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κάτο των Αθηνών κατά την Τρίτη Περίοδο της Φραγκοκρατίας, ζ) Η συνέχεια της Ηγεμονίας των

Μπουαίων στην Αιτωλοακαρνανία και Αμβρακία 1380-1418, η) Εγκαταστάσεις Αρβανιτών στην Πε-
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σμιακά στοιχεία 1858-1896, δ) Δήμαρχοι Φυλής μέχρι το 1899, ε) Ο σιδηρόδρομος Πειραιά-Κορίν-

θου, στ) Πρωτόκολλο των ετών 1886-1887, ζ) Η ληστεία, η) Αρχαιολογικές έρευνες, θ) Από την απο-

γραφή του 1999, ι) Βαπτιστικά ονόματα, ια) Αριθμός οικογενειών, ιβ) Επώνυμα με άτομα από 5 και
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κή επανάσταση, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, δ) Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897,

ε) Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908), στ) Η επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908. ―Όξυνση

στην Κρήτη, ζ) Το Κίνημα στο Γουδί, η) Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1911, θ) Οι Βαλκανικοί

Πόλεμοι, ι) Η διαμόρφωση του Αλβανικού εθνικισμού, ια) Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας, ιβ) Μα-

κεδονομάχοι Ασπροπυργιώτες, ιγ) Τιμή στους Ήρωες
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πηγάδια του Σούτσου, γ) Οι εφημερίδες γράφουν. Γεγονότα επί δημαρχίας Χαράλαμπου Παπαϊωάν-

νου, Οι Εφημερίδες, δ) Πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου (25/1/1904-16/9/1907)

―Δήμαρχος ο Νικόλαος Παπαδημητρίου (1907-1914). α) Βιβλίο Πράξεων του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Φυλής, β) Εφημερίδες: 12 Οκτωβρίου 1907-14 Μαρτίου 1911

―Ασπροπύργιοι μετανάστες στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. α) Έλις Άϊλαντ, β) Οι Ασπρο-

πύργιοι, γ) Οι ατμοπλοϊκές εταιρείες, δ) Και άλλοι μετανάστες

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1914-1940)
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Θριάσιο. Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ ―Βασιλόφρονες και Βενιζελικοί στον Ασπρόπυργο. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (1919-1922)
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―Πρόεδρος Κοινότητας Δημήτριος Αθ. Ευθυμίου (2/1921―4/1922). ―Πρόεδρος Κοινότητας Ευ-

θύμιος Ν. Ευθυμίου (4/1922―12/1925). ―Δημόσιος Βίος (1923―1926). ―Πρόεδρος Κοινότητας

Δημήτριος Λιάκος (2 Δεκ. 1925―12 Νοεμ.1926). ―Γεώργιος Κ. Βερούτης (24 Δεκεμβρίου

1926―3 Απριλίου 1927). ―Παναγιώτης Ν. Μουζάκας (3 Απριλίου 1927―2 Σεπτεμβρίου 1928).

―Σεραφείμ Ε. Καμπόλης (9 Σεπτεμβρίου 1928―1 Σεπτεμβρίου 1929). ―Ιωάννης Φ. Λιάκος (1

Σεπτεμβρίου 1929―28 Μαΐου 1932). ―Γεώργιος Αθ. Ευθυμίου (29 Μαΐου 1932―31 Δεκεμβρίου

1933). ―Ιωάννης Μυλωνάς (1 Ιανουαρίου 1934―31 Μαρτίου 1934). ― ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΧΕΠΑΝΣ.

―ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΕΛΕΤΗ. ―Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ. ―Μια

Παρένθεση. ―Επικήδειος. ―Διανομή κτημάτων του μοναστηριού σε ακτήμονες ―Δημόσιος Βίος

(1927-1936). ―Σεραφείμ Καμπόλης (1 Απριλίου 1934―31 Δεκεμβρίου 1935). ―Ιωάννης Π. Ρό-

δης (1 Ιανουαρίου 1936―5 Μαρτίου 1940). ―Φώτιος Αντωνίου (Μάρτιος 1940―Σεπτέμβριος

1941). ―Δημόσιος Βίος (1936―1940). ―Η Δεκαετία 1930-1940

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1834-1900 ............................................................................................................................. σελ.535

―Ο Νόμος της 6ης/18ης Φεβρουαρίου 1834. ―Το Δημοτικό Σχολείο στη Χασιά (1842-1848). ―Στοι-

χεία από ένα Πρωτόκολλο ―Ετήσιον Πολιτειακόν Οικονομολογικόν και Στατιστικόν Ημερολόγιον.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................................................................... σελ.571
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Είναι εξαιρετική η τιμή, για τον Δήμαρχο ενός τόπου, να του δίνεται η δυ-
νατότητα να προλογίσει, το έργο ζωής ενός διακεκριμένου Συμπολίτη του,
και ιδιαίτερα όταν με αυτό εκπληρώνει μοναδικά, το χρέος του τόπου μας,
να διασώσουμε τα στοιχεία και τα γεγονότα εκείνα, που σημάδεψαν την
ιστορική πορεία της γενέθλιας γης.
Η τιμή αυτή, αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν διαπιστώνεις ότι ο
βιογράφος του τόπου σου, πορεύτηκε με την ακλόνητη πεποίθηση πως, μελε-
τώντας ―οι Ασπροπύργιοι― την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μας, όχι μό-
νο ικανοποιούμε την εσωτερική ανάγκη μας, να ενταχθούμε σε μια συνέχεια
του χρόνου, αλλά, επειδή έχουμε ισχυρές ρίζες στο παρελθόν, ακούμε καθαρή
την εντολή της ιστορίας, να επιδιώξουμε ένα ανάλογο και καλύτερο μέλλον.
Στο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του κ. Δημήτριου Καλλιέρη, και στην
ανεκτίμητη πνευματική του κατάθεση στον τόπο, το Χωριό μας, η Κοινότη-
τα, ο Δήμος μας, ο χώρος και οι άνθρωποί του, οι αντιλήψεις και η ομαδική
δράση των Ασπροπύργιων, είναι η ταυτότητα, η συλλογική και η ατομική μας
μνήμη, η ιστορική μας κληρονομιά και οι ρίζες μας. Έτσι, εξηγείται με μο-
ναδική ευστοχία, το θαύμα που συντελείται, διαχρονικά, σε τούτη τη γωνιά,
της Αττικής. Αυτό, που έκανε τα Καλύβια της Χασιάς, μετέπειτα τον Ασπρό-
πυργο, τόπο συνώνυμο της σκληρής δουλειάς, της προόδου και της ευημε-
ρίας, τη μεγαλύτερη Πόλη της δυτικής Αττικής. Μια Πόλη, πρότυπο εθνικής
και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Μελετώντας, λοιπόν, τον παρόντα τόμο, ως συνέχεια μιας έρευνας, που άρ-
χισε να φωτίζει την πορεία του τόπου μας, από τα αρχαία χρόνια, και ιδίως
μετά τη μετοικεσία των προγόνων μας από τη Φυλή, για να φτάσει ίσαμε τα
