Άνω δεξιά: Η γυναικεία ομάδα του χορευτικού
τμήματος του Κ.Α.Π.Η. με παραδοσιακή
φορεσιά, το 1990 (φωτ. αρχείο Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Ασπροπύργου)

- Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εγκαινιάστηκε στις 27-07-1996. Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη με
12.177 τίτλους βιβλίων και περιοδικές εκδόσεις.
Μέσα από τις δραστηριότητες του Πνευματικού Κέντρου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
και της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, σε συνδυασμό με όλα τα σύγχρονα
πολιτιστικά ρεύματα19. Από τον Μάρτιο του 1996 εκδίδεται το τριμηνιαίο
περιοδικό Λαμπηδόνα 20 (εκδότης Δ. Καλλιέρης), που στόχο έχει τη διατήρηση της μνήμης του λαϊκού πολιτισμού και της τοπικής ιστορίας τόσο
του Ασπροπύργου όσο και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου.
Η θεματολογία δεν περιορίζεται μόνο σε ιστορικά θέματα, αλλά περιλαμβάνει και ενημερωτικά άρθρα για τις δραστηριότητες του Πνευματικού
Κέντρου και σχολιασμό επίκαιρων γεγονότων.
Το Πνευματικό Κέντρο διοργανώνει και υποστηρίζει σειρά εκδηλώσεων, όπως τα «Θριάσια», ειδικά αφιερώματα στις εθνικές εορτές,
θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους, ψυχαγωγικά
προγράμματα, εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, τη Γιορτή της Μητέρας, εκθέσεις
βιβλίου, τιμητικές βραδιές σε εξέχοντα πρόσωπα της πνευματικής ζωής
της πόλης, οργάνωση ημερίδων, διαλέξεις με θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος, βραβεύσεις μαθητών κ.ά. 21
II. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στις δημοτικές εκδηλώσεις της Αποκριάς,
όπου λαμβάνουν μέρος τα διάφορα τμήματα του Πνευματικού Κέντρου
και του Κ.Α.Π.Η. Δίνονται παραστάσεις με παραδοσιακούς χορούς, τα
τμήματα του ωδείου δίνουν συναυλίες, ενώ το Κ.Α.Π.Η. αναβιώνει
παλαιά έθιμα. Επίσης παίζονται σατιρικές παραστάσεις και πραγματοποιείται πλήθος άλλων εκδηλώσεων, με κορύφωση την παρέλαση των καρ-
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ναβαλικών ομάδων και αρμάτων, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, καθώς και με εκδηλώσεις στην
παραλία του Ασπροπύργου την Καθαρά Δευτέρα.
Κάθε Σεπτέμβριο ο δήμος διοργανώνει ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα «Θριάσια»22. Αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό
γεγονός για την τοπική κοινωνία και έχουν καταστεί σημείο αναφοράς
για όλη τη Δυτική Αττική. Περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις,
κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες και εκθέσεις, τις δραστηριότητες των τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου, τις συναυλίες του
Δημοτικού Ωδείου, την παιδική χορωδία, το τμήμα παραδοσιακών
χορών, τη χορωδία και το χορευτικό τμήμα του Κ.Α.Π.Η. Επίσης διοργανώνονται και διεθνή φεστιβάλ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται
και διασχολικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, στίβου και σκακιού μεταξύ των γυμνασίων και λυκείων των
δήμων του Θριάσιου πεδίου.
Η σημαντικότερη εορτή για τον Ασπρόπυργο είναι αυτή της Αγίας
Παρασκευής, πολιούχου άλλωστε και της πόλης. Γίνεται πανηγύρι όπου
τηρούνται τα έθιμα και οι παραδόσεις των μέσων του 19ου αιώνα. Από
τότε, η εορτή της Αγίας Παρασκευής ήταν η σημαντικότερη κοινωνική
εκδήλωση του έτους. Οι Ασπροπυργιώτες συνόδευαν τις γυναίκες και
τις αδελφές τους στο πανηγύρι, που ήταν η μοναδική ευκαιρία για μία
γυναίκα να «βγει από το σπίτι».
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής διατηρεί την παλαιά δομή του
και διαρκεί δύο ημέρες23. Στις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται η καθιερωμένη λειτουργία στην ομώνυμη εκκλησία και η εορταστική εκδήλωση
που διοργανώνει κάθε χρόνο το Πνευματικό Κέντρο, με συμμετοχή του
τμήματος παραδοσιακών χορών, του χορευτικού τμήματος του Κ.Α.Π.Η.
και των τοπικών συλλόγων Ποντίων, Ηπειρωτών και Κρητών. Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιείται μεγάλη συναυλία με γνωστούς μουσικούς
στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Άνω δεξιά: Εξώφυλλο του περιοδικού
Λαμπηδόνα τ. 40, Α’ τρίμηνο 2006
(φωτ. αρχείο Βιβλιοθήκης Δήμου
Ασπροπύργου)
Άνω αριστερά: Η ανδρική ομάδα
του χορευτικού τμήματος του Κ.Α.Π.Η.
με παραδοσιακή φορεσιά, το 1990 (φωτ.
αρχείο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου)

Ενημερωτικά έντυπα για τα Θριάσια
2003-2005 (αρχείο Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ασπροπύργου)
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Αίθουσα ωδείου, αφιέρωμα στον Μότσαρτ
το 2005 (φωτ. αρχείο Ωδείου Δήμου
Ασπροπύργου)

Η χορωδία του Κ.Α.Π.Η. (φωτ. αρχείο
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου)

III. Σύλλογοι και σωματεία
Στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου δραστηριοποιούνται πολλοί εξωραϊστικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως στη Νέα Ζωή, στον
Ήμερο Τόπο, στον Κύριλλο, στη Φούσα, στο Ρουπάκι, στο Βλαβιανό ή
Αγία Τριάδα. Οι δραστηριότητες των συλλόγων ενισχύονται οικονομικά
από τον δήμο. Δραστηριοποιούνται επίσης σύλλογοι που σχετίζονται με
συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ταυτότητας των μελών τους και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και του πολιτισμού των αντίστοιχων περιοχών, όπως των
Κρητών Ασπροπύργου, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος και ο Σύλλογος
Ποντίων με την ονομασία «Ακρίτες του Πόντου». Επί δημαρχίας
Γεωργίου Λιάκου οι δύο πρώτοι απέκτησαν την εστία τους.
Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1976 και είναι ο παλαιότερος της πόλης, όπου παραδίδονται μαθήματα παραδοσιακών χορών.
Ο Σύλλογος Κρητών Ασπροπύργου ιδρύθηκε το 1999. Έχει ως σκοπό
τη διατήρηση, αναβίωση και διάδοση των ηθών και εθίμων του νησιού.
Από τον Μάρτιο του 2005 διαθέτει τη δική του αίθουσα, που του παραχώρησε ο δήμαρχος Γεώργιος Λιάκος στη θέση Γερμανικά. Διδάσκει
κρητικούς παραδοσιακούς χορούς σε παιδιά.
Σημαντική θέση στη διατήρηση της παράδοσης κατέχει ο Σύλλογος
Ποντίων «Ακρίτες του Πόντου», ο οποίος ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο
φορέας που συντηρεί, αναπτύσσει και προβάλλει τον ποντιακό πολιτισμό μέσα από τα τμήματα και τις εκδηλώσεις του. Ως ένα βαθμό επιλύει
τα προβλήματα της ποντιακής κοινότητας του Ασπροπύργου. Ο σύλλογος διαθέτει τρία τμήματα: το χορευτικό, το τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας και το τμήμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για παιδιά και
ενηλίκους. Το χορευτικό τμήμα, ανάμεσα στις πολυάριθμες εμφανίσεις
του σε φεστιβάλ ποντιακών χορών στην Ελλάδα, το 2003 απέσπασε το
πρώτο βραβείο στο πλαίσιο του εορτασμού της Παναγίας Σουμελά.
Συμμετέχει στις εκδηλώσεις του δήμου τις Απόκριες και στον εορτασμό
της Αγίας Παρασκευής24.

Αθλητική οργάνωση και αθλητικοί σύλλογοι

Το τμήμα παραδοσιακών χορών
τις Απόκριες του 2006 (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
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Κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του Γεωργίου Λιάκου, δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία και την άθλησή της.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ώθηση των νέων προς
τον αθλητισμό και η ανάπτυξη των χώρων άθλησης, ιδρύθηκε για τον
σκοπό αυτό ο Αθλητικός Οργανισμός (1995). Το 2004 ψηφίστηκε και
δημιουργήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Αθλητικού
Οργανισμού.
Λειτουργούν τμήματα προπαίδων, παίδων και εφήβων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, σκακιού, στίβου, μοντέρνου χορού και μπαλέτου,
αεροβικής γυμναστικής για παιδιά, εφήβους και γυναίκες. Παράλληλα,
υπάρχει πρόγραμμα άθλησης για τη μέση και την τρίτη ηλικία, καθώς και
προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
Έχει υπό την εποπτεία του και συντηρεί τα ποδοσφαιρικά γήπεδα
Ασπροπύργου, Γκορυτσάς, Παραλίας, Νεοκτίστων, τα κλειστά γυμνα-

Άνω δεξιά: Κάλαντα από τη φιλαρμονική
του Δήμου στον δήμαρχο Ασπροπύργου
Γ. Λιάκο τα Χριστούγεννα του 2002
(φωτ. αρχείο Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω αριστερά: Το χορευτικό τμήμα
του συλλόγου «Ακρίτες του Πόντου»
στις εκδηλώσεις μνήμης
του Ποντιακού Ελληνισμού στις 19 Μαΐου
(φωτ. αρχείο συλλόγου «Ακρίτες
του Πόντου»)

Απόκριες 2006 (φωτ. αρχείο Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)

Λιτάνευση της εικόνας της Αγίας
Παρασκευής, δεκαετία 1990 (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
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Άνω αριστερά: Το Κέντρο Άθλησης και
Αναψυχής στα Νεόκτιστα (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω δεξιά: Το δημοτικό στάδιο Ασπροπύργου,
ενώ εκτελούνται εργασίες ανακατασκευής του
από τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου,
τη δεκαετία του 1990 (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
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στήρια στα Νεόκτιστα και στην Γκορυτσά με τις αίθουσες βαρέων αθλημάτων, ελληνορωμαϊκής και ελευθέρας πάλης, καθώς και τις δύο λέσχες
σκακιού στη Γκορυτσά και την Κάτω Φούσα.
Το γήπεδο Ασπροπύργου αναβαθμίστηκε με χόρτο και καινούργια
αποδυτήρια, ενώ ανακατασκευάστηκαν οι εξωτερικοί χώροι και προστέθηκαν νέες κερκίδες. Επίσης ανακαινίστηκε σε μεγάλο βαθμό το
γήπεδο Παραλίας Νεοκτίστων. Οι διαβρωμένες από τη θάλασσα και την
πολυκαιρία κερκίδες αντικαταστάθηκαν και τα αποδυτήρια ανακαινίστηκαν. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Ασπροπύργου.
Ο Αθλητικός Οργανισμός επιδοτεί τα αθλητικά σωματεία και τους
συλλόγους, διοργανώνοντας πανελλήνιες και τοπικές συναντήσεις, ενώ
παράλληλα συνεργάζεται με τα σχολεία. Από το 1995 και σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει διασχολικά πρωταθλήματα, όπως τουρνουά
ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και σκακιού.
Ξεχωριστή μέριμνα έχει δοθεί στο σκάκι. Το 1998 ιδρύθηκε το σκακιστικό τμήμα, με δύο λέσχες πλήρως εξοπλισμένες, στους οικισμούς
Γκορυτσά και Φούσα. Συνεχής είναι η προπόνηση και η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Ασπροπύργου σε τουρνουά και νεανικά πρωταθλήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ο δήμος φιλοξενεί Έλληνες
και ξένους προπονητές υπό την αιγίδα του Αθλητικού Οργανισμού σε
συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.
Το καλοκαίρι του 2000 έλαβε χώρα το πρώτο παγκόσμιο παιδικό τουρνουά σκακιού στις δημοτικές κατασκηνώσεις. Το 2003 στο
Πνευματικό Κέντρο του δήμου διενεργήθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα των δέκα καλύτερων ανδρών και γυναικών, όπου η μαθήτρια
της Β΄ Λυκείου Βέρα Παπαδοπούλου ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια
Ελλάδας γυναικών για τις ηλικίες έως δεκαπέντε ετών25.
Από το 2003 διοργανώνονται διασχολικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, σκακιού και στίβου στα πλαίσιο
των «Θριασίων». Το 2002 ο Μάκης Στεργιούδης κατέρριψε το πανελλή-

νιο ρεκόρ παίδων στα εκατό μέτρα με χρόνο 10΄΄3326. Οι επιτυχίες για
τους μαθητές και τις ομάδες των σχολείων του δήμου είναι μεγάλες.
Στον Ασπρόπυργο επίσης έχουν την έδρα τους αθλητικοί όμιλοι, σύλλογοι και ποδοσφαιρικά σωματεία:
I. Αθλητικός Όμιλος Ένωση Πανασπροπυργιακού-Δόξας
Ιδρύθηκε το 1947 και είναι το παλαιότερο αθλητικό σωματείο του
Ασπροπύργου. Τα χρώματα της ομάδας ήταν αρχικά το μαύρο και το άσπρο.
Ένα χρόνο αργότερα ιδρύθηκε ο Ατρόμητος. Το 1949 τα δύο ποδοσφαιρικά
σωματεία ενώθηκαν υπό την ονομασία «Πανασπροπυργιακός» και με χρώματα το μπλε και το άσπρο. Το 1971 ιδρύθηκε ο Α.Ο. Δόξα Ασπροπύργου
με χρώματα το μαύρο και το άσπρο. Το 1995 συγχωνεύθηκε με τον
Πανασπροπυργιακό δημιουργώντας την Ένωση Πανασπροπυργιακού
Δόξας. Το 2002 η ομάδα ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια Πειραιά.27.

Άνω δεξιά: Διεθνές τουρνουά σκακιού,
αρχές δεκαετίας 2000 (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
Κάτω δεξιά: Η παιδική ομάδα πετοσφαίρισης
του Αθλητικού Οργανισμού, δεκαετία 1990
Άνω αριστερά: Η παιδική ομάδα ποδοσφαίρου
του Αθλητικού Οργανισμού, 1990

II. Αθλητικός Όμιλος Αίας Παραλίας Ασπροπύργου
Ιδρύθηκε το 1977.
III. Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο Ίκαρος Διυλιστηρίων
Ασπροπύργου
Έχει ως έδρα το ποδοσφαιρικό γήπεδο Παραλίας Νεοκτίστων.
IV. Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου
Ιδρύθηκε το 1983. Το γήπεδο βρίσκεται στην Γκορυτσά.
V. Αθλητικός Όμιλος Ηρακλής
Ο A.O. Ηρακλής δραστηριοποιείται στα αθλήματα της ελευθέρας και
ελληνορωμαϊκής πάλης. Οι αθλητές του έχουν λάβει μέρος σε τοπικά και
εθνικά πρωταθλήματα αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις σε όλες τις
κατηγορίες.
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έμπρακτη απόδειξη, ένας δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός, τέσσερις
παιδικοί σταθμοί, ένδεκα νηπιαγωγεία, ένδεκα δημοτικά σχολεία, τέσσερα γυμνάσια, ένα ενιαίο λύκειο και δυο Τ.Ε.Ε. Στον Ασπρόπυργο δεν
λειτουργούν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
Ένεκα της ραγδαίας πληθυσμιακής ανάπτυξης που σημειώνεται τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην περιοχή, έχει αυξηθεί αντίστοιχα και ο
αριθμός των μαθητών. Το 33% εξ αυτών είναι παλιννοστούντες, το 10%
αλλοδαποί και το 7% τσιγγάνοι29. Οι υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας
επαρκούν προς το παρόν, αλλά πολύ σύντομα θα υπάρξει ανάγκη για
αύξηση του αριθμού τους. Αξιοσημείωτο είναι πως ο δήμος έχει φροντίσει όπως τα σχολεία όλων των βαθμίδων να λειτουργούν αποκλειστικά
σε πρωινή βάρδια. Το 2005 ιδρύθηκε το 2ο Τ.Ε.Ε. που λειτουργεί εναλλάξ
με το 1ο Τ.Ε.Ε. πρωί-βράδυ.
Τέλος, ο δήμος έχει δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων πολιτών, συμμετέχοντας σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα30.
Το πρώτο αφορούσε στον σχεδιασμό και τη λειτουργία βάσης δεδομένων
για την προσφορά και ζήτηση εργασίας στην περιοχή (LOTUS 2000+),
ενώ το δεύτερο στη διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για άνεργους
δημότες και παλιννοστούντες Έλληνες του Πόντου (1996-2006)31.

Η πρώτη ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου
Α.Π.Ο. Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου,
1983 (φωτ. αρχείο Α.Π.Ο. Απόλλων
Ποντίων Ασπροπύργου)

Η ομάδα ποδοσφαίρου Α.Π.Ο. Απόλλων
Ποντίων Ασπροπύργου, 2005 (φωτ. αρχείο
Α.Π.Ο. Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου)

Η ομάδα της Ένωσης Πανασπροπυργιακού Δόξας, 2006 (φωτ. αρχείο Αθλητικής Ένωσης
Πανασπροπυργιακού Δόξας)

VI. Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση Ασπροπύργου
Ο αθλητικός σύλλογος πάλης Αναγέννηση Ασπροπύργου ιδρύθηκε το
1997, ενώ η λειτουργία του άρχισε το 1999 με τη βοήθεια του Αθλητικού
Οργανισμού του δήμου. Αξιοσημείωτη είναι η πρώτη θέση του αθλητή
Ιωάννη Παπαδόπουλου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2006, από
τους πρώτους σε διακρίσεις στην κατηγορία εφήβων σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που του έχουν παραχωρηθεί από
τον δήμο28.
Παλαιστής του αθλητικού συλλόγου
Αναγέννηση Ασπροπύργου (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)

VII. Αθλητικός Σύλλογος Βήβων Ασπροπύργου
Ο A.Σ. άρσης βαρών Βήβων ιδρύθηκε το 2004. Δραστηριοποιείται στα
βαρέα αθλήματα σε όλες τις κατηγορίες και πολλοί αθλητές του είναι
μέλη των εθνικών ομάδων άρσης βαρών.
VIII. Κριός Ασπροπύργου
Το ποδοσφαιρικό σωματείο Κριός Ασπροπύργου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο
του 2004 από τον φίλαθλο Φώτη Κολαμπά. Την ίδια χρονιά συμμετείχε
στο τουρνουά του Χαλανδρίου όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Το 2006
συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πρωτάθλημα της Δυτικής
Αττικής που οργάνωσε η Ε.Π.Σ.Δ.Α.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του αθλητικού
σωματείου Κριός Ασπροπύργου, 2005
(φωτ. αρχείο αθλητικού σωματείου Κριός
Ασπροπύργου)
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Μόρφωση και εκπαιδευτικά ιδρύματα
Ο δήμος Ασπροπύργου διαθέτει έναν αριθμό σχολικών ιδρυμάτων
ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού του. Η

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου
Ασπροπύργου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)

Το κτίριο της Δ.Ε.Α.Δ.Α.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ασπροπύργου ιδρύθηκε το
1996. Το διοικητικό της συμβούλιο αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους διαφόρων φορέων και δημότες32.
Οι σκοποί της Δ.Ε.Α.Δ.Α., σύμφωνα με τα ιδρυτικά διατάγματα, είναι
η δημιουργία γραφείου εύρεσης εργασίας και θυγατρικών εταιρειών
οποιασδήποτε νομικής μορφής, με σκοπό να συστηθούν κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Ακόμα η παροχή υπηρεσιών και η ανταλλαγή
τεχνογνωσίας σε συνεργασία με άλλους φορείς Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και
ιδιώτες για θέματα σχετικά με τους στόχους της παρούσας εταιρείας καθώς
και η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων
και οργανισμών, με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής. Η στοχοθεσία περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη σύγχρονων
συστημάτων και εφαρμογών πολεοδομικού, ρυθμιστικού και τεχνικού
χαρακτήρα του δήμου, την αναβάθμιση και αξιοποίηση υποβαθμισμένων
περιοχών του, τη σχεδίαση, υποβολή και υλοποίηση ειδικών στεγαστικών
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα ή δανειοδοτούμενα από τον δήμο και
από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.
Μία από τις πρώτες προσπάθειες υλοποίησης των θεσμοθετηθέντων
σκοπών της Δ.Ε.Α.Δ.Α. ήταν η διοργάνωση και καθιέρωση της Διεθνούς
Πανθριασιακής Έκθεσης Προϊόντων και Εμπορευμάτων33. Ήταν μία πρωτότυπη ιδέα του δημάρχου Γ. Λιάκου, ο οποίος διαπιστώνοντας το 1997
την ύπαρξη περίπου 1.300 επιχειρήσεων εγκατεστημένων στον δήμο και
αρκετών άλλων στο Θριάσιο πεδίο, θέλησε να εξασφαλίσει μόνιμο εκθεσιακό χώρο για τη διαφήμιση και την προώθησή τους.
Η πρώτη Πανθριασιακή Έκθεση Προϊόντων και Εμπορευμάτων
πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 15 Δεκεμβρίου 1997 στο Εκθεσιακό
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Άνω αριστερά: Ο δήμαρχος Ασπροπύργου
Γ. Λιάκος στην 5η Διεθνή Συνάντηση
για το περιβάλλον, το 2001 (φωτ. αρχείο
Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω δεξιά: Η συμμετοχή του Δήμου
Ασπροπύργου στην Έκθεση Polis
Θεσσαλονίκης, το 2001 (φωτ. αρχείο
Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης Δήμου
Ασπροπύργου)

Κέντρο του δήμου Ασπροπύργου, στο Πάρκο Γκορυτσάς, έκτασης 20.000
τ.μ., επί της λεωφόρου ΝATO, βόρεια του στρατιωτικού αεροδρομίου,
μεταξύ του Ασπροπύργου και του Θριάσιου Νοσοκομείου. Στην έκθεση
έλαβαν μέρος 67 εκθέτες, εκ των οποίων 33 ήταν από το Θριάσιο πεδίο και
34 από γειτονικές περιοχές. Σκοπός της έκθεσης ήταν «η δημιουργία τοπικής συνείδησης». Αυτό συνεπάγεται την εξάλειψη της εχθρότητας των
κατοίκων προς τις βιομηχανίες της περιοχής. Η αύξηση της παραγωγής
των τελευταίων σημαίνει αύξηση του απασχολούμενου τοπικού εργατικού δυναμικού. Από την άλλη πλευρά, οι βιομηχανίες υποχρεώθηκαν να
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της μόλυνσης, η οποία επιβαρύνει σημαντικά την υγεία των κατοίκων του Θριάσιου πεδίου.
Με σύνθημα «Το Θριάσιο αποτελεί το βιομηχανικό και εμπορικό σταυροδρόμι της Ελλάδας», διοργανώθηκαν οι επόμενες οκτώ
Πανθριασιακές Εκθέσεις. Όλες φιλοξενήθηκαν στο Εκθεσιακό Κέντρο
του δήμου, σε ένα κτίριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ο αριθμός των
εκθετών και των επισκεπτών κάθε χρόνο αυξανόταν, με αποτέλεσμα
η έκθεση να ξεπεράσει τα στενά όρια της περιοχής, καθώς στις εγκαταστάσεις της φιλοξενήθηκαν περίπτερα παγκοσμίως γνωστών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Norsi Oil, το μεγαλύτερο
διυλιστήριο της Ρωσίας.

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ασπροπύργου
Η τεχνική υπηρεσία του δήμου ιδρύθηκε με σκοπό τη δημιουργία
μιας ανθρώπινης πόλης με πολλούς χώρους πρασίνου. Τα έργα που
πραγματοποιήθηκαν μετά από συστηματικό σχεδιασμό και με σεβασμό προς το περιβάλλον άλλαξαν ουσιαστικά τη μορφή της πόλης34. Η
υπηρεσία αποτελείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών, που δημιουργήθηκε το 1998 για την εξυπηρέτηση των
δημοτών και την κάλυψη των αναγκών όλης της διοικητικής περιφέρειας του δήμου σε πολεοδομικό σχεδιασμό, το Τμήμα Κατασκευής
Έργων, το Γραφείο Οργάνωσης και Παρακολούθησης Έργων, το Τμήμα
Μελετών Σύνταξης και Παρακολούθησης του Τεχνικού Προγράμματος
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και το Τμήμα Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Στο τελευταίο τμήμα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, καθώς στο Θριάσιο
πεδίο και εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ασπροπύργου λειτουργούν πολλές βιομηχανίες, μερικές από τις οποίες είναι εθνικής και
στρατηγικής σημασίας. Το αρνητικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία αέριας, υγρής και στερεής ρύπανσης στην περιοχή35. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, δημιουργήθηκε το Τμήμα Ελέγχου και
Προστασίας Περιβάλλοντος. Το ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό και
τεχνικό προσωπικό έχει ως στόχο τον αποτελεσματικό και άμεσο έλεγχο
της περιβαλλοντικής ρύπανσης στον Ασπρόπυργο και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου36.
Συμμετέχει σε διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα37: το πρόγραμμα «Life» με τη συνεργασία του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, για το έργο «Επίδειξη
και Εφαρμογή Μεγάλης Κλίμακας της Νέας Μαγνητικής Μεθόδου
Clean Mag» για τον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα38, τη
συμμετοχή ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Miriad 21» με
στόχο την εφαρμογή βιώσιμης ανάπτυξης για τις πόλεις με βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικούς κινδύνους39,
το πρόγραμμα του ΕΠΠΡ, με σκοπό την ανάπτυξη «Σχεδίου Δράσης
Αντιμετώπισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου στην περιοχή του
Δήμου Ασπροπύργου» και τέλος τη συνεχή παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων και προτάσεων που ανακοινώνει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ή η Περιφέρεια Αττικής και που αφορούν το περιβάλλον. Αξιοσημείωτη
είναι και η συμμετοχή του δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LOTUS
2000+ Στρατηγική Μακροπρόθεσμης Αστικής Ανάπτυξης40».
Μετά από μακροχρόνια έρευνα και καταγραφή των προβλημάτων, ήταν
επιβεβλημένη η τροποποίηση και βελτίωση του Κανονισμού Καθαριότητας
και Προστασίας του Περιβάλλοντος του δήμου Ασπροπύργου. Το τμήμα
ακολουθεί τον νέο κανονισμό, που στόχο έχει την καλύτερη συνεργασία
του δήμου και των πολιτών, τη διασφάλιση της υγείας και της αισθητικής
στην περιφέρεια του δήμου και την τήρηση των κανονισμών υγιεινής και
προστασίας του περιβάλλοντος από τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες της
περιοχής του Θριάσιου πεδίου που υπάγονται στα όρια του δήμου.

Άνω δεξιά: Ο δήμαρχος Ασπροπύργου
Γ. Λιάκος στην 5η Διεθνή Συνάντηση
για το περιβάλλον (φωτ. αρχείο Γραφείου
Ευρωπαϊκής Ένωσης Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω αριστερά: Ο δήμαρχος Ασπροπύργου
Γ. Λιάκος και ο δήμαρχος Χαϊδαρίου
Κ. Ντινιάκος στα εγκαίνια
της Α’ Πανθριασιακής Έκθεσης Προϊόντων
και Εμπορευμάτων (φωτ. αρχείο Γραφείο
Οργάνωσης Πανθριασιακών Εκθέσεων)
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Άνω αριστερά: Δημοτικά έργα ύδρευσης και
αποχέτευσης (φωτ. αρχείο Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω δεξιά: Το θέατρο του Αγροκηπίου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Ο κανονισμός αφορά στη ρύπανση από στερεά και υγρά απόβλητα,
τη ρύπανση από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών, την ηχορύπανση, τη
ρύπανση από απόρριψη αντικειμένων, τη ρύπανση ακάλυπτων χώρων
και δασών, την αέρια ρύπανση, την αυθαίρετη καύση, τις υποχρεώσεις
των ιδιοκτητών οικοπέδων, τη ρύπανση από εμπορικές διαφημίσεις,
τη ρύπανση κατά τη μεταφορά υλικών, τη χωροθέτηση λειτουργίας της
πόλης, τα ανταποδοτικά τέλη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος,
το πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων, τα προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και συμμετοχής των πολιτών, τα κλιμάκια
ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος, την Επιτροπή Περιβάλλοντος
του Δήμου και τη Δημοτική Αστυνομία41. Για τον έλεγχο της τήρησης
των διατάξεων του κανονισμού, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του δήμου,
η δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί το
δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε καθαρό και φιλικό περιβάλλον.

Έργα υποδομής
Από το 1995 η δημοτική αρχή έθεσε ως στόχο την αντιμετώπιση και επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αφορούσαν τη στέγαση σχολείων, καθώς και τη συντήρηση και βελτίωση των σχολικών κτιρίων και
των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούσαν εντός
των ορίων του δήμου. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,
η δημοτική αρχή ανέλαβε την ευθύνη να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές
ανάγκες των σχολείων με βασικές προτεραιότητες τη συντήρηση και
επισκευή των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τη βελτίωση των συνθηκών για όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη εκπαιδευτική
λειτουργία. Επί δημαρχίας Γεωργίου Λιάκου όλες οι βαθμίδες των σχολείων λειτουργούσαν αποκλειστικά σε πρωινή βάση42.
Κατά την περίοδο 1995-2006 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα έργα
οδοποιίας. Κατασκευάστηκε και ασφαλτοστρώθηκε ο οδικός άξονας
Γκορυτσά–Ψάρι–Μελίσσια–Ρουπάκι, που έδωσε στους κατοίκους τη
δυνατότητα να έχουν συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και πρόσβαση στις
αγορές και τις δημοτικές υπηρεσίες. Ασφαλτοστρώθηκε ο οδικός άξονας
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Νέας Ζωής και οι δρόμοι στον συνοικισμό Ήμερος Τόπος. Συντηρήθηκαν
και βελτιώθηκαν οι οδικοί άξονες των περιοχών Παραλία, Νεόκτιστα,
Άνω και Κάτω Φούσα, Πηλιχό, Αεροδρόμιο, Θερμοκήπιο, Τρύπα
Αλεπούς, Άγιο Ιωάννη, Στεφάνι, Μούλκι, Ρυκιά. Οι κατεστραμμένες
οδοί στα όρια του δήμου αποκαταστάθηκαν, ενώ διανοίχτηκαν ή ανακατασκευάστηκαν νέοι αγροτικοί δρόμοι.
Έργο ζωτικής σημασίας υπήρξε ο κόμβος της λεωφόρου Δημοκρατίας
με την περιφερειακή οδό και η διέλευση του αντίστοιχου τμήματος αγωγού ομβρίων υδάτων. Επίσης κατασκευάστηκαν γέφυρες στο Θερμοκήπιο
και στον οικισμό Ψάρι, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή της γέφυρας στον Άγιο
Ιωάννη Γκορυτσάς, όπως επίσης και ο υπόγειος αγωγός υδάτων43.
Κατά την περίοδο 1995-2006 δόθηκε προτεραιότητα στους τομείς
που σχετίζονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Κατασκευάστηκε μεγάλος αριθμός πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την πεζοδρόμηση των οδών Ισιδώρου, Τριβέλλα,
Μελέτη Βασιλείου, Σιδέρη Τσίγκου, Φυλής και Λήμνου. Αμέσως μετά
την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες
ονοματοθεσίας των οδών σε όλη την πόλη. Επιπλέον τοποθετήθηκε
μία προειδοποιητική φωτεινή σηματοδότηση στους κόμβους των οδών
Θρασυβούλου με τη λεωφόρο Ειρήνης (πρώην λεωφόρος ΝΑΤΟ) και της
οδού Παπαφλέσσα με τη λεωφόρο Ειρήνης στον οικισμό Γκορυτσά.
Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού σε πολλούς δρόμους του δήμου. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης όλων
των οικισμών συντηρήθηκε, βελτιώθηκε και επεκτάθηκε. Οι κάτοικοι των
περιοχών Νεόκτιστα, Άνω και Κάτω Φούσα, Θερμοκήπιο, Αεροδρόμιο,
Νέα Ζωή, Παραλία, Αγία Μαρίνα, Γκορυτσά, Ρουπάκι, Γερμανικά,
Τρύπα Αλεπούς, Ψάρι μπορούν να κυκλοφορούν πλέον με ασφάλεια
και άνεση. Περισσότερες από 2.500 νέες κατοικίες ηλεκτροδοτήθηκαν.
Η λεωφόρος Δημοκρατίας, ηλεκτροφωτισμένη με καλαίσθητα φωτιστικά, σε συνδυασμό με τη διαπλάτυνσή της, την ασφαλτόστρωση, τη
δενδροφύτευση με φοίνικες και γκαζόν και τη διαχωριστική νησίδα,
αναβάθμισε την είσοδο της πόλης κάνοντάς την πιο όμορφη και σαφώς
πιο ασφαλή.

Άνω δεξιά: Έργα ασφαλτόστρωσης
στον Ασπρόπυργο (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω αριστερά: Η οδός Σιδέρη Τσίγκου
πεζοδρομημένη (φωτ. αρχείο Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)
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Ο κινηματογράφος «Γαλαξίας» (φωτ. αρχείο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)

Το κεντρικό κτίριο του νέου αμαξοστασίου
(φωτ. αρχείο Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Ασπροπύργου)

Ο στόλος των οχημάτων του Δήμου
Ασπροπύργου (φωτ. αρχείο Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου)

Σημαντικό έργο έχει γίνει και στον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και των αντιπλημμυρικών έργων44. Αυτό πραγματοποιήθηκε
μέσω παρεμβάσεων και κατασκευών, αντικαταστάσεων και επισκευών τόσο στο κέντρο όσο και στους οικισμούς Νεόκτιστα, Άνω και
Κάτω Φούσα, Θερμοκήπιο, Αεροδρόμιο, Νέα Ζωή, Παραλία, Γκορυτσά,
Τρύπα Αλεπούς, Ψάρι, Βλαβιανό, Πηλιχό, Κουταλά, Σφαγεία, Κύριλλο,
Λάκκο Καματερού. Οι απώλειες νερού έχουν περιοριστεί σημαντικά.
Παράλληλα, υδροδοτήθηκε σχεδόν κάθε οικία στον Ασπρόπυργο, καθώς
εγκαταστάθηκαν περισσότερες από 2.500 νέες παροχές υδροδότησης.
Εκτεταμένη ήταν η κατασκευή μιας σειράς αγωγών ομβρίων υδάτων στις
οδούς Πλάτωνος, Ηρώων Πολυτεχνείου, Λεωφόρου Δημοκρατίας και
Θρασυβούλου, 28ης Οκτωβρίου, Πλάτωνος και στο νοτιοδυτικό περιφερειακό με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
Μετά από παρέμβαση της δημοτικής αρχής εγκαταστάθηκε μόνιμα στον
Ασπρόπυργο συνεργείο της Ε.ΥΔ.ΑΠ. για τον καθαρισμό των ρεμάτων.
Από τον Νοέμβριο του 2003 την ευθύνη του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης έχει η Ε.ΥΔ.ΑΠ.
Το ζήτημα της καθαριότητας, άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία των πολιτών, αποτέλεσε ξεχωριστό τομέα ενδιαφέροντος και δράσης της δημαρχίας
Γ. Λιάκου. Πρώτος στόχος της Διεύθυνσης Καθαριότητας υπήρξε ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού και του τρόπου αποκομιδής
των απορριμμάτων45. Ως εκ τούτου, ενισχύθηκε ο στόλος καθαριότητας
του δήμου με απορριμματοφόρα, ανοικτά φορτηγά, υδροφόρα οχήματα,
πλυντήριο κάδων, σκούπες, σάρωθρα, JCB και μία αλατιέρα.
Αγοράστηκαν περίπου 3.000 κάδοι απορριμμάτων και τοποθετήθηκαν σε όλους τους οικισμούς, καθώς και καλάθια απορριμμάτων σε
όλες τις πλατείες, τους αθλητικούς χώρους και τους δρόμους. Ο δήμος
Ασπροπύργου συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των δήμων
και κοινοτήτων της Αττικής. Για την υλοποίηση του προγράμματος
ανακύκλωσης χαρτιού έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία της πόλης
ειδικοί πράσινοι κάδοι.
Ο δήμος δίνει μεγάλη βαρύτητα στον καθαρισμό της πόλης και ειδικότερα των δρόμων, που αποτελούν ουσιαστικά τον καθρέφτη της πόλης.
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Για τον λόγο αυτό αγόρασε οχήματα καθαρισμού δρόμων και βούρτσες,
όπου σε συνδυασμό με τα συνεργεία οδοκαθαριστών επιτυγχάνουν να
διατηρούν την πόλη καθαρή. Ο εξοπλισμός των οδοκαθαριστών ανανεώθηκε με σύγχρονα ελαφρού τύπου εργαλεία, καροτσάκια, σκούπες κ.ά.
Ο δήμος πραγματοποίησε καθαρισμό εκατοντάδων στρεμμάτων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και περιφράξεις χώρων, ενώ γίνεται συνεχής
απολύμανση στα σχολεία, στο δημαρχείο και στα Κ.Α.Π.Η.
Με την αγορά από την Εθνική Τράπεζα χώρου έκτασης είκοσι έξι στρεμμάτων με 6.000 καλυμμένους χώρους, δημιουργήθηκε το νέο αμαξοστάσιο
του δήμου, που διασφάλισε την περιουσία του προσφέροντας ταυτόχρονα
άριστες συνθήκες στους εργαζόμενους. Δίπλα στο αμαξοστάσιο εγκαταστάθηκε ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, μειώνοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς τους.