1940, κατανοούμε από πού πηγάζει η αγάπη μας, το ασίγαστο πάθος μας, για
την πρόοδο του Ασπρόπυργου. Δεν τον αγαπάμε τον τόπο μας, επειδή τον
συνηθίσαμε ή επειδή έτυχε να τον κληρονομήσουμε. Αγωνιζόμαστε για την
πρόοδό του, επειδή μας εκφράζει, μας σημαδεύει, με κάποια χαρακτηριστι-
κά του, που όμοιά τους σπάνια συναντάς στην Ελλάδα! Αυτά τα χαρακτηρι-
στικά, που έκαναν τον Ασπρόπυργο, να εμπνευστεί από τις νίκες του και να
διδαχτεί από τα λάθη του, πριν γίνει σύμβολο εθνικής και κοινωνικής συνο-
χής, παράδειγμα φωτεινό, ενός Λαού απροσκύνητου. Άξια συνέχεια ενός
τόπου, που δε συνθηκολόγησε ποτέ, με όσους ήρθαν στη γη μας, είτε ως επί-
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δοξοι κατακτητές, είτε ως εκφραστές μιας «ανάπτυξης», που βίασε το περι-
βάλλον κι επιχείρησε να ξεθεμελιώσει τη ζωή μας.
Ο Μήτσο-Καλλιέρης, μέσα κι από τούτη την προσπάθεια, που δικαιωματικά
τον κατατάσσει στους κορυφαίους του Ασπρόπυργου, είχε την έμπνευση, να
αναζητήσει και να συνθέσει τις ψηφίδες της νεότερης ιστορικής διαδρομής
του. Να διασώσει τα χαρακτηριστικά εκείνα, ενός Λαού, ο οποίος συνεχίζει
σταθερά να νοηματοδοτεί τα έμψυχα και τα άψυχα, τα υλικά και τα άυλα, τα
μικρά και τα μεγάλα. Κι αυτή η έρευνα τον αποζημίωσε, αφού είχε την τύχη,
σε κάθε βήμα της επίπονης προσπάθειάς του, να του αποκαλύπτεται, η όψη
μιας Ελλάδας που δημιουργεί, που αντιστέκεται, που ανοίγει δρόμους, που
ανατρέπει τετελεσμένα, σε αντιδιαστολή, με την «άλλη Ελλάδα», που έχτιζε
τα σύγχρονα αδιέξοδα του Τόπου.
Αυτή την ανακάλυψη, τη μοιράζεται πια, με όλους τους Συμπολίτες του, με
όλους τους Έλληνες και την προσφέρει στους νεότερους, η αγωνία για το
μέλλον των οποίων, στάθηκε γι’ αυτόν, εντολή και έμπνευση. Μας την προ-
σφέρει, για να αντιληφθούμε το χρέος μας, και να συνεχίσουμε μια πορεία,
που μισεί και αντιμάχεται τη μιζέρια. Για να κατανοήσουμε, από πού ερχό-
μαστε, και πάνω σε ποια θεμέλια, οι Παππούδες κι οι Γονείς μας ψήλωσαν
τον τόπο! Για να εμπνευσθούμε, να αγωνιστούμε κι εμείς, σκληρά, να κατα-
θέσουμε νου και ψυχή, σε μια προσπάθεια για έναν καλύτερο Ασπρόπυργο,
για μια ανανεωμένη, απελευθερωμένη Ελλάδα!
Για τούτο, το χειροπιαστό και επώνυμο παρελθόν του τόπου μας, που είναι
συνάμα και ασφαλέστερος οδηγός μας για το μέλλον, η ευγνωμοσύνη στον
ιστορικό, στον ακριβοδίκαιο βιογράφο του Ασπρόπυργου, είμαι βέβαιος
πως θα αποτυπωθεί στην πράξη. Στη μελλοντική πορεία του Ασπροπύργου,
που σήμερα, παρά ποτέ, καλείται να πράξει ό,τι έκαναν οι ειρηνικοί πολε-
μιστές, Καλυβιώτες κι Ασπροπύργιοι, όταν μετέτρεπαν τη χέρσα γη σε γόνι-
μο έδαφος, όταν μεταμορφώνονταν σε δυναμικούς υπερασπιστές, ιδανικών
και αξιών, σε πρωτοπόρους, σε όλες τις μεγάλες μάχες της Πατρίδας μας.