Έργα ανάπλασης
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της δημοτικής αρχής για την αναβάθμιση
της πόλης εντάσσονται οι δενδροφυτεύσεις και η δημιουργία πλατειών
και χώρων πρασίνου. Κατά τα πρώτα τέσσερα έτη της θητείας Λιάκου
κατασκευάστηκε η πλατεία των Αγίων Αναργύρων, η πλατεία Ηρώων,
η πλατεία Γ. Σεφέρη στον οικισμό της Παραλίας, η πλατεία Κ. Παλαμά
στην περιοχή Λουζιτάνια, η πλατεία Ηπειρωτών στα Γερμανικά, η πλατεία Δημιουργίας στον οικισμό Νεοκτίστων, η πλατεία Γενοκτονίας των
Ποντίων στον οικισμό της Γκορυτσάς, οι πλατείες στη θέση Πηλιχό, στον
οικισμό Ψάρι, στον οικισμό Νέα Ζωή, στον οικισμό Βλαβιανό, στον οικισμό Αεροδρόμιο και στους οικισμούς Άνω και Κάτω Φούσα.
Καλλωπίστηκαν οι είσοδοι της πόλης σε κάθε οικισμό, ενώ οι υπάλληλοι του δήμου καθημερινά με τις υπηρεσίες τους φροντίζουν και συντηρούν τους χώρους των πλατειών και το πράσινο. Επιπλέον, δημιουργούνται νέες πλατείες, δύο στον οικισμό Γκορυτσά και από μία στον οικισμό
Τρύπα Αλεπούς και στον οικισμό Παραλίας.
Επίσης έχουν κατασκευαστεί πολλές παιδικές χαρές, παιχνιδότοποι και
χώροι αναψυχής, όπως στις πλατείες στην οδό Φυλής, στο 2ο Δημοτικό
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Η αναπλασμένη παραλία του Ασπροπύργου
(φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)
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σχολείο και στο πάρκο Γκορυτσάς, όπου τελούνται πολλαπλές εκδηλώσεις, γιορτές και εκθέσεις.
Η ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της παραλίας αποτελούσε ένα έργο μακράς πνοής. Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκαν
παιδικές χαρές, σιντριβάνια, παγκάκια και ηλεκτροφωτισμένοι διάδρομοι ανάμεσα σε δενδροφυτευμένα παρτέρια με λουλούδια, καθώς και
γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης και παιχνιδότοποι. Η παράκτια ζώνη από το 1995 έχει αλλάξει αισθητά και σήμερα
αποτελεί το στολίδι του Δήμου ως χώρος αναψυχής και πόλος έλξης για
τους κατοίκους του Ασπροπύργου και τους επισκέπτες του.
Μεταξύ των έργων ανάπλασης συγκαταλέγεται και η ανακαίνιση
του δημοτικού κινηματογράφου «Γαλαξίας», που επαναλειτούργησε
στις 19 Απριλίου 1998. Η ανακαίνιση σχετιζόταν με αισθητικές παρεμβάσεις στην οροφή, στην οθόνη, στα καθίσματα και τα καμαρίνια. Στον
«Γαλαξία» γίνονται προβολές ταινιών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, συναυλίες και επιδείξεις των
πολιτιστικών και αθλητικών τμημάτων του δήμου.
Ακόμη, το 1995 δημιουργήθηκε η Δημοτική Παιδική Κατασκήνωση
σε χώρο 35 στρεμμάτων στη θέση «Μουγγό» των Βιλίων, που ανήκει
στον δήμο Ασπροπύργου. Εγκαινιάστηκε στις 20 Ιουλίου 1997 από τον
δήμαρχο Γεώργιο Λιάκο46. Ο χώρος της διαθέτει γήπεδα καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου 5x5, πετοσφαίρισης, πισίνα, αίθουσες σκακιού, επιτραπέζιας αντισφαίρισης και παιδική χαρά. Υπάρχει πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής και λειτουργούν εργαστήρια χειροτεχνίας, ζωγραφικής, πηλού,

θεατρικών παιχνιδιών, παραδοσιακών χορών. Επίσης λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.

Η πλατεία Γενοκτονίας Ποντίων στην
Γκορυτσά (φωτ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος)

Δημοτική συγκοινωνία
Η δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας το 199747 συνέδεσε τους γύρω
οικισμούς με τον κυρίως αστικό πυρήνα του Ασπροπύργου. Έτσι, αναβαθμίστηκαν οι απομακρυσμένες περιοχές του δήμου, δόθηκε οικονομική ώθηση στους επαγγελματοβιοτέχνες σε όλες τις περιοχές και
δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Το πρώτο δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1997. Το 2006 τέσσερις λεωφορειακές
γραμμές διενεργούσαν δρομολόγια συνδέοντας το κέντρο της πόλης με
τους οικισμούς, αλλά και τους οικισμούς μεταξύ τους.

Τοπικός Τύπος
Στον Ασπρόπυργο εκδίδεται και κυκλοφορεί τοπικός τύπος. Η τοπική
πολιτική εφημερίδα Θριάσιο καλύπτει θέματα της τοπικής κοινωνίας
και των γειτονικών δήμων48. Εφημερίδες και έντυπα που εκδίδονται σε
γειτονικούς δήμους και αφορούν το Θριάσιο πεδίο και τους δήμους της
δυτικής Αττικής είναι η Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής, καθημερινή πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Ελευσίνα, ο Παρατηρητής της Δυτικής
Αττικής και ο Δημοτικός Τύπος, εβδομαδιαία εφημερίδα για τους Ο.Τ.Α. της
Περιφέρειας Αττικής.
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Άνω: Ο δήμαρχος Νικόλαος Μελετίου
σε ομιλία του στην πλατεία Ηρώων
για την Εθνική Παλιγγενεσία, 25 Μαρτίου
2010 (φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
Δεξιά: Η επιστολή του Γέροντα
Νεκτάριου Αγιορείτη προς τον Νικόλαο
Μελετίου, όπου τον συγχαίρει για τον
πανηγυρικό λόγο του στις 25 Μαρτίου 2010
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Δημαρχία Νικολάου Μελετίου (2006-2010)

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου

Ο Νικόλαος Μελετίου γεννήθηκε στον Ασπρόπυργο το 1955. Είναι γιος
του Ιωάννη Μελετίου και της Αιμιλίας Λιάκου. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην πόλη από το 1977 ως επιχειρηματίας σε πολλούς τομείς
και ασχολείται με τα κοινά του Ασπροπύργου από νεαρή ηλικία. Εξελέγη
για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές του 1991. Έκτοτε,
υπηρέτησε τον δήμο και την ευρύτερη περιοχή είτε ως αντιδήμαρχος
είτε ως πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων
Θριασίου Πεδίου. Στης δημοτικές εκλογές του 2006 εξελέγη δήμαρχος
Ασπροπύργου από τον πρώτο γύρο. Η επιτυχία του Νικολάου Μελετίου
αποδόθηκε, όπως επεσήμανε η πλειοψηφία των ψηφοφόρων σε σχετικές
δημοσκοπήσεις, στην εμπιστοσύνη του λαού, την οποία κέρδισε χάρη
στη διαπιστωμένη ικανότητά του να αντιπαλεύει με μεγάλα και σοβαρά
προβλήματα του Ασπροπύργου και της ευρύτερης περιοχής.
Ο Νικόλαος Μελετίου παρέλαβε τον δήμο Ασπροπύργου σε ένα
κομβικό σημείο τόσο για τον ίδιο όσο και για την αυτοδιοίκηση γενικότερα. Ένα δήμο που, επί είκοσι χρόνια περίπου, κατέγραφε το μεγαλύτερο ίσως ποσοστό πληθυσμιακής αύξησης σε όλη την Ελλάδα. Με
αυτούς τους ρυθμούς, η κωμόπολη των δεκατεσσάρων χιλιάδων κατοίκων μεταβλήθηκε –μέσα σε ελάχιστο χρόνο– σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη μεγαλούπολη, ο πληθυσμός της οποίας ξεπερνά τις πενήντα
χιλιάδες ψυχές.

Ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα, το οποίο και συζητήθηκε έντονα σε
όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 2006, αφορούσε στο
Κέντρο Επεξεργασίας των Λυμάτων του Θριασίου Πεδίου (Κ.Ε.Λ.Θ).
Όλες οι δημοτικές παρατάξεις, εκφράζοντας το σύνολο των πολιτών
του Ασπροπύργου, ήταν κάθετα αντίθετες και ως προς τη χωροθέτηση του Βιολογικού Καθαρισμού στην Παραλία Ασπροπύργου και ως
προς την πρόβλεψη επεξεργασίας των λυμάτων. Ωστόσο, μέχρι την 1η
Ιανουαρίου του 2007 που ο Νικόλαος Μελετίου ανέλαβε τα καθήκοντά
του ως δήμαρχος, ο Ασπρόπυργος δεν είχε καταγράψει την αντίδρασή
του, συνοδευόμενη από τεκμηριωμένες διαφωνίες.
Ο νέος δήμαρχος έκανε γνωστές τις θέσεις και τις προθέσεις του
σχετικά με το θέμα από την πρώτη μέρα της θητείας του. Έστειλε ενημερωτικές επιστολές, όπου εξηγούσε την ανάγκη να αποτραπούν οι
πρόχειρες λύσεις που είχαν προκριθεί και υιοθετηθεί από όλους τους
αρμόδιους φορείς σχετικά με τα έργα για την αποχέτευση του Θριάσιου
πεδίου, αλλά και από όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης στην Δυτική
Αττική, συμπεριλαμβανομένου και του δήμου Ασπροπύργου. Έτσι, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, το Ταμείο Συνοχής,
το υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, ο πρωθυπουργός, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι βουλευτές του Νομού Αττικής
και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της περιοχής έγιναν

Στιγμιότυπο από το συμβολικό κλείσιμο
της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου,
που έκανε γνωστή την αντίδραση
του Ασπροπύργου για το Κ.Ε.Λ.Θ.
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Ο αναβαθμισμένος χώρος της Παραλίας που
υπερασπίστηκαν η δημοτική αρχή και οι
πολίτες, απαιτώντας τριτοβάθμια επεξεργασία
και προστασία της περιοχής. Το καλοκαίρι
του 2009, με τη μεσολάβηση της Κομισιόν,
πολιτεία και ΕΥΔΑΠ συμφώνησαν με τις
προτάσεις του Δήμου Ασπροπύργου (φωτ.
αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Οι δεξαμενές κλειστού τύπου,
που κατασκευάζονται στον χώρο
του Κ.Ε.Λ.Θ. στην παραλία
του Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

κοινωνοί των τεκμηριωμένων αντιρρήσεων της νέας δημοτικής αρχής. Η
διοργάνωση ειδικής ημερίδας, εν είδει παλλαϊκής συνέλευσης, κατέδειξε
ότι όχι μόνο η δημοτική αρχή, αλλά και σύσσωμοι οι Ασπροπυργιώτες
ήταν αντίθετοι στις προωθούμενες λύσεις. Ακολούθησε συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής οδού, που σε συνδυασμό με τη συνεχή αποστολή πληροφοριακών δελτίων του δήμου σε κάθε αρμόδιο, έκαναν την αντίδραση
του Ασπροπύργου γνωστή, τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες.
Ακολούθησε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, που κατέληξε
σε προσωρινή διαταγή παύσης κάθε εργασίας γύρω από το Κ.Ε.Λ.Θ.
Ήταν η πρώτη νίκη, που άνοιξε νέους ορίζοντες στην προσπάθεια να
αποτραπεί μία ζοφερή προοπτική. Ακόμα και όταν ήρθη η ισχύς της προσωρινής διαταγής, όλοι είχαν κατανοήσει ότι χωρίς τη συγκατάθεση του
Ασπροπύργου, το έργο δεν υπήρχε περίπτωση να εκτελεστεί. Ο δήμος
και η Επιτροπή Αγώνα, που συστήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου,
αξιοποίησαν την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία, την ενότητα των
δημοτών, την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη συμπαράσταση
της Μ.Κ.Ο. «Νομικοί Περιβάλλοντος» του Ινστιτούτου Μαραγκοπούλου
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ι.Μ.Δ.Α.), καθώς και ακαδημαϊκών
κύκλων από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Όταν η ελληνική κυβέρνηση,
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και η Ε.ΥΔ.ΑΠ. κλήθηκαν να συζητήσουν τις αντιρρήσεις του Ασπροπύργου παρουσία κοινοτικών αξιωματούχων και εμπειρογνωμόνων, αναγκάστηκαν να δεχθούν όλους τους όρους που έθεσε
ο δήμαρχος Ασπροπύργου. Αυτοί περιλάμβαναν την εξασφάλιση βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας και ενισχυμένων ζωνών
πρασίνου γύρω από το Κ.Ε.Λ.Θ., καθώς και την κατασκευή αγωγού
απόρριψης λυμάτων στα 1.200 μέτρα μέσα στη θάλασσα –από τα 75 μέτρα
που προβλεπόταν–, καθώς και ενός απολύτως κλειστού τύπου συστήματος ασφαλείας σε όλο το δίκτυο μεταφοράς λυμάτων και δεξαμενών.
Έτσι, το Θριάσιο θα αποκτούσε ένα Κέντρο Επεξεργασίας, με χαρακτηριστικά που δεν είχαν άλλα ομοειδή στη χώρα και με μία υπέρβαση είκοσι
εκατομμυρίων ευρώ από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.
Η σωστή προετοιμασία, η υπομονή και η επιμονή, οι αλλεπάλληλοι
δικαστικοί αγώνες, η σχεδόν ομόφωνη στήριξη του δημοτικού συμβου-
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λίου, η καθολική συμπαράσταση των πολιτών και η ανυποχώρητη στάση
στις συζητήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις δεν ωφέλησαν μόνο τον
Ασπρόπυργο, αλλά ουσιαστικά έσωσαν όλη την περιοχή, και κυρίως τον
κόλπο της Ελευσίνας.

Λεωφόρος Ειρήνης, πρώην ΝΑΤΟ
Ο Νικόλαος Μελετίου είχε δεσμευτεί να αντιπαλέψει υπαρκτά αλλά
και τεχνητά ζητήματα, που κρατούσαν σε αναμονή ένα έργο κορυφαίας
σημασίας. Με κλιμακούμενες πιέσεις και την ξεκάθαρη προειδοποίηση
για δυναμικές αντιδράσεις, κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή, λίγο πριν
την εκπνοή της προθεσμίας για τη διασφάλιση καταβολής των αποζη-

Η Λεωφόρος Ειρήνης (πρώην ΝΑΤΟ)
σε προχωρημένο στάδιο εργασιών
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Αγροκήπιο
Μετά από σχετική έρευνα, ο δήμαρχος Ασπροπύργου έστειλε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απτό μήνυμα της αποφασιστικότητάς του να
μετατρέψει το «Αγροκήπιο» από τόπο εγκατάλειψης και υποβάθμισης
της ευρύτερης περιοχής σε αθλητική κυψέλη και πόλο έλξης των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων.
Μετά από αντιπαραθέσεις, διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, το
«Αγροκήπιο», σε συνεργασία με τη Νομαρχία, όχι μόνο θα είναι προσβάσιμο από τους πολίτες, αλλά θα μεταβληθεί σε χώρο περιπάτου, άθλησης
και ψυχαγωγίας. Σε συνέχεια των έργων της νότιας πλευράς, δίπλα από
το κύριο συγκρότημα των σχολείων, ο Ασπρόπυργος θα αποκτήσει έναν
ακόμη πολυδύναμο χώρο αναψυχής.

Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Ασπροπύργου
Άνω αριστερά: Η νέα πλατεία
Απόδημων Ασπροπυργίων
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
Άνω δεξιά: Η νέα πλατεία Κυπρίων
Αγωνιστών (φωτ. αρχείο Δήμου
Ασπροπύργου)

μιώσεων, ο δήμαρχος έπεισε τους αρμόδιους να ξεκινήσει το έργο. Η
προσπάθεια του δήμου επικεντρώνεται στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού και στην εγκατάσταση συστήματος
έξυπνων σηματοδοτών στην πρώην «οδό–καρμανιόλα».

Αντιπλημμυρική προστασία
Η αντιμετώπιση των πλημμυρών σε διάφορες περιοχές του Ασπροπύργου,
ιδιαίτερα μετά την κατασκευή της Αττικής οδού, ήταν εκ των πραγμάτων
ζήτημα επείγουσας προτεραιότητας. Μέσα σε τριάμισι χρόνια, μετά από
πλήθος παρεμβάσεων, ο Ασπρόπυργος απαλλάχθηκε από το φλέγον
πρόβλημα μέσω ενός δικτύου αποχέτευσης μήκους πέντε χιλιομέτρων
στο κέντρο και στους συνοικισμούς Παραλίας και Αεροδρομίου.