Σεπτέμβριος, 2010
Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αυτή μου η εργασία αποτελεί τον τρίτο κρίκο μιας προσπάθειας που έχει

σαν σκοπό να μην αφήσει τη λησμονιά να καλύψει τη ζωή και τις παραδό-

σεις των ανθρώπων που έζησαν στη γενέτειρά μου. Η αρχή έγινε «Στο Δρό-

μο προς την Εθνεγερσία» που αναφέρεται στα Προνόμια του Δερβενίου της

Χασιάς και στο Φιρμάνι που υπάρχει στο Δήμο Ασπροπύργου καθώς και

στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας και στη συμμετοχή των Χασιωτών, από την

έναρξη του αγώνα μέχρι το 1827.

Ακολούθησε ο δεύτερος κρίκος «Το Χωριό μας». Αναφέρεται στον υλικό,

τον πνευματικό και τον κοινωνικό βίο της γενέτειράς μου, του Ασπρόπυρ-

γου, που πριν το 1899 ονομάζονταν «Καλύβια της Χασιάς».

Ο τρίτος κρίκος «Το Χωριό μας, Τόμος Δεύτερος» γράφτηκε να συμπλη-

ρώσει τον Πρώτο Τόμο, να ενσωματώσει στη λαογραφία του χωριού μας

στοιχεία ιστορικά για τους κατοίκους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τη διγλωσ-

σία και την προέλευσή της, την εκπαίδευση, τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν

από την Παλιγγενεσία και μετά.

Η εξιστόρηση των γεγονότων αρχίζει παίρνοντας τη σκυτάλη από το 1827,

εκεί που παραδόθηκε από την πρώτη προσπάθεια με την εργασία «Στο

Δρόμο προς την Εθνεγερσία», και περιγράφει τη συνέχεια μέχρι την απο-

μάκρυνση των Τούρκων από την Αττική και κατόπιν τα γεγονότα μέχρι το

1940. Πρόθεση ήταν αυτός ο τόμος να φθάσει μέχρι το 1949, χρονιά που ο

Ασπρόπυργος από Κοινότητα έγινε Δήμος. Αλλά, έφθασε ήδη ο τόμος αυ-
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τός τις 580 σελίδες, και ξεπέρασε τους δύο προηγούμενους. «Το Χωριό

μας», Τόμος Πρώτος, 520 σελίδες και τον «Στο Δρόμο προς την Εθνεγερ-

σία» 464 σελίδες. Η επαύξηση των σελίδων θα δημιουργούσε τόμο δύσχρη-

στο και δεν θα το ήθελα. Υπάρχει όμως και δεύτερος λόγος σπουδαιότερος.

Η δεκαετία του Σαράντα έχει τη δική της αυτοτέλεια. Πόλεμος, κατοχή,

αντίσταση, εμφύλιος, πέτρινα χρόνια. Δεν χωρούσε σ’ αυτόν τον τόμο.

Αυτά τα γεγονότα, καθώς και της περιόδου που ο Ασπρόπυργος έγινε δή-

μος από το 1949 και μετά, πρέπει να αποτελέσουν επόμενη προσπάθεια.

Στον πρόλογο «Στο Δρόμο προς την Εθνεγερσία» έγραψα τα πάρα κάτω

που θα ήθελα να επαναλάβω: «Κίνητρο για τη συγγραφή αυτού του βιβλί-

ου υπήρξε η αγάπη μου για τον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω.

Οι σπουδές μου δεν έχουν σχέση με την ιστορία. Υπήρξα ερασιτέχνης της

ιστορίας με την πραγματική σημασία της λέξης. Σέβομαι τους ειδικούς στα

θέματα της ιστορίας. Δεν είχα την τύχη να έχω μαζί τους ιδιαίτερη επικοι-

νωνία, προσωπική, παρά μόνο με τα έργα τους. Τα βιβλία και εγώ σε ένα

μακρύ ταξίδι μοναξιάς. Δεν ανήκα στον κύκλο εκείνων ώστε να ανταλλά-

ξουμε κάποιες σκέψεις. Αυτή η μοναξιά δικαιούται να αντιμετωπιστεί με

επιείκεια».