Το ρολόι του Ασπροπύργου, σύμβολο και επίκεντρο της ζωής της πόλης
για περισσότερες από οχτώ δεκαετίες, βρέθηκε να στέκει για μεγάλο χρονικό διάστημα ημικατεστραμμένο εξαιτίας των σεισμών που έπληξαν την
Αττική, επικίνδυνο για τους διερχόμενους.
Στο ξεκίνημα της δημαρχιακής του θητείας, ο Νικόλαος Μελετίου
κινήθηκε δραστήρια για το έργο της ανακατασκευής του. Ωστόσο, η
διαφωνία ορισμένων πολιτών για την έκταση και τη φύση της απαιτούμενης παρέμβασης καθυστέρησε το έργο. Ακολούθησαν καταγγελίες,
προσφυγές, παραστάσεις, μελέτες, καλοπροαίρετες και κακοπροαίρετες

Η νέα πλατεία Αγίας Παρασκευής
που αναβάθμισε τον χώρο του ιστορικού
ναού της Πολιούχου της πόλης
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Η νέα πλατεία Αρκαδίας στην Παραλία
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Γενική αναβάθμιση

Δημοτικά αντιπλημμυρικά έργα
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Με τη συναίσθηση της δυναμικότητας που αναπτύσσεται σε κάθε γειτονιά, όταν το τοπίο ευνοεί την ανθρώπινη επαφή, ο δήμος έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στη διαμόρφωση πλατειών, ιδίως σε περιοχές εγκαταλελειμμένες, που υποβάθμιζαν την εικόνα της πόλης.
Τέτοιες πλατείες διαμορφώθηκαν σε πάρα πολλά σημεία του
Ασπροπύργου με δημοτικούς πόρους, αναβαθμίζοντας τη γενικότερη
εικόνα της πόλης και δημιουργώντας τόπους συνάντησης σε πολλές
συνοικίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πλατεία Κυπρίων
Αγωνιστών στο κέντρο, η πλατεία Αρκαδίας στον συνοικισμό Παραλίας,
η πλατεία Απόδημων Ασπροπύργιων στην περιοχή του Αστυνομικού
Τμήματος, μπροστά από την ταβέρνα του Πανουργιά, η πλατεία στα
Νεόκτιστα, μέρος ενός σημαντικού έργου αναβάθμισης της περιοχής, η
πλατεία στο Αεροδρόμιο, η πλατεία στα Μελίσσια, τα έργα στο Ρουπάκι,
η πλατεία του Αγίου Ελευθερίου στην Τρύπα Αλεπούς, καθώς και η
πλατεία της Αγίας Παρασκευής, τμήμα της συνολικής αναβάθμισης της
ευρύτερης περιοχής.
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Κυκλοφοριακή μελέτη
Γι' αυτούς που γνώριζαν τις πιεστικές ανάγκες του δήμου κατά την
περίοδο της αλματώδους αύξησης του πληθυσμού του Ασπροπύργου,
της επέκτασης της πόλης και της ενσωμάτωσης χιλιάδων νεοφερμένων
Ελλήνων από τον Πόντο, η απουσία πινακίδων με τις ονομασίες των
οδών αντιμετωπιζόταν με κατανόηση. Το συγκεκριμένο κενό, πάντως,
έπαψε να υπάρχει, αφού η νέα δημοτική αρχή, σε ελάχιστο χρόνο από
την ανάληψη των καθηκόντων της, τοποθέτησε πινακίδες με τα ονόματα
όλων των οδών, λύνοντας το πρόβλημα του προσανατολισμού και της
κίνησης στον Ασπρόπυργο για ντόπιους και επισκέπτες. Ακόμη, η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης της Πόλης συνδυάστηκε με την τοποθέτηση πινακίδων για την κυκλοφορία και τη στάθμευση. Έτσι, η κίνηση στον Ασπρόπυργο διευκολύνθηκε σημαντικά.
Η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού, αλλά και των οικονομικών
μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή, επιβάρυναν τον κυκλοφοριακό φόρτο και αύξησαν τις ανάγκες για χώρους στάθμευσης στο κέντρο
της πόλης. Ο δήμος, ανταποκρινόμενος στις κατά τόπους ανάγκες, διαμόρφωσε χώρους στάθμευσης, ενώ προχώρησε σε παρεμβάσεις για τη
δημιουργία κόμβων, σε αγορές οικοπέδων για τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής σε πολλά σημεία
του Ασπροπύργου.

Εγκαίνια του Ρολογιού, παραμονή
του πανηγυριού της Αγίας Μαρίνας,
17 Ιουλίου 2010 (φωτ. αρχείο Δήμου
Ασπροπύργου)

Μελλοντικός σχεδιασμός
Ο δήμος Ασπροπύργου, από το 2007 και εξής, πορεύεται με επιχειρησιακό σχέδιο. Ιεραρχεί προτεραιότητες, εκπονεί μελέτες, δρομολογεί
λύσεις. Είναι από τους πρώτους δήμους της χώρας που απέκτησαν
πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου έργων του Εθνικού,
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) και από αυτούς που κατέθεσαν καινοτόμες προτάσεις σε μέτρα του σχεδίου, διεκδικώντας σειρά
προγραμμάτων για όλους τους τομείς δημοτικής δράσης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Νικόλαος Μελετίου συμμετέχει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Ε.Σ.Π.Α. Αττικής ως εκπρόσωπος των δήμων
και κοινοτήτων της περιφέρειας.

Η ισόγεια αίθουσα του Ρολογιού, που φιλοξενεί
μόνιμη έκθεση ιστορικών ενθυμημάτων
από την εποχή των Καλυβίων της Χασιάς
μέχρι τον σημερινό Ασπρόπυργο
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Το Ρολόι, σύμβολο του Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

πρωτοβουλίες σχετικά με την αναστήλωση-ανακατασκευή του ιστορικού μνημείου. Τελικά, χάρη στη μελετημένη, επίμονη προσπάθεια της
δημοτικής αρχής σε επίπεδο Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και
υπουργείου Πολιτισμού, εφαρμόστηκαν οι μελέτες που είχε καταθέσει
εξαρχής ο δήμος και το ρολόι πήρε πάλι τη θέση του στο κέντρο της ζωής
του Ασπροπύργου, θέση που κατείχε από το 1929.
Η όψη του ιστορικού κέντρου του Ασπροπύργου εναρμονίστηκε με το
παλαιό ρολόι. Ο περιβάλλων χώρος αναπλάστηκε με την πλακόστρωση,
τις πεζοδρομήσεις, την ασφαλτόστρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας και
τον καλαίσθητο ηλεκτροφωτισμό στην ευρύτερη περιοχή.
Μετά από πολλές δεκαετίες, το ιστορικό κέντρο του Ασπροπύργου
απέκτησε ελκυστική εικόνα και ταυτότητα, όπου ανταμώνει το χθες με το
σήμερα και το αύριο του τόπου.
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Ο δήμαρχος Νικόλαος Μελετίου
πλαισιωμένος από τα μέλη
της Δημοτικής Αστυνομίας
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Δημοτική Αστυνομία
Μετά την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού και την εκπαίδευση των επιλεχθέντων δημοτικών αστυνομικών, μία νέα υπηρεσία εντάχθηκε στη ζωή
της πόλης, προκειμένου να διευθετήσει αποτελεσματικά τόσο τα ζητήματα
ευταξίας του Ασπροπύργου όσο και τα θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του
δήμου Ασπροπύργου.
Ταυτόχρονα, η δημοτική αρχή συνέταξε και προώθησε στο δημοτικό
συμβούλιο εκσυγχρονισμένους κανονισμούς καθαριότητας και τεχνικής
υπηρεσίας, που συνιστούν κανόνα και εργαλείο στα χέρια των υπηρεσιών που ασχολούνται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων.

Καθαριότητα – περιβάλλον
Kάδος ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο
στο πλαίσιο πρωτοποριακών δράσεων
εκτεταμένης ανακύκλωσης υλικών
και συσκευασιών (φωτ. αρχείο Δήμου
Ασπροπύργου)

Στιγμιότυπο από τις συστηματικές
δενδροφυτεύσεις που διενεργεί
ο Δήμος Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Το Αγροκήπιο, αθλητικό πάρκο και χώρος
αναψυχής (φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Χάρη στην υπευθυνότητα και τον ζήλο των εργαζομένων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, η εικόνα των συνοικισμών του Ασπροπύργου, από
όπου τα απορρίμματα απομακρύνονται κάθε μέρα, δίνουν το μέτρο της
μάχης του δήμου για το περιβάλλον στις κατοικημένες περιοχές. Το ίδιο
συμβαίνει και με τους καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων, στις ζώνες
του χονδρεμπορίου και της βιομηχανίας και στις αγροτικές περιοχές,
όπου τα προβλήματα είναι πολλαπλάσια, εξαιτίας της σταθερής απουσίας του κράτους.
Από την ανάληψη των καθηκόντων της, η δημοτική αρχή υπό
τον Νικόλαο Μελετίου δρομολόγησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα

περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Ασπροπύργου. Επεξεργάστηκε και
εφαρμόζει, για πρώτη φορά, πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών με
εκπληκτικά αποτελέσματα. Ακόμη, έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών και ηλεκτρικών συσκευών, με κάδους στα σχολεία
του δήμου και κοντέινερ στο δημοτικό εργοτάξιο.
Ο δήμος Ασπροπύργου ενθαρρύνει και στηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων με εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως «Το
λούνα–παρκ της ανακύκλωσης», που παρουσίασε στην πλατεία Ηρώων
στους μαθητές. Επιπλέον, κάνοντας πράξη τη δέσμευση για περιβαλλοντική αναβάθμιση του Ασπροπύργου, ο δήμος εφαρμόζει εκτεταμένο
πρόγραμμα δενδροφύτευσης σε όλες τις περιοχές της πόλης, δημιουργώντας πνεύμονες οξυγόνου και ζώνες πρασίνου σε κάθε γειτονιά.
Στην προσπάθεια αυτή, η δημοτική αρχή είχε πολύτιμους συμπαραστάτες τους μαθητές, τους κατοίκους της Παραλίας, μεμονωμένους πολίτες,
τον Κυνηγετικό Σύλλογο, τους επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς και
τους στρατιώτες των στρατοπέδων καταδρομέων «Σέεμαν» (Λ.Ο.Κ.) και
«Ξηρογιάννη». Η παρόχθια περιοχή της λίμνης Κουμουνδούρου, η παραλιακή ζώνη του Ασπροπύργου, η κατασκήνωση του δήμου, οι περιφερειακές οδοί (Καραμανλή-Παπανδρέου και Βενιζέλου), οι πλατείες και κάθε
σημείο της πόλης που προσφέρεται για την ενίσχυση του πρασίνου, είναι
αψευδείς μάρτυρες μιας προσπάθειας που γίνεται με μεράκι και επιμονή.
Η πόλη του Ασπροπύργου, λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών
της, αντιμετωπίζει την κάθε μέρα ως «Ημέρα Περιβάλλοντος». Ωστόσο,
η δημοτική αρχή αξιοποιώντας και τη σχετική παγκόσμια ημέρα, δίνει το
μέτρο της ευαισθησίας της για το κεφαλαιώδες ζήτημα, για τη ζωή των

Έργα αποκατάστασης παράνομης χωματερής
στο Ψάρι (φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων
του Ασπροπύργου (φωτ. αρχείο Δήμου
Ασπροπύργου)
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Σύγχρονη άποψη της λίμνης Κουμουνδούρου
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

ανθρώπων και το μέλλον του πλανήτη. Διανέμει φυτά στους μαθητές και
στις νοικοκυρές, συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη προσπάθεια να ομορφύνει ο τόπος και να αλλάξει η νοοτροπία του πολίτη για το περιβάλλον.

Λίμνη Κουμουνδούρου
Στην εποχή των προσχηματικών ευαισθησιών για το περιβάλλον της
περιοχής, η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την
μετεγκατάσταση των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα στην όχθη
της λίμνης Κουμουνδούρου κινητοποίησε δραστικά την δημοτική αρχή.
Η αντίδραση του δημάρχου, ο οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη και στα
υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού ήταν άμεση και αποτελεσματική,
καθώς τα σχέδια περαιτέρω υποβάθμισης του Ασπροπύργου ματαιώθηκαν. Με ανάλογο αποτελεσματικό δυναμισμό ματαιώθηκε και η
προσπάθεια κάποιων να αναλάβουν εργολαβικά τον καθαρισμό και την
απορρύπανση της λίμνης ερήμην της δημοτικής αρχής του τόπου.
Όχημα περιπολίας, καρπός της συνεργασίας
του Δήμου Ασπροπύργου και του Κυνηγετικού
Συλλόγου στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης
για την προστασία της χλωρίδας και της
πανίδας στην Πάρνηθα
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Λατομεία
Ο δήμος Ασπροπύργου, αν και υπηρεσιακά αναρμόδιος εξαιτίας ισχύουσας νομοθεσίας, δεν άφησε στην τύχη του το θέμα των λατομείων.
Παρενέβη στο ζήτημα της αποκατάστασης του τοπίου, ενώ παρακολουθεί συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το περιβάλλον όσες
επιχειρήσεις εξακολουθούν να ανανεώνουν τις άδειές τους από το αρμόδιο υπουργείο και τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής.

Πάρνηθα
Η δημοτική αρχή του Ασπροπύργου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Κυνηγών της πόλης, προσθέτει συνεχώς πυροφυλάκια και υδατοδεξαμενές σε κομβικά σημεία της Πάρνηθας. Επιπλέον, με τα υδροφόρα οχήματα, τα μηχανήματα που διαθέτει και με την αυτοθυσία και αυταπάρνηση
των υπαλλήλων του έδωσε κατ' επανάληψη τη μάχη για τη σωτηρία των
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δασικών εκτάσεων της Πάρνηθας στις πυρκαγιές των προηγούμενων
ετών. Παράλληλα, προωθεί το έργο της διάνοιξης της οδού που ενώνει
τη Ντουσκέζα με την οδό Μεταξά, για την αποτελεσματική πυροπροστασία του μοναδικού σημείου της Πάρνηθας που έμεινε ανέπαφο από τις
πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Η μάχη για την καθαριότητα και το περιβάλλον
ξεκινά από την ανανέωση του στόλου
των απορριμματοφόρων που κινούνται
με φυσικό αέριο (φωτ. αρχείο Δήμου
Ασπροπύργου)

Προσπάθειες αναβάθμισης του Ασπροπύργου
Ι. Το ζήτημα των Αθιγγάνων
Ο Νικόλαος Μελετίου αναδιέταξε την τακτική του δήμου φροντίζοντας
να ενημερώσει την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές
του νομού και όλες τις αρμόδιες αρχές, τον Συνήγορο του Πολίτη, την
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με το πόσο επιβαρύνουν οι Αθίγγανοι τους πολίτες του Ασπροπύργου.
Όταν, παρά τα συντριπτικά επιχειρήματα και τις αδιάσειστες αποδείξεις που κατέθεσε ο δήμος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η ανεξάρτητη
αρχή Συνήγορος του Πολίτη επέμεινε στις αξιώσεις της, να συνεχίζεται
δηλαδή η καταπάτηση δικαιωμάτων των Ασπροπύργιων, ο δήμαρχος
προσέφυγε στη Διαρκή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού
Κοινοβουλίου. Ο Μελετίου ζήτησε από την επιτροπή να ασκήσει τον εκ
του Συντάγματος κατοχυρωμένο ρόλο της ελέγχοντας τη δράση μιας
ανεξάρτητης αρχής, που φαινόταν να υποστηρίζει εκείνους που μετατρέπουν σε κόλαση τη ζωή των Ασπροπύργιων, στο όνομα των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. Λίγους μήνες μετά, ο δήμαρχος δεν δίστασε να
καταγγείλει δημόσια τόσο τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών
στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, όσο και τη λεγόμενη «ανεξάρτητη»
εμπειρογνώμονα του Ο.Η.Ε. «για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
μειονότητες», Γκέι Μακ Ντούγκαλ, για τις σκηνοθετημένες, εν κρυπτώ
επισκέψεις τους σε καταυλισμούς Αθίγγανων σε καταπατημένες εκτάσεις πολιτών του Ασπροπύργου και την εμμονή τους να αρνούνται να
συνομιλήσουν με τη δημοτική αρχή της πόλης.
Οι συνεχείς πιέσεις και παραστάσεις έφεραν στο δημαρχείο Ασπροπύργου
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Ο δήμαρχος Ασπροπύργου στη Σύνοδο
των Ευρωπαίων δημάρχων, όπου υπεγράφη
το σύμφωνο για τη μάχη κατά
της κλιματικής αλλαγής ενώπιον
της ηγεσίας της Κομισιόν
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια
της δημαρχίας Μελετίου, ο Ασπρόπυργος
απέκτησε Δημοτική Τράπεζα Αίματος (φωτ.
αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

πρώτα τον υφυπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (2009) και στη
συνέχεια πολυμελή αντιπροσωπεία του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη (2010). Ωστόσο, αν και κατά τις συσκέψεις όλοι έδειχναν να κατανοούν την ουσία του προβλήματος και να συμφωνούν με τον δήμο και
τους δικαιολογημένα αγανακτισμένους πολίτες, επί της ουσίας απέφευγαν να το αγγίξουν, με αποτέλεσμα να παραμένει άλυτο. Για τον λόγο
αυτό, ο δήμαρχος προχώρησε σε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
από το αποτέλεσμα της οποίας θα κριθεί και η περαιτέρω κλιμάκωση του
αγώνα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο
μεταξύ, η έλευση πολυμελούς αντιπροσωπείας της ευρωπαϊκής επιτροπής
κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI) στο δημαρχείο του
Ασπροπύργου, με την παράθεση των τεκμηρίων και την εν συνεχεία ξενάγηση στις καταπατημένες περιοχές,, κατέρριψαν τα αντίθετα επιχειρήματα.
Ο αγώνας συνεχίζεται, από σαφώς πιο πλεονεκτική θέση. Οι ενυπόγραφες καταγγελίες που κατατίθενται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με
τις ρατσιστικές επιθέσεις που εξαπολύουν οι περιφερόμενοι Αθίγγανοι
σε βάρος των μεταναστών που ζουν αρμονικά με τους Ασπροπύργιους,
μετέτρεψαν σε απολογούμενους τους «επαγγελματίες των ανθρώπινων
δικαιωμάτων», που στο παρελθόν κατασυκοφαντούσαν την πόλη.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η περίπτωση της αντιπαράθεσης
του δήμου με τον Ειδικό Γραμματέα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του
υπουργείου Παιδείας (2008) έστειλε σαφές μήνυμα στην πολιτεία ότι ο
Ασπρόπυργος δεν είναι «ξέφραγο αμπέλι». Με τη στήριξη των συλλόγων,
των ιδιοκτητών γης και των γονέων, η αλήθεια για τους Αθίγγανους και
τις έκνομες δράσεις τους έφτασε παντού. Ο Ασπρόπυργος, με δραστήριο
το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας από το 2008, αφαίρεσε την πρωτοβουλία των κινήσεων από κάποιους επιλεκτικά ευαίσθητους και τους έθεσε προ των τεραστίων ευθυνών τους.
ΙΙ. Λαθρομετανάστες
Τη διετία 2008-2009 η πολιτεία αναζητούσε «τόπους φιλοξενίας» των
λαθρομεταναστών. Στην Αττική, αρχικά επιλέχθηκαν η πρώην βάση του
ΝΑΤΟ στην Πάρνηθα και στη συνέχεια ο χώρος που είχε δοθεί στη Μ.Κ.Ο.
«ΕΛΙΝΑΣ» για τη φιλοξενία ατόμων που ζητούσαν πολιτικό άσυλο. Και
στις δύο περιπτώσεις, η αντίδραση του Νικόλαου Μελετίου και της δημοτικής αρχής ήταν άμεση, δυναμική και κατηγορηματική: «Ο Ασπρόπυργος
δεν είναι τόπος απόθεσης των προβλημάτων της πρωτεύουσας!» Η ανυποχώρητη στάση, η στρατηγική προβολής των αντιρρήσεων της δημοτικής
αρχής και η προσφυγή στη δικαιοσύνη ματαίωσαν τα παραπάνω σχέδια.

Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
Μία από τις ουσιαστικότερες φροντίδες της δημοτικής αρχής σχετίζεται
με το περιβάλλον. Ο δήμαρχος Νικόλαος Μελετίου ανήκει στην ομάδα
των δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων, που υπέγραψαν το «Σύμφωνο των
Ευρωπαϊκών Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή» σε ειδική συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.
Στον Ασπρόπυργο υλοποιείται πρόγραμμα με στόχο τον περιορισμό
εκπομπών αερίων που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, καθώς και
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Οι εκδρομές των Κ.Α.Π.Η. στο εξωτερικό
δίνουν ευκαιρίες συνάντησης
με τους απόδημους του τόπου μας.
Στη φωτογραφία η υποδοχή των μελών
του Κ.Α.Π.Η. Ασπροπύργου στην Ισπανία
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

πρόγραμμα σχετικά με τον περιορισμό στην κατανάλωση ενέργειας, το
οποίο έχει θεαματικά αποτελέσματα. Τα πρώτα βήματα σε αυτήν την προσπάθεια ήταν η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και η εφαρμογή πολιτικής περιστολής της σπατάλης σε ενεργειακές πηγές. Επιπλέον, η
προμήθεια οχημάτων αποκομιδής των απορριμμάτων, τα οποία κινούνται
με φυσικό αέριο, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα, με την οποία αντιμετωπίζει
ο δήμος όλες τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η συμμετοχή του Ασπροπύργου στην πρωτοβουλία
«Ώρα της Γης», με τον ιδιαίτερο συμβολισμό, την παραδειγματική λειτουργία της και το μήνυμα που εκπέμπει, ιδιαίτερα προς τους νέους.
Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος υπερασπίστηκε το περιβάλλον και την
υγεία των Ασπροπυργιωτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αντίδραση
στην εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο που βρίσκεται
εντός του ιστού της πόλης. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, δημοτική αρχή
και τοπική κοινωνία, όχι μόνο αντιτάχθηκαν στη λειτουργία της, αλλά με
την κατάλληλη προσφυγή του δημάρχου στη Δικαιοσύνη εκδόθηκε δικαστική απόφαση για την απομάκρυνση της κεραίας.

Πρωτοσέλιδο της Προόδου,
του βραβευμένου εντύπου,
που εκδίδεται από μέλη των Κ.Α.Π.Η.
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Κοινωνική πρόνοια
Υλοποιώντας μία ακόμη δέσμευσή του, ο δήμαρχος Ασπροπύργου
δρομολόγησε τη δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος. Αυτή η πρωτοβουλία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους ολοένα αυξανόμενους
κατοίκους, οι οποίοι συμμετέχουν στις τακτικές εθελοντικές αιμοδοσίες
που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.).
Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί προτεραιότητα του δήμου, που
στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε όσους δημότες πλήττονται από
την ανέχεια. Με την επιμέλεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η δημοτική
αρχή στηρίζει όσους έχουν ανάγκη μέσω κοινωνικών επιχορηγήσεων,
διατακτικών αγοράς τροφίμων και διανομής βασικών ειδών διατροφής.
Επιπλέον, ο δήμαρχος Ασπροπύργου κινήθηκε μεθοδικά, προκειμένου
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Το Κέντρο Πληροφόρησης
για τα άτομα με αναπηρία ιδρύθηκε
το καλοκαίρι του 2010 εφαρμόζοντας
στην πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Στιγμιότυπο από τις δημοτικές κινητοποιήσεις
για την αναγνώριση της εντοπιότητας ως
κριτήριου για την πρόσληψη στα ΕΛ.ΠΕ.
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

ο δήμος να ιδρύσει «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και να λειτουργήσει
«Συσσίτια Αγάπης και Αλληλεγγύης» σε συνεργασία με φιλόπτωχες
οργανώσεις της πόλης. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να μην υπάρχει ούτε ένας δημότης που να στερείται το φαγητό της ημέρας.
Στον Ασπρόπυργο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα στέκια
της ώριμης ηλικίας (Κ.Α.Π.Η.) είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτή η
πόλη θα συνεχίσει τη σταθερή πορεία προόδου της. Στα δύο υπάρχοντα Κ.Α.Π.Η, η δημοτική αρχή Μελετίου πρόσθεσε και ένα τρίτο, στον
συνοικισμό Γκορυτσάς. Οι παροχές προς τα μέλη των Κ.Α.Π.Η., οι
ευκαιρίες δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι οργανωμένες ψυχαγωγικές
και επιμορφωτικές εξορμήσεις και οι εκδρομές που πραγματοποιούνται,
με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, τα κατατάσσουν μεταξύ των πιο προνομιούχων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χαρακτηριστική αποτύπωση της
δημιουργικότητας που αναπτύσσουν τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. μέσα από
τις συλλογικές δράσεις τους είναι η Πρόοδος, η εφημερίδα που εκδίδουν.
Πρόκειται για έντυπο που ξεχωρίζει με την ποιότητα και τη θεματική του.
Τα βραβεία που αποσπά σε ετήσια βάση το καθιστούν αδιάψευστο μάρτυρα της δημιουργικής προσπάθειας του Ασπροπύργου.
Μέσω της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και των λειτουργών των
Κ.Α.Π.Η., η φροντίδα του δήμου για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
τη συντροφιά και την υποστήριξη όσων δυσκολεύονται να μετακινηθούν
είναι καθημερινή και υπεύθυνη. Επιπλέον, η κοινωνική υπηρεσία είναι
παρούσα και στη μάχη για την ψυχολογική ισορροπία όλων εκείνων των
συνανθρώπων μας που βιώνουν δυσκολίες.

Ζητήματα εργασίας
Την εποχή που η ανεργία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες, ο δήμος Ασπροπύργου δεν παραμένει αμέτοχος μπροστά στην
αγωνία και τις δυσκολίες των πολιτών για εξεύρεση εργασίας. Έτσι,
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η δημοτική αρχή δημιούργησε και λειτουργεί με επιτυχία Γραφείο
Διασύνδεσης Επιχειρήσεων – Εργαζομένων, μέσω του οποίου άνεργοι
πολίτες βρίσκουν εργασία.
Με γνώμονα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες του Ασπροπύργου, η δημοτική αρχή αξιώνει η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής
να εκδηλώνεται με προτεραιότητα των Ασπροπύργιων στις θέσεις
εργασίας. Η αναγνώριση της εντοπιότητας ως κριτηρίου για την πρόσληψη στα ΕΛ.ΠΕ,. που ο δήμαρχος πέτυχε, δίνει προβάδισμα στους
δημότες Ασπροπύργου κατά τις προσλήψεις στις υπό κρατικό έλεγχο
επιχειρήσεις.

Αλληλεγγύη στους Ασπροπυργιώτες
Έλληνες του Πόντου
Στην πρωτοπορία μιας προσπάθειας με ανθρώπινες και εθνικές αφετηρίες, ο δήμαρχος Ασπροπύργου ξεκίνησε μία σταυροφορία κοινωνικής αλληλεγγύης. Κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι νεοφερμένοι από τον Πόντο Έλληνες πολίτες του Ασπροπύργου, ο
Μελετίου έθεσε τρία ζητήματα στην ελληνική πολιτεία: πρώτον, να συνεχισθεί η δανειοδότηση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, δεύτερον, να
διαγραφούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για την ανέγερση κατοικιών,
όπου αυτό έγινε χωρίς τη σχετική άδεια, επειδή η πολιτεία καθυστερεί
την έγκριση των σχεδίων πόλεων και, τρίτον, να χαρισθούν τα ένσημα που τους ζητά το ΙΚΑ για τα σπίτια που έχτισαν, στις περισσότερες
περιπτώσεις με αλληλοβοήθεια. Για το τρίτο αίτημα η πολιτεία έχει ήδη
θεσπίσει έκπτωση και παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής με ελαστικό
χρονοδιάγραμμα. Για τα άλλα δύο ζητήματα, ο δήμος Ασπροπύργου
συντονίζει πανελλήνια εκστρατεία άρσης της αδικίας, η οποία εκθέτει
την ελληνική πολιτεία και ταλαιπωρεί μία συνιστώσα του ελληνισμού.
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Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών στον Ασπρόπυργο
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Παιδεία

Συντήρηση σχολείων, προσθήκες αιθουσών
διδασκαλίας και τέσσερα νέα διδακτήρια
στον Ασπρόπυργο (φωτ. αρχείο Δήμου
Ασπροπύργου)
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Ιεραρχώντας τις προτεραιότητες που αφορούν την εκπαίδευση των νέων
σε συνθήκες που ευνοούν τη μάθηση και συμβάλλουν στη διάπλαση
του χαρακτήρα τους, ο δήμος Ασπροπύργου προέταξε το ζήτημα των
σχολικών κτιρίων. Με συνεχείς προσθήκες αιθουσών διδασκαλίας
και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, με αναπλάσεις, εξωραϊσμούς και
διαμορφώσεις των αύλειων χώρων, με εξοπλισμό για εργαστήρια και
εξειδικευμένους χώρους, ο δήμος Ασπροπύργου στέκεται αρωγός στην
προσπάθεια που καταβάλλουν εκπαιδευτικοί και μαθητές.
Την τετραετία που ολοκληρώνεται [2010], η δημοτική αρχή κατοχύρωσε την παρουσία της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) και δρομολόγησε
λύσεις για το κτιριακό πρόβλημα, που προκλήθηκε εξαιτίας της ραγδαίας
αύξησης του μαθητικού πληθυσμού της πόλης, ενώ με τις τεχνικές της
υπηρεσίες έλυσε πολλά ζητήματα μελετών και προετοιμασίας νέων σχολικών μονάδων.
Η δημοτική αρχή Μελετίου, μετά από μεγάλη προσπάθεια κατάφερε
τη δρομολόγηση έργων, με τα οποία αντιμετωπίζεται συνολικά και με
προοπτική το ζήτημα της σχολικής στέγης. Σύντομα ξεκινά η ανέγερση
νέου κτιρίου, όπου θα στεγαστεί το 4ο Νηπιαγωγείο και το 4ο Δημοτικό
Σχολείο, μετά την ολοκλήρωση εδαφοτεχνικής μελέτης από την Τεχνική
Υπηρεσία του δήμου. Επίσης, η τροποποίηση του συντελεστή δόμησης
επιτρέπει την έναρξη ανέγερσης του 6ου Νηπιαγωγείου και του 6ου
Δημοτικού Σχολείου. Ακόμη, προχωρεί η ανέγερση του 8ου Δημοτικού
Σχολείου στη συνοικία Φούσα, μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης
από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). Σημαντικές προσθήκες

προωθούνται και για το 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου ολοκληρώνεται η
προετοιμασία για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκης και άλλων βοηθητικών χώρων. Στο 1ο Λύκειο, μετά την έγκριση
και την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του δήμου με τον Ο.Σ.Κ.,
ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή μίας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, απαραίτητη για τη δυναμική λειτουργία του. Για το 1ο Λύκειο και το
1ο Γυμνάσιο, επίσης, προχώρησε η απαιτούμενη διαδικασία απαλλοτρίωσης τριών οικοπέδων νότια του σημερινού συγκροτήματος. Στον χώρο
αυτό θα κατασκευασθούν νέα σχολικά κτίρια, που θα λύσουν το σημερινό κτιριακό πρόβλημα και θα είναι έτοιμα να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες της πόλης. Στην τελική φάση της έγκρισης των κονδυλίων
βρίσκεται το 2ο Λύκειο του Ασπροπύργου, που θα αποσυμφορήσει το
μοναδικό Λύκειο που λειτουργεί έως τώρα στην περιοχή.
Με πρόγραμμα, μελέτες και, κυρίως, με τις συνεχείς οχλήσεις του
δημάρχου προς την πολιτεία, ο Ασπρόπυργος κέρδισε μέσα σε τρία χρόνια, τέσσερα καινούργια διδακτήρια, νέες αίθουσες, βοηθητικούς χώρους
και τα οικόπεδα, με τα οποία θα καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες του.
Προτρεπτικός παράγοντας, για να υπερβαίνει ο δήμος τις δυνατότητές του, στέκονται σταθερά οι νέοι της πόλης, που αφήνουν ζωηρό
ίχνος σε καθετί με το οποίο καταπιάνονται. Η κατάκτηση της πρώτης
θέσης πανελληνίως από μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ασπροπύργου στον
ευρωπαϊκό διαγωνισμό ECO-MOBILITY, με θέμα την κυκλοφορία στον
Ασπρόπυργο, είναι ενδεικτική των επιδόσεων των παιδιών, που έχουν
τη συνεχή στήριξη της δημοτικής αρχής. Η τελευταία τιμά κάθε χρόνο
αυτούς που πετυχαίνουν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας

Οι Ασπροπύργιοι μαθητές του 1ου Γυμνασίου,
που κατέκτησαν το πρώτο βραβείο
σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό με θέμα
την οικολογική μετακίνηση στις πόλεις
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Ο καθηγητής Πανεπιστημίου και τ. πρόεδρος
του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων
κ. Ιωάννης Μάζης στο βήμα του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου του Δήμου Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Ο Δήμος Ασπροπύργου τιμά τις γυναίκες
που στέκονται φωτεινό παράδειγμα
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

υπογραμμίζοντας τις ελπίδες για την ενεργό συμμετοχή τους στις μελλοντικές προσπάθειες αναβάθμισης του Ασπροπύργου. Στην κατεύθυνση
αυτή, συνεχίζει να στέκει αρωγός σημαντικών δράσεων, όπως η έκδοση
της υψηλού επιπέδου επιθεώρησης Θρία - Ασπρόπυργος, που συντάσσεται
από μαθητές και καθηγητές του 1ου Λυκείου.

Παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί και θερινή
κατασκήνωση

Φροντιστήριο του Ασπροπύργου,
η δεύτερη σχολή του Ανοιχτού Πανεπιστημίου,
στην Γκορυτσά Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Ο δήμος Ασπροπύργου, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι
από τους ελάχιστους στην Ελλάδα, αν όχι ο μόνος, που καλύπτει εξ
ολοκλήρου τη δαπάνη λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών του, αλλά και της ιδιόκτητης παιδικής κατασκήνωσης που λειτουργεί στα Βίλια. Στέκεται, έτσι, αλληλέγγυος στη μάχη των γονέων
να κερδίσουν τη ζωή τους, απαλλάσσοντας τον οικογενειακό προγραμματισμό από ένα σημαντικό έξοδο. Επιπλέον, αναβαθμίζει συνεχώς την
υλικοτεχνική υποδομή και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό των μονάδων
που δέχονται τα παιδιά της πόλης.

Ο δήμος Ασπροπύργου στην ψηφιακή εποχή
Στηριγμένος αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, ο δήμος Ασπροπύργου
ολοκλήρωσε ένα έργο προσφοράς, από το οποίο θα ωφελούνται εσαεί
όλοι οι πολίτες του. Με την εγκατάσταση μικρών σταθμών σε όλη την
πόλη, προσφέρει σε όλους τους κατοίκους του Ασπροπύργου δωρεάν
πρόσβαση στο διαδίκτυο βοηθώντας στην εξοικείωση με την τεχνολογία
και την εξοικονόμηση ενός σημαντικού εξόδου για κάθε νοικοκυριό.
Επιπλέον, ο δήμος ολοκλήρωσε το έργο της ψηφιακής επικοινωνίας με
τους δημότες, οι οποίοι, μέσω του διαδικτύου, προμηθεύονται πιστοποιητικά και δημοτικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.
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Πολιτισμός, ιδιοπροσωπία, ιστορική μνήμη

Από την εκδήλωση προς τιμήν
του ταξιάρχου ε.α. Γ. Παπαμελετίου,
επικεφαλής της επιχείρησης «Νίκη»
τον Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Ο Νικόλαος Μελετίου παρέλαβε ένα Πνευματικό Κέντρο που κατόρθωσε να συνενώσει όλους τους πολίτες του Ασπροπύργου. Δεν περιορίστηκε, όμως, στη διατήρηση των θεσμών που υπήρχαν. Με στόχο την
αναβάθμιση, συνέδεσε τη δράση του με πολιτιστικά και επιμορφωτικά
εγχειρήματα που έγιναν γνωστά παντού.
Ι. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Από το φθινόπωρο του 2007 ο Ασπρόπυργος διαθέτει, κατά γενική
ομολογία, τον υψηλότερου επιπέδου θεσμό λαϊκής επιμόρφωσης και
γόνιμου προβληματισμού από όλους τους Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα. Στο βήμα
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του «Ανοιχτού Πανεπιστημίου» του δήμου, έχουν παρευρεθεί κορυφαίοι
εκπρόσωποι της ελληνικής διανόησης, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, επιστήμονες, φωτεινές προσωπικότητες που μοιράζονται τη γνώση και τις αγωνίες
τους με τους πολίτες που παρακολουθούν τις διαλέξεις. Κατά τον τρίτο
χρόνο της λειτουργίας του, ο θεσμός επεκτάθηκε και στην Γκορυτσά, με
την ίδρυση του «Φροντιστηρίου του Ασπροπύργου». Τη σοβαρότητα
της όλης προσπάθειας υπογραμμίζει η έκδοση των εισηγήσεων σε ειδικό
τόμο, που διανέμεται δωρεάν στους πολίτες και αποστέλλεται στις σημαντικές βιβλιοθήκες όλης της χώρας.
Πέραν του επιμορφωτικού του ρόλου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του
δήμου Ασπροπύργου αναδεικνύει και τιμά τα φωτεινά κοινωνικά παραδείγματα της περιοχής.