Δημήτρης Καλλιέρης





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

α) Προλεγόμενα
Πόσο παλαιός είναι ο οικισμός που αποτέλεσε τον πυρήνα του χωριού; Πό-
τε άρχισαν να κατοικούνται τα Καλύβια της Χασιάς; Σημαντικό ερώτημα
χωρίς συγκεκριμένη απάντηση.
Δεν υπάρχουν ιστορικές πηγές που να προσδιορίζουν το πότε. Ωστόσο θα
γίνει μια απόπειρα χρονολογικής προσέγγισης ξεκινώντας από τα λείψανα
διαφόρων εποχών, τους χώρους λατρείας και αποσπάσματα ταξιδιωτικών
κειμένων που αναφέρονται στο Θριάσιο για το οποίο πρέπει να επισημαν-
θεί μια χαρακτηριστική σύμπτωση. Χωριζόταν στην αρχαιότητα στα δύο από
τον 6ο π.Χ. αιώνα και συνέβη το ίδιο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Όπως
είναι γνωστό, όταν ο Κλεισθένης χώρισε την Αττική σε φυλές, Τριττύες και
Δήμους, σε κάθε μια από τις φυλές αναλογούσαν τρεις Τριττύες και συνολι-
κά στην Αττική τριάντα. Απ’ αυτές δέκα αποτελούσαν την πόλη των Αθηνών
με τα περίχωρα, δέκα τα παράλια και δέκα τα μεσόγεια.
Το Θριάσιο ανήκε σε δύο παράλιες τριττύες. Η παράλιος τριττύς της Ιππο-
θοωντίδος φυλής περιλάμβανε την Ελευσίνα και τους λοιπούς δήμους του
δυτικού Θριάσιου και επεκτεινόταν στην ορεινή περιοχή μέχρι την Οινόη.
Η παράλιος τριττύς της Οινηίδος φυλής περιλάμβανε τους δήμους Κοθωκι-
δών, Θρίας, Οίης κ.λ.π. του ανατολικού Θριάσιου και επεκτεινόταν βόρεια
συμπεριλαμβάνοντας τον αρχαίο δήμο Φυλής.
Στα νεότερα χρόνια, ιδαίτερα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, υπήρχαν στις
ορεινές περιοχές που γειτνιάζουν με το Θριάσιο δύο κεφαλοχώρια. Τα Κού-
ντουρα στην παλιά Εθνική Οδό μεταξύ Μάνδραςς και Κάζας. Τα διοικητικά
τους όρια περιέκλειαν τις σημερινές δημοτικές περιφέρειες Ελευσίνας,
Μάνδρας, Μαγούλας. Το δεύτερο κεφαλοχώρι ήταν η Χασιά ο σημερινός
δήμος Φυλής. Η περιοχή της περιλάμβανε τις δημοτικές περιφέρειες Ασπρο-
πύργου, Άνω Λιοσίων και Καματερού. Το Θριάσιο και στην αρχαιότητα και
στην νεότερη εποχή χωρίστηκε σε δύο περιφέρειες.
Στο ανατολικό Θριάσιο, δήλαδή στην έκτασή του που ανήκε στη Χασιά,
στους νεότερους χρόνους, εγκατάσταση κατοίκων έγινε στη θέση «Ομπό-
ρες» στο τέλος του 14ου αιώνα.
Δεν είναι εξακριβωμένο πότε εγκαταλείφθηκε ο οικισμός. Είναι όμως βέβαιο
ότι ένας αριθμός κατοίκων κατέληξε στην Κάτω Ιταλία και αξίζει να αναφερ-
θεί ότι σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα από τη δεκαετία του τριάντα
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και μέχρι πρόσφατα ήρθαν από την Ιταλία επισκέπτες και ζητούσαν να τους
υποδειχθούν οι Ομπόρες επειδή διατηρούσαν την παράδοση ότι μακρινοί τους
πρόγονοι, αιώνες πριν, είχαν μετοικήσει στην Ιταλία. Δεν υπάρχουν αποδεί-
ξεις αν μετά τη βίαιη, όπως πιθανολογείται, εγκατάλειψη του οικισμού παρέ-
μειναν ορισμένοι και κατοίκησαν στη γύρω περιοχή. Ωστόσο έρευνα στην Κά-
τω Ιταλία θα μπορούσε να φέρει σε φως περισσότερες πληροφορίες.
Δεν είναι γνωστή η συνέχεια της ζωής στο Θριάσιο μετά τον όλεθρο που
προξένησε ο Αλάριχος οδηγώντας στην Ελλάδα τους ουσιγοτθικούς βάρβα-
ρους λαούς, ιδιαίτερα στους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες που και της
Αθήνας η ιστορία είναι λειψή.
― Στη βούλλα του πάπα Ιννοκέντιου Γ’ της 13ης Φεβρουαρίου 1209 με την
οποία δόθηκε λύση στη διαμάχη μεταξύ του Μέγα Κυρ Όθωνος Δελαρός
και του καθολικού αρχιεπισκόπου Βεράρδου και καθορίστηκαν όλες οι κτή-
σεις που ανήκαν στην αρχιεπισκοπή Αθηνών, προβάλλουν αρχαία ονόματα
όπως της Φυλής και του Μαραθώνος και παρουσιάζονται νεοελληνικές το-
πωνυμίες των ημερών μας Χασιά, Μενίδι, Πύργος, στο προνομιακό εκείνο
έγγραφο1. Η διατήρηση των ονομάτων μετά από τόσους αιώνες προϋποθέτει
ιστορική συνέχεια και οι τοπωνυμίες Χασιά, Μενίδι κ.λ.π. βεβαιώνουν ότι τα
μέρη αυτά στις αρχές του 13ου αιώνα κατοικούντο πολύ πριν την εγκατάστα-
ση στην Αττική των Αρβανιτών.
― Λίγα μέτρα μετά τη στροφή του δρόμου που αφήνει την Ιερά Οδό και
οδηγεί στον Ασπρόπυργο υπήρχαν τα ερείπια αρχαίου κτίσματος, σήμερα
σωρός από μεγάλες μαρμάρινες πέτρες που μετατοπίστηκαν λόγω της δια-
πλάτυνσης της Ιεράς Οδού. Άσπρο Πύργο το ονόμασαν οι κάτοικοι βλέπο-
ντας τα λευκά μάρμαρα και από το κτίσμα αυτό δανείστηκαν το όνομα του
χωριού. Λαθεμένα οι ειδικοί επιστήμονες αρχικά ονόμασαν το κτίσμα Τάφο
του Στράτωνος παρασυρθέντες από επιγραφή μαρμάρινης πέτρας. Από το
σχήμα των γραμμάτων ο Κουμανούδης τοποθετεί την επιγραφή τον 1ο αιώνα
μ.Χ. Το κτίσμα μελετήθηκε από τους Λένορμαν και Ραγκαβή και το 1892
έγιναν συντηρητικές ανασκαφές από τον Φίλιο ο οποίος συμπέρανε ότι η θε-
μελίωση είναι αρχαιότερης εποχής από τους υπερκείμενους τοίχους. Απο-
κάλυψε μεταγενέστερη προέκταση και μετασκευή. Βρέθηκε αγγείο που πε-
ριείχε 300 περίπου αθηναϊκά χάλκινα νομίσματα, σύμφωνα δε με τη γνώμη
του Σβορώνου, των χρόνων του Μιθριδάτη (146-97 π.Χ).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ
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1) Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: Ιστορία της Πόλεως των Αθηνών, Τόμος Α’, σελ.409, Τόμος Β’, σελ.507.