Το χορευτικό συγκρότημα του Πνευματικού
Κέντρου στην περιοδεία του στις Ηνωμένες
Πολιτείες (φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

ΙΙ. Η αναβίωση των πανηγυριών του Ασπροπύργου
Καθώς τα πανηγύρια του Ασπροπύργου –σημαντικοί θεσμοί του παρελθόντος– είχαν ατονήσει σημαντικά, η νέα δημοτική αρχή, κινούμενη
δραστήρια, πέτυχε την αναβίωσή τους. Την προσπάθεια αγκάλιασαν όχι
μόνο οι μεγαλύτεροι, αλλά και οι νέοι, στους οποίους βασιζόμαστε για
να την συνεχίσουν, αφού κατανοήσουν τον ρόλο της στη διατήρηση της
συλλογικής μνήμης.
Η δημοτική αρχή και οι δημότες, ανεξαρτήτως καταγωγής και βιωμάτων, στηρίζουν με την παρουσία τους τις διοργανώσεις όλων των
εθνικο-τοπικών συλλόγων της πόλης. Το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας,
που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι «Ακρίτες του Πόντου», είναι κορυφαίο παράδειγμα εκδηλώσεων που έγιναν σημείο αναφοράς σε όλη την
Ελλάδα. Το ίδιο και οι εκδηλώσεις των Συλλόγων Ηπειρωτών, Κρητών
και Πελοποννησίων. Οι τελευταίοι, με βάση τον συνοικισμό Παραλίας,
στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων διατηρούν ζωντανή την επαφή τους
με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου καταγωγής τους, την Αρκαδία.
ΙΙΙ. Εορτασμοί εθνικών επετείων
Αμφισβητώντας στην πράξη μία κατευθυνόμενη λογική που πλήττει καίρια τη συνείδηση της συνέχειας και του χρέους των νέων Ελλήνων έναντι
των προγόνων τους, ο δήμος Ασπροπύργου στέλνει το μήνυμα πως οι
εθνικές εορτές αποτελούν ευκαιρίες αναβάπτισης των πολιτών στις αξίες
και τα ιδανικά που ανέδειξαν τον ελληνισμό σε φωτεινό παράδειγμα
για την ανθρωπότητα. Οι καθηγητές και πρώην υπουργοί Παιδείας και
Πολιτισμού της Κύπρου Κλαίρη Αγγελίδου και Ουράνιος Ιωαννίδης, ο
δημοσιογράφος-συγγραφέας, Γιάννης Σπανός, ο αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α.
και κρατούμενος των Άγγλων την περίοδο 1955-59, ο αείμνηστος κρατούμενος σε φυλακές της Αγγλίας Βίας Λειβαδάς, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης
(Χάρυ Κλυν) και ο ίδιος ο δήμαρχος Νικόλαος Μελετίου έχουν καταθέσει
από τις πλατείες του Ασπροπύργου μαρτυρίες ελληνισμού, που έγιναν
αντικείμενο συζήτησης και γόνιμου προβληματισμού σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας, σε κάθε σημείο του κόσμου όπου ζουν Έλληνες.
ΙV. «Θριάσια»
Ο θεσμός προβολής πολιτισμού, που ανταμώνει το δοκιμασμένο με το
νέο, το χθες με το σήμερα, την παράδοση με τις σύγχρονες πνευματικές
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και καλλιτεχνικές αναζητήσεις, τα «Θριάσια», ωρίμασε και συμβάλλει
σημαντικά στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου
του Ασπροπύργου. Είναι πλέον η αφορμή για την πρακτική ενδυνάμωση
της συμμαχίας της δημοτικής αρχής με τις τοπικές επιχειρήσεις μέσω του
θεσμού των πολιτιστικών χορηγιών. Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις προβολής του πολυεπίπεδου έργου των τμημάτων του
Πνευματικού Κέντρου συνθέτουν έναν μήνα πολιτισμού, που αναδεικνύει τον Ασπρόπυργο σε πόλη του πνεύματος και της τέχνης.
V. Πολιτιστικό κέντρο
Η δημοτική αρχή έχει καταστήσει το Πνευματικό Κέντρο σημαντικό
στυλοβάτη εκδοτικών προσπαθειών που διασώζουν πολύτιμα στοιχεία
της ιστορίας του Ασπροπύργου και στηρίζουν τη νεολαία της πόλης. Τα
μνημειώδη έργα του ερευνητή - συγγραφέα Δημήτριου Καλλιέρη, καθώς
και αυτά νέων παιδαγωγών και πνευματικών ανθρώπων καταξιώνουν
μία πραγματικά πρωτοποριακή προσπάθεια.
Γνωρίζοντας πως, για να καρποφορήσουν οι πολλές και σημαντικές
πολιτιστικές πρωτοβουλίες απαιτούνται και οι ανάλογοι χώροι, η δημοτική αρχή Μελετίου προικίζει τον Ασπρόπυργο με νέους πολυχώρους
πολιτισμού. Το Πολιτιστικό Κέντρο στον συνοικισμό Γκορυτσάς, στέγη
του Γ’ ΚΑΠΗ, και το Λαογραφικό Μουσείο που κατασκευάζεται παραπλεύρως της «Αλωνίστρας», ξεκίνησαν να αφήνουν το δικό τους ισχυρό
στίγμα στη συνολική, πλούσια, πνευματική και πολιτιστική παραγωγή
του Ασπροπύργου. Ο δήμος παραχωρεί στέγη, στο πλαίσιο του εφικτού,
σε όλους τους εθνικο-τοπικούς συλλόγους και στηρίζει οικονομικά τη
συλλογική τους δράση και τις επιμέρους εκδηλώσεις τους.
VΙ. «Θρία» και χορευτικά συγκροτήματα του Πνευματικού Κέντρου
Ο δήμος Ασπροπύργου διαθέτει μία από τις καλύτερες ορχήστρες παραδοσιακής μουσικής· πρόκειται για την γνωστή «Θρία», που μέσω τηλεοπτικών εκπομπών έχει μπει στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Ανάλογη
είναι και η πορεία του χορευτικού τμήματος, με εξαιρετικές παραστάσεις,
που ενισχύουν τη θετική εικόνα του Ασπροπύργου και την εκτίμηση του
μεγέθους και της δυναμικής της πόλης.

Τα χορευτικά τμήματα του Πνευματικού
Κέντρου και η ορχήστρα «Θρία»
σε εκπομπή της ΝΕΤ για τη διάσωση
και διάδοση της παράδοσης πανελληνίως
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Από την ομιλία του δημάρχου για την
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Ομιλίες πραγματοποίησαν οι επίτιμοι δημότες
του Ασπροπύργου, οι πρώην υπουργοί Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου, οι καθηγητές
Κλαίρη Αγγελίδου και Ουράνιος Ιωαννίδης,
ο συγκρατούμενος του Ευαγόρα Παλληκαρίδη,
ο δημοσιογράφος του Mega Κύπρου,
Γιάννης Σπανός και ο Χάρυ Κλυν
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

VΙΙ. Ποντιακό Θέατρο
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηρίξει τη διάσωση της ποντιακής διαλέκτου της ελληνικής γλώσσας, ο δήμος προχώρησε στην ίδρυση Δημοτικού
Ποντιακού Θεάτρου, που θα στεγαστεί στην πλατεία Γενοκτονίας στον
χώρο που φιλοξενούσε τα τελευταία χρόνια το Γ’ ΚΑΠΗ.

Νέα βήματα
Ι. Σχολές Γονέων
Αποδεικνύοντας έμπρακτα το ζωηρό ενδιαφέρον για τη στήριξη των
νέων που ξεκινούν οικογένεια, η δημοτική αρχή προχωρά στην ίδρυση
και λειτουργία μιας νέας δομής κοινωνικής προσφοράς. Πρόκειται για
τις σχολές γονέων, που από το φθινόπωρο του 2010 θα οπλίσουν με
γνώση τους νέους οικογενειάρχες της πόλης.

Το Δημοτικό Ποντιακό Θέατρο Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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Ιδιωτικού Τομέα. Ωστόσο, το πάγωμα των Σ.Δ.Ι.Τ. από τη νέα κυβέρνηση καθυστέρησε την υλοποίησή του. Ο δήμος, αφού εξέτασε όλες τις
εναλλακτικές δυνατότητες, προχωρά στην κατασκευή του κολυμβητηρίου με ίδιους πόρους μαζί με το υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία
Ηρώων.

Αθλητισμός
Ο δήμος Ασπροπύργου, τηρουμένων των αναλογιών όσον αφορά στο
μέγεθός του, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων, ενδεχομένως να
είναι και ο πρώτος στη χώρα, που στηρίζει τόσο αποτελεσματικά τον
αθλητισμό, τόσο τον μαζικό όσο και τον σωματειακό. Η δημοτική αρχή
Μελετίου, με ίδιους πόρους, με αξιοποίηση του θεσμού των χορηγιών
και μέσα από έναν δυναμικό «Αθλητικό Οργανισμό» στηρίζει τις αθλητικές δραστηριότητες.
Σημαντική συνεισφορά αποτέλεσε η αναδιαμόρφωση του δημοτικού
σταδίου και η πραγματοποίηση έργων που επέτρεψαν στην ομάδα της
πόλης, τον Πανασπροπυργιακό – Δόξα και ήδη ΠΑΕ Ασπρόπυργος,
να το έχει έδρα στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Οι νέες κερκίδες, τα
αποδυτήρια και οι βοηθητικοί χώροι άλλαξαν την εικόνα του σταδίου.
Η επιτυχής πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα δικαίωσαν τη συλλογική προσπάθεια και τη μέριμνα που δείχνει ο δήμος. Ήδη προχωρά η
δεύτερη φάση των έργων, με νέα κερκίδα, μετατόπιση του αγωνιστικού
χώρου και την ολοκλήρωση των βοηθητικών υποδομών.

Το Δημοτικό Κέντρο Υγείας
στον Ασπρόπυργο, μακέτα
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Έργα διαμόρφωσης του δημοτικού σταδίου,
όπου αγωνίζεται η ΠΑΕ Ασπρόπυργος
στην γ΄ εθνική κατηγορία
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

ΙΙ. Σχολή Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας
Καθώς η φροντίδα του δήμου για τους πολίτες του, είτε είναι ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση είτε μετανάστες που ζουν στον
Ασπρόπυργο, δεν είναι ευκαιριακή και προσχηματική, η δημοτική
αρχή ξεκινά από το φθινόπωρο του 2010 μια νέα δομή, απαραίτητη για
την ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Ο λόγος για την Σχολή Ελληνικής
Γλώσσας και Ιστορίας, που έρχεται να βοηθήσει ουσιαστικά την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων μαθαίνοντάς τους ποιοι είναι οι
Νεοέλληνες, τι ιστορία κουβαλούν, σε τι στοχεύουν και κάνοντάς τους
συμμέτοχους όλων των προσπαθειών του δήμου και της πόλης.

Μεγάλα έργα
Από την πρώτη στιγμή της θητείας του, ο Νικόλαος Μελετίου έθεσε
σε εφαρμογή οργανωμένο σχέδιο, ώστε να αποκτήσει ο Ασπρόπυργος
υποδομές υπηρεσιών υγείας και άθλησης. Στην κατεύθυνση αυτή, διεκδίκησε και πέτυχε την έγκριση κατασκευής και λειτουργίας Κέντρου
Υγείας Αστικού Τύπου, για να λύσει το ζήτημα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας της υγείας των δημοτών. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
έχει ήδη εγκρίνει την πρόταση και δρομολογείται η έναρξη υλοποίησης
του έργου.
Σε ό,τι αφορά το κολυμβητήριο, η κατασκευή του εγκρίθηκε αρχικά
με τη διαδικασία που προβλέπουν τα σχέδια Συμπράξεων Δημοσίου και

302

303

Βιομηχανικό Πάρκο Ασπροπύργου
Στην προσπάθειά του να ανοίξει νέους δρόμους για την αξιοποίηση της
περιουσίας των δημοτών και να βάλει τάξη στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε όλη την έκταση του Ασπροπύργου, ο δήμος πρωτοστάτησε
στην ίδρυση φορέα Βιομηχανικού Πάρκου, σε συνεργασία με τους δημότες και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Προηγουμένως, συνδιοργάνωσε
αλλεπάλληλες ημερίδες με το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον υπουργό, τον αρμόδιο υφυπουργό
και όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Βιομηχανίας. Ο φορέας επέλεξε τον
διαχειριστή του έργου, κατέθεσε τον σχετικό φάκελο και αναμένει την
έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση μιας προσπάθειας, από την οποία ο τόπος και οι ιδιοκτήτες γης θα
βγουν πολλαπλά ωφελημένοι.

Attica TV Δημοτική Τηλεόραση
Ασπροπύργου
Σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον αναφορικά με τα ηλεκτρονικά
Μ.Μ.Ε., η δημοτική αρχή Μελετίου κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για
να αντεπεξέλθει στις λειτουργικές ανάγκες του δημοτικού τηλεοπτικού
καναλιού «Θριάσιο TV». Ενδυνάμωσε τον τεχνολογικό εξοπλισμό,
εξορθολόγισε τις λειτουργικές δαπάνες, αναβάθμισε το ενημερωτικό
πρόγραμμα και ενίσχυσε την παρουσία του καναλιού στην Δυτική

Εισήγηση του δημάρχου Ν. Μελετίου
για τον ρόλο των δήμων στην ανάπτυξη
του τοπικού αθλητικού κινήματος
στο 1ο Ολυμπιακό Συνέδριο στη Λευκωσία
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Σύσκεψη με τον τ. αν. υπουργό Δημόσιας
Τάξης κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη
για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας
και των αυθαιρεσιών περιφερόμενων σκηνιτών
στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)

Δημοτικά έργα αναβάθμισης και εκτεταμένα έργα διευθέτησης του
περιβάλλοντος χώρου εκτελέστηκαν στο γήπεδο του συνοικισμού
Παραλίας με την επίστρωση χλοοτάπητα. Η επιτυχημένη πορεία της τοπικής ομάδας «Αίας Παραλίας» και η άνοδός της στην ημιεπαγγελματική
κατηγορία μαζί με την αξιοπρόσεκτη απόδοση όλων των ομάδων της
πόλης δίνουν το μέτρο των αποτελεσμάτων της επιτυχημένης συνεργασίας του δήμου με τους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος παίδων Δυτικής Αττικής από την παιδική ομάδα
της Ένωσης Πανασπροπυργιακού – Δόξας και στην επιτυχημένη πορεία
της ομάδας των εφήβων αποτυπώνεται η σοβαρότητα των προσπαθειών
που καταβάλλονται, με γνώμονα την παροχή διεξόδων άθλησης στους
νέους Ασπροπυργιώτες. Εξίσου σοβαρή είναι η προσπάθεια του δήμου
και των ντόπιων αθλητικών φορέων και σε άλλα αθλήματα, όπως πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, κλασικός αθλητισμός, ενόργανη και ρυθμική
γυμναστική, καθώς και στα βαρέα αθλήματα, όπου διακρίνονται, κυρίως,
οι ομογενείς από τον Πόντο.
Και στο σκάκι η φήμη των πολυάριθμων αθλητών του Ασπροπύργου
ξεπερνά τα σύνορα της χώρας, αφού οι σκακιστές του ομίλου, που
εδρεύει στην Γκορυτσά, διακρίνονται σε πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες
συναντήσεις. Τέλος, αποτέλεσμα προσωπικής, τιτάνιας προσπάθειας,
υποστηριζόμενης από τον δήμο και τις ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις της περιοχής είναι και οι διακρίσεις του παραολυμπιονίκη Παύλου
Μάμαλου, με ολυμπιακά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια χρυσά, αργυρά
και χάλκινα μετάλλια.
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Αττική. Ο σταθμός μετονομάστηκε σε «Attica TV», ενώ ολοκληρώθηκε
η δανειοδότησή του. Συμμετέχει στο εγχείρημα της ψηφιακής εκπομπής,
στην ψηφιακή πλατφόρμα Digea. Με σχέδιο και σωστή διαχείριση ένα
σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του δήμου και των πολιτών του απέκτησε πολλαπλάσια αξία.

Σχέδιο Καλλικράτης
Και μόνο το γεγονός ότι οι δήμοι της χώρας έχουν μειωθεί, με έναν εξ
αυτών τον δήμο Ασπροπύργου, αρκεί για να καταδείξει το μέγεθος της
επιτυχίας της δημοτικής αρχής στην διασφάλιση της αυτόνομης πορείας
της προς το μέλλον.
Από την πρώτη μέρα της θητείας του, ο Νικόλαος Μελετίου έκανε
σαφή την πρόθεσή του, να αναδείξει τον Ασπρόπυργο σε πανελλήνιο και
διεθνές επίπεδο. Έως τότε, δημοτική αρχή και πολίτες, για χρόνια απορροφημένοι από την αντιμετώπιση των μεγάλων δυσκολιών, «κρατούσαν
κρυφό» το τεράστιο επίτευγμα: ο Ασπρόπυργος να είναι το μοναδικό
φωτεινό παράδειγμα της δύναμης που εκλύει η δημιουργική συνάντηση,
η συναντίληψη και η αγαστή συνεργασία Ελλήνων από κάθε γωνιά της
Γης και η συνεργασία ανθρωπιάς με όσους αλλοδαπούς αναζήτησαν
καλύτερη τύχη. Στηριγμένος στη δύναμη αυτή, ο Νικόλαος Μελετίου
προβάλλει παντού την ταυτότητα, την ιδιοπροσωπία, τη μαρτυρία του
ελληνισμού του Ασπροπύργου· την αυτογνωσία, τον γόνιμο μόχθο, τα
οράματα για την πόλη, που έχουν αφετηρία την ιστορική και πολιτιστική
κληρονομιά όλων των πολιτών της. Από τέτοιες αφετηρίες, πάνω σε γερά
θεμέλια, με την ενεργό συμμετοχή όλων των Ασπροπύργιων, και ιδίως
των νέων, τούτη η πόλη είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει να πραγματώνει
τους στόχους της και να παραδειγματίζει με το επίπεδο των συλλογικών
προσπαθειών της όλους τους Έλληνες.

Ο δήμαρχος Ν. Μελετίου με τον
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β␛
στη Λευκωσία
(φωτ. αρχείο Δήμου Ασπροπύργου)
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ο Δήμος Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος 1995-2006 (δακτυλογραφημένο).
40. Βερούτη Ελένη, «Ο κανονισμός καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος του δήμου Ασπροπύργου, Δράσεις
και ενέργειες του Τμήματος Ελέγχου και Προστασίας
Περιβάλλοντος», Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον στον
Ασπρόπυργο», Ασπρόπυργος, 2005.
41. Βερούτη Ελένη, «Ο κανονισμός καθαριότητας και προστασίας
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του περιβάλλοντος του δήμου Ασπροπύργου, Δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος»,
Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον στον Ασπρόπυργο», Ασπρόπυργος,
2005.
42. Ασπρόπυργος, Χθες–Σήμερα–Αύριο, Δήμος Ασπροπύργου 1998,
σελ. 43, βλ. Βιβλίο Εσόδων–Εξόδων Τεχνικών Έργων 1997-2005,
Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου Ασπροπύργου.
43. Βιβλίο Εσόδων–Εξόδων Τεχνικών Έργων 1997-2005, Αρχείο
Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου Ασπροπύργου.
44. Ασπρόπυργος, Χθες–Σήμερα–Αύριο, Δήμος Ασπροπύργου 1998,
σελ. 47-48 και Ασπρόπυργος – Η πρώτη πόλη στο Θριάσιο, Δήμος

Ασπροπύργου 2002, σελ. 37.
45. Οι πληροφορίες δόθηκαν στη συγγραφέα στη διάρκεια συνέν
τευξης την 17η Μαρτίου 2006, στον χώρο του εργοταξίου του
δήμου Ασπροπύργου από τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας
Ι. Καμενίδη.
46. Δημοτική παιδική κατασκήνωση, Δήμος Ασπροπύργου, 2005.
47. Ασπρόπυργος – Η πρώτη πόλη στο Θριάσιο, Δήμος Ασπροπύργου
2002, σελ. 6-7.
48. Οι πληροφορίες δόθηκαν στη συγγραφέα την 8η Ιουνίου 2006
στον χώρο του δημαρχείου του δήμου Ασπροπύργου από τον
υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου Κ. Μιλόβα.

THE CONTEMPORARY FACE
OF ASPROPYRGOS (1975-2010)

The upgrading of local self-administration
after the Restoration of Democracy
and the Aspropyrgos Municipality

A

fter the restoration of democracy in 1974, municipal elections were
connected with political party rivalries, while the role of local authorities was institutionally upgraded. The 1990s “Kapodistrias” programme
merged small municipalities and communities, while local authorities
acquired direct access to European funds and projects.
Mayors appointed by the dictators were substituted by judiciary ci-vil
servants. Spyridon Phoutouchos of the Athens Magistrate, was appointed
mayor of Aspropyrgos until 1975.
The Aspropyrgos population has increased significantly, more than any
other municipality in Attica. From 11,183 residents in 1971 it rose to 12,541
ten years later, 15,715 in 1991 and 27,905 in 2001.

Prokopes Papademetriou (1975-1978)
The first elections on the 30th March 1975 brought back ex-mayor (19581959 and 1965-1966) Prokopes Papademetriou, who attended infrastructure works, mainly road construction and the fencing of the stadium.

Spyros Liaskos (1979-1982 and 1983-1986)
The party of Spyros Liaskos was elected against K. Papapolychroniou
both in 1978 and 1982. S. Liaskos was born and grew up in Aspropyrgos.
He studied to become a civil engineer.
He was one of the most active Aspropyrgos mayors, with infrastructure works, such as roads, electricity, water and sewage works. Most
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Modern monument honouring the Mother
on Heroon Square, Central Aspropyrgos
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
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Left: The Aspropyrgos town hall
(photo by Spyros Panagiotopoulos)
Right: Mayor K. Papapolychroniou
inaugurating the water-pipe at Roupaki, 1992
(Konstantinos Papapolychroniou collection)

The residents of Aspropyrgos protesting
against gas pollution during the 1980s
(Nikolaos Lazarou collection)

squares and other public areas were remodelled and constructed, while
several areas were planted with trees. A new four-storeyed Cultural
Centre was erected. Several schools were founded and built, such as the
Aspropyrgos Lyceum (Senior High School), the 1st Gymnasium (Junior
High School) at Paralia, the 2nd Primary School and the new annex of the
1st Primary School. Finally, a long-standing proposal of all local municipalities on the foundation of a hospital was materialised with the Thriasian hospital in Eleusina.

Konstantinos Papapolychroniou
(1987-1990 and 1991-1994)
The municipal elections of 1986 and 1990 were won by Konstantinos
Papapolychroniou of the “Progressive Co-operation” party, with 54%
against I. Pylichos and 52% against G. Liakos respectively.
K. Papapolychroniou had been the first councillor of Pericles Papademetriou. He was born in Vytina, Arcadia, and came to Aspropyrgos
when his father started working for “Chalyps Concrete”. He worked and
studied in the Athens Law School at the same time.
Papapolychroniou was particularly interested in education and environment. Infrastructure works included road surfacing and construction,
new settlements were connected to the electricity, water and sewage networks with EU funding and finally, the new town plan included areas
outside the urban core.
Particular emphasis was placed upon squares, playgrounds, parks,
public areas and tree-lining. There was a first attempt to renovate the coast
and a park of 1 hectare was constructed at Gorytsa. Sports activity was
prioritised through four football fields and a gymnasium hall.
Important contributions to culture and education included four new
school buildings, nurseries and six kindergartens, new Cultural Centres
and many activities in the main Cultural Centre, particularly the foundation of the conservatory.
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There was action on environmental protection, wastewater and industrial waste management and the protection of the sea gulf.

Georgios Liakos (1995-1998, 1999-2002 and 2002-2006)
– The elections of 1994, 1998 and 2002
Georgios Liakos, was born and lives today in Aspropyrgos with his family. He graduated from the Athens Economic University. He is member
of the Scientists Society of Aspropyrgos and the Economic Chamber of
Greece. He has worked as an accountant. He was elected first councillor
in 1982 and 1990 and was vice-mayor in 1982-1983.
He won three elections in 1994, 1998 and 2002 with the “Aspropyrgos –
Development – Prospect” party. The last two elections gave him 57% and
67% of the votes respectively, probably as a public reward for his policy.

Administration
Since 1995, the Aspropyrgos municipal administration has been upgraded
with experienced and highly educated employees, new equipment and
new regulations. Municipal services include the Mayor’s Secretariat, and
the Directorates of Administrative Services, Personnel and Cashier, Citizen
Service Centres, Municipal Police, Technical Service, Town planning and
Environment and Cleaning and Parks. The European Union Bureau was
founded in February 1996, and works on EU projects. The Municipal
Police was founded five years later, while the Citizen Service Centre was
founded in 2004.

Social Welfare
Ι. Open Centre for Elderly Protection (KAPE)
KAPE was founded in 1985 and opened in 1986. A second KAPE opened
in 2006 at Paralia. A third centre is constructed in the corner of Eirenes and

311

Culture

Mayor G. Liakos and former Mayor
K. Papapolychroniou inaugurating the 3rd
International Panthriasian Exhibition, 1999
(Panthriasian Exhibition Office archive)

The Aspropyrgos municipality emphasises cultural heritage, popular culture and free creative activity.

Petroula Streets. KAPE members organize events and participate in public
municipal activities. They also organise excursions and summer camping
with the co-operation of the Ministry of Health, traditional dancing and
choir singing with a teacher from the Municipal Conservatory, and handicraft and painting activities. They also publish a free newspaper named
Proodos (= Progress), since 1989.
ΙΙ. Help at home Programme
This social and medical programme aims to care for elderly at home.
It regards people unable to fully function on their own and have a low
income.
III. Medical Prevention and Health Training Centre
The Medical Centre is housed in the new municipal car depot. The medical staff looks after the municipal employees in cleaning and parks departments. They also hold lectures on disease and accident prevention.
IV. Social Welfare and Gender Equality Bureau
The Bureau was founded in 1995 and is housed in the Cultural Centre. It
has specially trained personnel and holds lectures through school parent
societies. It aims to arouse interest in family relationships, educational
problems, social attitude etc. There is also a counselling and support programme.
It co-operates with local school authorities and organises relevant activities. It also contributed to a prevention and anti-drug bureau in co-operation with the Therapy Centre for Dependent Individuals (KETHEA), the
Organisation Against Drugs (ΟΚΑΝΑ) and Pegasos Intervention. In addition, it supports the integration of foreign low-income families, neglected
and abused children and disabled persons.
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I. Cultural Centre
The Cultural Centre became a legal entity in 1987. It aims to develop and
support any cultural and educational activity in the town. It consists of the
following departments:
- Municipal Conservatory
It operates under approval of the Ministry of Culture and includes
departments for both children and adults. There is a children’s choir
participating in various festivals. It has received a silver medal in the 2005
Annual Children’s Choir Contest organised by YMCA and the Piraeus
and Islands sector of UNESCO. The Municipal Brass band was founded in
2003 and incorporated the Philharmonic Orchestra, the oldest part of the
Municipal Conservatory.
- Traditional Dance Department
Established 1987, it aims to preserve local and national cultural tradition.
It has its own collection of traditional Thriasian and other Greek costumes.
It has participated in many festivals in Greece and abroad. Since 2003,
it organizes a traditional dance venue within the “Thriasia” festival. An
annex was founded at Paralia in 2004.
- Arts
Since 2005 there is a photography department for adults, an amateur
Theatre Group and a painting department for both children and adults.
- Municipal Library
Established in 1996 and housed in the Cultural Centre, the Municipal
Library lends books and has 250 members. There are 12,177 books and
periodicals.
- Lampedona
Lampedona is a quarterly journal launched in March 1996 and edited by D.
Kallieres. It aims to preserve collective memory, popular culture and local
history, and expands to information on Cultural Centre activities as well
as contemporary issues.
The Cultural Centre supports various periodic festivals, such as “Thriasia” and others, of cultural, national and social character.
ΙΙ. Cultural activities
Special mention has to be made to the municipal Carnival activities. The
corollary is the carnival groups and carts parade, on the last Sunday of the
Greek Carnival in the central streets of Aspropyrgos and the Ash Monday
festivities at the coast.
Every September since 2003, the Municipality organizes “Thriasia”, a
cultural festival, with exceptional importance for local communities in the
whole of Western Attica. They include theatrical plays, film, concerts and
exhibitions. Finally, the high schools of the Thriasian municipalities organise football, basketball and volleyball games and chess tournaments.
The most important festival happens on the day of the Saint Paraskevi

Heroon Square covered in snow, December
2002 (Nikolaos Lazarou collection)

The Sports Organisation dance group
in action, December 2005

313

Left: Ethnikes Antistaseos Square (photo by
Spyros Panagiotopoulos)
Right: The female members of the KAPE
dance (KAPE photo archive)

fete, the protector-saint of the town. The festival preserves 19th century
traditions. It lasts for two days and includes church mass, traditional dancing supported by the Cultural Centre, KAPE and the Pontian, Epirotan
and Cretan societies. A large concert takes place in the central square on
the second day.
ΙΙΙ. Clubs and societies
There are many local cultural societies in various neighbourhoods supported by the municipality. There are also societies related to specific
areas of Greece, aiming to reinforce the identity of their members concerning their places of origin.
The Panepirotan Society, established in 1976, is the oldest society. It
is housed in the Cultural Centre of Epirotes, where there is also a traditional dancing department. The Apsropyrgos Cretan Society was established in 1999. Since 2005 it is housed in its own building, granted by the
Municipality, at Germanika. There are three traditional dancing classes
for children every Sunday.
The Pontian Society “Akrites tou Pontou” occupies an important place
in Aspropyrgos. Established in 1979, it promotes Pontian culture and
supports the local Pontian community. It has dancing, Pontian lyra and
Greek language classes. The dancing department was awarded the first
place at the Virgin Mary Soumela festival in ela2005 and the Southern
Greece Pontian dance festival in 2006.

The Sports Organization
of the Aspropyrgos Municipality and sports clubs
The Aspropyrgos municipality cares particularly for youth and its sports
activities. For this reason it founded the Sports Organization in 1995.
The Sports Organization maintains a football academy, and also departments for basketball, volleyball, chess, classic games, modern dance and
ballet for children and adolescents, aerobics for children, adolescents and
women, a programme for the elderly and programmes for mass sports.
It also supervises and maintains the football stadiums at Aspropyrgos,
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Gorytsa, Paralia of Neoktista, the wrestling halls at Gorytsa, and two chess
clubs at Gorytsa and Kato Phousa. The Aspropyrgos, Paralia of Neoktista
stadiums have been recently renovated with the aid of the Aspropyrgos
Municipal Development Company.
The Sports Organization supports sports clubs financially, organizes
panhellenic and local events and co-operates with schools. Chess has received special attention. The chess department was founded in 1998 with
the clubs at Gorytsa and Phousa. Training and participation in tournaments
in Greece and abroad is systematic, while international level coaches from
Greece and abroad are hosted by the municipality with the co-operation of
the Hellenic Chess Federation and the Attica Chess Union (ESSNA).
Aspropyrgos organizes local and national tournaments for children
and adults. Vera Papadopoulou, a 2nd grade senior high school student
was national champion in women’s under 15 for 2003. Other children
constantly excel too. Since 2003 school sports tournaments are part of the
“Thriasia” festival. Makes Stergioudes broke the 100 m national record
with 10΄΄33 in 2002.
The following sports clubs are based in Aspropyrgos:

Right: View of the Aspropyrgos coast
(Paralia) (photo by Spyros Panagiotopoulos)
Left: Industrial Aspropyrgos
(photo by Spyros Panagiotopoulos)

I. Panaspropyrgiakos-Doxa Union Athletic Club
Panaspropyrgiakos, the oldest club, was established in 1947. Its colours
were black and white. A year later Atrometos was established and the
two clubs joined in 1949 and changed colours into blue and white. They
participated in local and Athens tournaments.
AC Doxa Aspropyrgou was established in 1971. Its colours are black
and white. In 1995 it merged with Panaspropyrgiakos and formed the Union Panaspropyrgiakos – Doxa.
II. Aias Paralias Aspropyrgou Athletic Club
Εstablished in 1977, it plays in the Paralia stadium and participates in local
Piraeus tournaments. It has excelled in the Piraeus first division.
III. Ikaros Aspropyrgos Refinery Athletic Football Club
They play at Paralia and participate in local Piraeus tournaments.
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Left: Chess games at the Municipal
Children’s Camp (Municipal Children’s
Camp Office photo archive)
Right: The Municipality of Aspropyrgos
stand at the 1st International Panthriasian
Exhibition (Panthriasian Exhibition Office
photo archive)

IV. Apollon Pontion Aspropyrgos Athletic Football Club
Εstablished in 1983, it participates in the 3rd Piraeus division, but has
played in the 1st Piraeus division too. It has a lawn stadium at Gkorytsa.
V. Herakles Athletic Club
It is active in wrestling with awards in local and national tournaments.
VI. Anagennese Aspropyrgou Athletic Club
The wrestling athletic club “Anagennese Aspropyrgou (Aspropyrgos
Revival) was established in 1999 with the help of the Aspropyrgos
Municipality Sports Organization. Nikolaos Moustopoulos has been its
coach. Ioannes Papadopoulos won the first place in the national championship of 2006. The club is among the first in under-18 free wrestling
awards in Greece.
VII. Aspropyrgos Vevon Athletic Club
Established in 2004, it is coached by Panteles Philikides, bras-de-fer world
champion. The club is progressing in all heavy weight sports and has athletes – members of the national weight lifting team.
VIII. Aspropyrgos Krios
The Krios Aspropyrgou (= Aspropyrgos Ram) football club was established by Photes Kolampas in 2004. It has won second place in the
Chalandri tournament and plays for West Athens division.

Education and educational institutions
The schools in the Aspropyrgos Municipality cover all population needs.
There are five nursery stations, eleven kindergartens, eleven primary
schools, four gymnasiums, one lyceum and two technical schools. There
are no private schools at Aspropyrgos.
The student population has risen according to general trajectories. About
33% of the students come from the Greek diaspora, 10% from abroad and
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7% are Rom. The municipality has achieved to have all schools operating
in the morning, except for the technical schools.
The municipality has been involved into adult education and work
availability through European Union programmes.

The swimming pool at the Municipal
Children’s Camp (Municipal Children’s
Camp Office photo archive)

Aspropyrgos Development Municipal Company
(DEADA)
DEADA was founded in 1996. Its board is comprised of municipal councillors, institutional representatives and citizens.
DEADA aims to upgrade working availability and develop town planning and other projects subsidised by the municipality or national and European funds. One of its first projects was the organization and establishment of the International Panthrasian Products and Merchandise exhibition after an original idea by G. Liakos.
The first exhibition took place in December 1997 in an area within the
Gorytsa park. There were 67 exhibitors, from the Thriasian plain and
neighbouring areas and over 15,000 visitors. The exhibition aimed to arise
local consciousness and erase hostile attitudes against local industries. The
following exhibitions included world known corporations, such as Norsi
Oil, the largest refinery in Russia.

Technical Services of the Aspropyrgos Municipality
The Technical Service aims to maintain the human face of the town.
Departments include Town Planning, Public Works, Development
Management and Supervision, Project Studies, Technical Programmes
Organization and Supervision and Environmental Control and Protection.
The last one is of special importance, due to the number of local industries and the subsequent problems of air, liquid and solid pollution. The
environmental department has participated in various projects, including
LOTUS 2000+, a European project for long-term urban development.
After nine years of research the Municipal Cleaning Regulations have

317

depot was built in order to ensure municipal property and offer adequate
working conditions to municipal employees. The rubbish transfer station
was installed next to the depot, thus cutting rubbish collection time and
expenses into half.

Remodelling

Left: The Patriarch of Constantinople
Vartholomaios visiting Aspropyrgos
(Municipality of Aspropyrgos Cultural
Centre photo archive)
Right: Mayor G. Liakos honoring
the renowned writer Antones Samarakes
(Municipality of Aspropyrgos Cultural
Centre photo archive)
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changed. The regulations regard all types of waste and pollution, town
planning and functional areas, environment protection, recycling, environmental education, quality tests, the Municipal Environment Commission and Municipal Police.

Infrastructure works
Since 1995, the current municipal administration has undertaken all school
building, as well as school operating costs. Today, all school units operate
exclusively during the day.
During the period 1995-2006 there have been extensive road works,
junction and bridge building. Priority was given to aspects related to the
quality of the life of the citizens, such as pavement construction, while
many streets were given to exclusive pedestrian use. New road name
signs were placed, as well as warning traffic lights at major junctions.
The electricity network, including street lighting, was repaired and expanded outside the town centre. The town entrance on Demokratias
Avenue was upgraded in aesthetic and safety terms with new lampposts, tree-lining and road repair works.
Important anti-flooding, water and sewage work includes interventions, repairs and new construction work both in the town centre and outlying settlements. EYDAP, the water company, has installed a permanent
station for stream cleaning and has undertaken the water supply. An urban wastewater station has been planned within the municipality limits.
The G. Liakos administration has been especially interested in cleaning.
Machinery and collection methods were modernized. The cleaning fleet
has over 80 vehicles, including rubbish cars, open tracks, water tracks, bin
washers, sweepers, JCB and a salt vehicle. Over 3,000 bins and many small
baskets were bought and installed. Rubbish is collected regularly while
Aspropyrgos participates in the Attica recycling programme. Cleaning
equipment has been renewed, while tens of hectares of public areas have
been cleaned and fenced. Schools and other municipal areas, such as the
town hall, are fumigated regularly.
After buying a 2.6 ha. plot from the National Bank of Greece, a new car

Tree planting, squares and green areas are part of the town upgrading
policy. The G. Liakos administration attended the construction of the
following squares: Hagion Anargyron, Heroon, G. Seferi at Paralia, K.
Palama at Louzitania, Epiroton at Germanika, Demiourgias at Neoktista,
Pontic Genocide at Gorytsa, squares at Pelicho, Psari, Nea Zoe, Vlaviano,
Airport and Ano and Kato Phousa. Population increase prompted the
building of new squares, at Gorytsa, at Trypa Alepous and Paralia. Town
entrances were remodeled.
Apart from squares, playgrounds and recreation areas have been constructed in most squares. Gorytsa park hosts a variety of public activities. The recreation and environmental upgrading of the coast has been
a long-term project, with playgrounds, artificial water jets, shaded area,
benches, lit corridors between tree and flower areas, basketball, volleyball and tennis courts.
The “Galaxias” municipal cinema was renovated and re-opened in 1998.
It is also used for various municipal cultural activities.
The Municipal Children’s Camp was created in 1995, within 3.5 hectares
at Mouggo, Vilia, an area belonging to Aspropyrgos. It features basketball,
5-aside football and volleyball courts, a swimming pool, chess and table
tennis rooms and a playground, experienced trainers, a traffic education
park, as well as handicraft, painting, pottery, theatre games and traditional
dancing workshops and a lending library.

Young members of the Pontian Society
“Akrites tou Pontou” (Pontian Society
“Akrites tou Pontou” photo archive)

Litany involving the sacred icon
of the Kleista Monastery, 1990s
(Municipality of Aspropyrgos
Cultural Centre photo archive)
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Municipal transportation since 1997 has facilitated communication of the
various settlements with the Aspropyrgos urban nucleus, given a business
boost and provided new working posts. It includes four bus lines.

and European organisations, administrative bodies and committees
explaining why the people of Aspropyrgos were against the construction
of the Thriasian Waste Processing Centre. His arguments were
reinforced by a day-conference that demonstrated the unanimity
of the Aspropyrgians’ opposition and the symbolic blockage of the
national road. Subsequently, Meletiou took the matter to the Highest
Administrative Court, which paused all developments in regard to
the waste processing centre. As the Aspropyrgians had managed
to increase public awareness, several institutions and organisations
stood in support of their claims. Eventually, when the representatives
of the Greek government decided to take part in an open dialogue
with the local authorities of Aspropyrgos concerning this issue, they
were prepared to accept Meletiou’s terms; these included effective
programming and the construction of appropriate facilities that would
minimise environmental damage.
Efficient planning, patience and perseverance, relentless litigation,
together with the almost unanimous support by the members of the
Municipal Council and the Aspropyrgians’ total support saved not
only Aspropyrgos, but also the surrounding region, particularly the
Eleusinian gulf.

Local Press

Eirinis (former NATO) Avenue

Thriasio newspaper has had almost fifteen years of circulation, covering local and regional news. Other relevant papers and magazines are
Epikairoteta Dytikes Attikes in Eleusina, Parateretes tes Dytikes Attikes and
Demotikos Typos.

In his attempt to rectify several practical issues and problems, Nikolaos
Meletiou managed to initiate the project of the Eirinis Avenue
reconstruction. As this major traffic artery had been proven too
dangerous for both the drivers and the pedestrians, it was provided with
hi-tech traffic lights and cross-walks.

Revival of the traditional Carnival
custom of the camel, February 2006
(Municipality of Aspropyrgos Cultural
Centre photo archive)

Municipal transportation

Nikolaos Meletiou (2006-2010)
Nikolaos Meletiou was born in 1955, at Aspropyrgos; he has been a
successful businessman since 1977, whereas his interest in public affairs
goes back to his adolescence. Since 1991, when he was elected among the
members of the Municipal Council, Meletiou has been serving Aspropyrgos
from various posts; in 2006 he was elected Mayor of Aspropyrgos, after
receiving the vast majority of the votes from the first round. His success
has been attributed to his proven effectiveness and ability to efficiently
tackle some of the region’s most significant problems.

Thriasian Waste Processing Centre
One of Aspropyrgos’ most important problems, which had already
occurred prior to the elections of 2006, was the waste processing
centre that the Greek government was planning to establish in the
area. Regardless of their political orientation, all Aspropyrgians
had opposed to the presence of such a unit in the close vicinity
of Aspropyrgos, as it would significantly undermine the natural
environment of the area and endanger the population’s health. As
soon as Meletiou assumed office, he sent letters to local, governmental
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School games organised by the Municipality
of Aspropyrgos Sports Organisation,
late 1990s (Municipality of Aspropyrgos
Cultural Centre photo archive)

Anti-flood protection
For several decades Aspropyrgians have been suffering significant
damage due to extensive floods. The 5 kilometre-long sewage network
stretching across central Aspropyrgos, Paralia and the airport area that
was constructed during Meletiou’s tenure has eliminated the problem.

General improvement
Meletiou’s authority was particularly interested in creating squares,
especially in abandoned areas that degraded the town’s image; some
typical examples of such squares are the Kyprion Agoniston Square in
central Aspropyrgos, Arcadias Square in Paralia, Apodimon Aspropyrgion
Square in the police department area and many others.

Agrokepio
After thorough research, the Mayor of Aspropyrgos decided to transform
the abandoned Agrokepio to an attractive sports and leisure centre for
all Aspropyrgians.
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The Mayor of Aspropyrgos unveils the plaque
bearing the name of the new Aspropyrgian
square, the Kyprion Agoniston Square,
which honours all those, who fought and
are still fighting for the freedom of Cyprus
(Municipality of Aspropyrgos photo archive)

Even without governmental support,
the Municipality of Aspropyrgos struggles
to clean an area, which the activity
of the wandering Gipsies has turned
to an uncontrolled refuse dump
(Municipality of Aspropyrgos photo archive)

Remodelling of Aspropyrgos’ historical centre

Cleaning-Environment

The Aspropyrgos clock, the town’s symbol that has been standing on the
central square for more than eight decades, suffered severe damage due to
the recent earthquakes. Despite the objections of several citizens, Nikolaos
Meletiou managed to initiate a project regarding the area’s remodelling
and enhancement. The clock tower was repaired, whereas its square
and surrounding streets were tastefully covered with slabs, Demokratias
Avenue was asphalted, elegant lights were installed and the electricity
network was “hidden” under the ground.

As soon as he assumed office, Meletiou planned an integrated programme
aiming at environmental improvement at Aspropyrgos. A particularly
successful package-recycling project is already taking place, while the
Aspropyrgians are able to recycle their home appliances in special
containers located in school areas and the municipal building site. Moreover,
the Municipality promotes environmental education for children and
teenagers and undertakes frequent tree-planting projects. The latter have
so far targeted Aspropyrgos’ coastal zone, the Lake Koumoundourou area,
the municipal camping site, the town’s squares and parks and the land
lining the peripheral Karamanli-Papandreou and Venizelou Streets.

Traffic issues

It is for the first time that an electric
and electronic appliances recycling
programme is implemented at Asporpyrgos;
the appliances are collected in special
containers located outside the school complex
(Municipality of Aspropyrgos photo archive)

The new municipal authority placed name-boards on each and every
Aspropyrgian street, so that everybody can find their way around
Aspropyrgos. Moreover, the project’s implementation was combined with
the instalment of traffic signs.
The drastic population increase, as well as that of the economic units
operating in the area, have burdened traffic and increased the need for
parking spaces in the town-centre. Thus, the municipal authority has managed to create parking areas, promoted the construction of junctions and
purchased plots for communal areas, such as parks and leisure areas all
over Aspropyrgos.

Lake Koumoundourou

Municipal Police

Together with the members of the Hunters Association, the municipal
authority of Aspropyrgos has been taking systematic measures aiming at
the protection of the forests covering Mount Parnes from fire.

During Meletiou’s tenure the municipal police was established to
protect both the citizens and their environment. The force consists of
carefully selected and trained men and operates in collaboration with
the municipal Directorate of Cleaning. At the same time, the municipal
authority compiled a new set of regulations for the cleaning and
technical services, an invaluable tool for the prevention and treatment
of environmental interventions.
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When the Greek state’s representatives proposed to move the fuel tanks
from Perama to the coast of Lake Koumoundourou, the municipal
authority’s reaction was both immediate and strong. The Mayor had
recourse to the courts and the Ministries of Culture and Environment,
Physical Planning and Public Works. Thus, the plans for Aspropyrgos’
further downgrading were cancelled.

Mount Parnes

The Lake Koumoundourou (Municipality
of Aspropyrgos photo archive)

Attempting to improve Aspropyrgos
I. Gipsies
Nikolaos Meletiou altered significantly the municipal policy concerning
the problem of the Gipsies, who have been burdening the Aspropyrgian
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citizens by encroaching their properties; the new Mayor informed
everybody, all members of administrative bodies and organisations, both
national and international, supporting human rights regarding the several
problems caused by the Gipsy community at Aspropyrgos. Despite
the objections of many people attributing the problems to the cultural
peculiarities of the Gipsies, the Mayor’s relentless struggle brought the
vice-Minister of Internal Affairs and Public Order (2009) and a group
of officials representing the Ministry of Citizen Protection (2010) at
Aspropyrgos. Although everybody seemed to acknowledge the problem,
nobody appeared willing to do anything about it; consequently, Meletiou
had recourse to the relevant European Committee, which is expected to
decide whether this issue should be discussed further and be brought to
the European Court and the European Council.
I. Illegal immigrants
During the period 2008-2009, when the Greek state was looking for
regions that could accommodate the numerous illegal immigrants, the
former-NATO base on Mount Parnes was among the proposed areas.
Meletiou and the municipal authority strongly opposed to this proposal,
which was eventually withdrawn.

Environmental initiatives
The protection and preservation of the region’s natural environment
constitutes one of the new municipal authority’s top priorities. Thus, a
programme associated with the limitation of gas emissions causing climatic
change, as well as a particularly successful project aiming at saving energy
are currently being implemented. Moreover, the Municipality officials
have been particularly active whenever the Aspropyrgians’ health was

threatened; the strong opposition to the installation of a mobile telephony
antenna within the town limits illustrates effectively this attitude.

Social Welfare
By creating a municipal blood bank, Meletiou managed to fulfill yet
another of his promises. His initiative was particularly welcomed by the
Aspropyrgian people, who donated blood regularly during the special
sessions organised by the Charitable Organisation of the Municipality of
Aspropyrgos.
Social solidarity is among the Municipality’s top priorities; through its
Social Service, people in need are provided with food, whereas Meletiou,
in collaboration with the town’s charitable organisations, has established a
“Social Grocery”, as well as the “Love and Solidarity Common Meals”.
Another institution that has been greatly supported by Meletiou’s
authority are the Open Centres for Elderly Protection (KAPE), which were
increased by the newly established KAPE at Gorytsa. The creativity of the
KAPE members is reflected in the variety of subjects covered in Proodos,
the newspaper they have been issuing.
Through the “Help at Home” programme, as well as the functions
of KAPE, the Municipality provides medical support, as well as company and help to all those having problems moving. Moreover, the Social
Service supports all those Aspropyrgians experiencing psychological
problems.

The Municipality of Aspropyrgos
is the only one in Greece that provides
its citizens with free nurseries,
kindergartens, a camping, municipal
transportation and other social benefits;
the photo depicts the building
accommodating the municipal social
services in the district of Germanika
(Municipality of Aspropyrgos photo
archive)

Job finding
During the period 2007-2010,
the Municipality has had thousands of trees
planted all over the town; the photograph
was taken during the tree-planting along
the shores of Lake Koumoundourou,
where numerous Aspropyrgian students
participated (Municipality of Aspropyrgos
photo archive)
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In order to aid the unemployed Aspropyrgians looking for a job, the
municipal authority has established an effective service connecting
local businesses-possible employers with citizens-possible employees
(Businesses-Employees Interconnection Office). Moreover, on the basis
of the extended environmental damage that the citizens of Aspropyrgos
have been experiencing, the municipal authority demands that local
businesses should prefer employees from Aspropyrgos.
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The Municipality of Aspropyrgos
boast most probably the best Open
Public University in Greece; every Monday,
in the Gorytsa Cultural Centre, professors
and intellectuals from Greece and abroad
give lectures to the Aspropyrgian audience.
In the photo, Dr Eleni Theocharous,
Professor of Medicine and Member
of the European Parliament while lecturing
(Municipality of Aspropyrgos Cultural
Centre photo archive)

Newly established schools at Aspropyrgos
(Municipality of Aspropyrgos photo archive)

Solidarity to the Aspropyrgian Greeks from Pontus
At the beginning of a purely humanistic and already fruitful effort, the
Mayor of Aspropyrgos has required from the Greek state to: a. continue
supporting the Greeks from Pontus with loans, so that they will be able
to buy houses, b. cancel all fines that the Pontians got, as a result of
unlicensed house-construction and c. cancel all their debts to the Social
Security Organization (IKA).

Education
In order to upgrade the Aspropyrgian institutions of public education,
the municipal authority has added several rooms to the already
existing schools, remodelled and enhanced the school courtyards and
purchased expensive equipment for the refurbishment of laboratories
and specialised rooms. Moreover, Meletiou has planned and promoted
the construction of a building, which will accommodate the 4th
Kindergarten and 4th Primary School of Aspropyrgos. Furthermore,
the alteration in the building co-efficient has allowed the initiation of
the construction of a building that will house the 6th Kindergarten and
6th Primary School of Aspropyrgos, whereas the building of the 8th
Primary School at Phousa is under construction. The 2nd Primary School
is about to have new halls added to it; this will soon be the case also for
the 1st Lyceum, as well as the 1st Gymnasium of Aspropyrgos. Finally,
the construction of the much-needed 2nd Lyceum (the 1st Lyceum can
no longer cover the needs of the constantly increasing Aspropyrgian
population) is almost about to start.

Nurseries and kindergartens-the summer camp
Aspropyrgos is among the few Greek municipalities that, despite
the current financial crisis, support fully the maintenance of all its
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nurseries and kindergartens, as well as the municipal camping for
children at Vilia.

Digital Aspropyrgos
The municipal authority has installed several internet hot-spots all
over the town, so that all Aspropyrgians may enjoy free access to the
internet. Furthermore, the digitization of municipal services project is
now complete and citizens are able to apply online for various services,
such as the provision and validation of official documents.

Culture, particularity, historical memory
I. Open University
Since autumn 2007, the Aspropyrgians have been enjoying public classes
on a wide variety of academic and scientific subjects that are being offered
by the municipal Open University; several important intellectuals and
academics have given interesting lectures there. Besides its educational
purpose, one of the Open University’s most important aims is honouring
distinguished Aspropyrgians.
II. The revival of traditional Aspropyrgian fetes
As the traditional fetes of Aspropyrgos, fundamental institutions of
the past, had weakened significantly, the new municipal authority
managed to revive them. This effort was welcomed by both the old and
the young Aspropyrgians; it is on the latter that we place our hopes
for their continuation and the consequent preservation of communal
memory.
III. National holidays
Against a contemporary attitude that constantly degrades our historical
responsibility to our ancestors, Meletiou’s authority is particularly eager to
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revive the ideas that made Greece, its values and culture through the ages,
a prototype for humanity. Several important intellectuals and academics
from Greece and Cyprus have participated in these celebrations.
IV. “Thriasia”
The important Aspropyrgian festival “Thriasia” includes musical
performances, theatrical plays, dancing events etc and constitutes an
excellent chance to bring together the municipal authority and local
businesses and companies that sponsor the featured activities.
V. Cultural Centre
The municipal Cultural Centre has been boosting the intellectual and
cultural life at Aspropyrgos through important editions that record and
preserve the town’s history. In order to be fruitful, cultural activities
need to take place in designated areas. Consequently, Meletiou’s authority
has created new cultural halls, such as the Gorytsa Cultural Centre and the
Folk Museum, which is currently under construction near “Alonistra”.
VI. “Thria” and the Cultural Centre dance groups
The Municipality of Aspropyrgos boasts one of the best traditional music
bands, the famous “Thria”, as well as many dance groups that frequently
offer excellent performances.
VII. Pontian Theatre
In recognition of the need to support the Pontian dialect, the municipal
authority has founded the Municipal Pontian Theatre, which will be
accommodated in the building on Genoktonias Square, which as housed
the 3rd KAPE for the past years.

New steps
I. Parenting schools
By establishing special courses aiming at the effective “training” of young
parents, the municipal authority proves its keenness to support the youth.
The operation of parenting schools commenced on autumn 2010.
II. Hellenic Language and History School
This service is meant to aid the immigrants of Aspropyrgos to become
effectively integrated into its population; the Hellenic Language and
History School has been functioning since the autumn of 2010.

Large projects
From as early as the beginning of his tenure, Nikolaos Meletiou implemented
his organised plan aiming at the creation of adequate infrastructure in the
fields of health and sports. The most basic projects were the establishment
of a Health Centre and the construction of a municipal swimming pool.
The realisation of both projects is currently under way.

Sports
Based on its very own funds and various sponsorships, Meletiou’s
municipal authority, has managed to effectively support sports through its
active Sports Organization. Of particular importance was the remodelling
of the municipal stadium and the courts at Paralia. Several successful
performances and distinctions obtained by the local teams illustrate the
fruitful collaboration of the municipal authority with the local athletic
organizations.

Aspropyrgos is the only municipality
in Attica to own a television channel,
“Attika TV”, which has a digital signal
since the summer of 2010. In the photo,
the Mayor of Aspropyrgos, Nikolaos
Meletiou, and Giorgos Mathios,
the director of the digital platform
“Digea”, after the agreement’s
signature (Municipality of Aspropyrgos
photo archive)

Industrial Park of Aspropyrgos
In an attempt to utilise the citizens’ property and organise the activities
taking place all over Aspropyrgos, the municipal authority, aided by local
businesses and citizens, established an Industrial Park.

“Attica TV”- Municipal Broadcasting Company
of Aspropyrgos
Pontian Theatre (Municipality
of Aspropyrgos Cultural Centre photo
archive)

During Meletiou’s tenure “Thriasio-TV” was provided with new
equipment, its budget was rationalised, its visibility in Western Attica
was reinforced and its name was changed to “Attica TV”.

“Callicrates” plan
Each year, during the Holy Trinity fete,
the Aspropyrgian Greeks originating
from Pontus organise interesting
celebrations; in the photo, Pontian dancers
during the 2010 festival (Pontian Society
“Akrites tou Pontou” photo archive)
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At a time when many Greek municipalities have merged to larger
formations, the fact that the Municipality of Aspropyrgos remained
autonomous and retained its name illustrate the municipal authority’s
effectiveness in securing an independent future for Aspropyrgos.
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