Σημειώνει επίσης: «Ότι δε εις μεταγενέστερους βάρβαρους χρόνους μετε-
σκευάσθη το οιονδήποτε τούτο κτίσμα και τότε πιθανώς μετηνέχθη εκεί με-
τά των άλλων μαρμαρίνων πλίνθων και ο το όνομα του Στράτωνος φέρων
λίθος, αναντίρρητον. Τα ευρήματα είναι επίσης διαφορετικών εποχών».
Στα ευρήματα περιλαμβάνονταν και «τα συντρίμια 6 πήλινων πιθαριών,
ορισμένα με κόκκους κριθαριού «βανασουργικοί την κεραμοποιΐαν» και
σημειώνει τις θέσεις των σε σχεδιαγράμματα κάτοψης. Με το κτίσμα ως
Μεσαιωνικό Πύργο ασχολήθηκε ο Ι. Τραυλός2.
Στους μεταγενέστερους χρόνους το κτίσμα χρησιμοποιήθηκε ως φρυκτωρία.
Ποια ανάγκη οδήγησε να μεταφέρουν ογκώδεις «μαρμάρινους πλίνθους»
ώστε να γίνει μετασκευή του κτίσματος για να χρησιμοποιηθεί ως φρυκτω-
ρία; Η θέση (στο χαμηλότερο σημείο του κάμπου) δεν προσφερόταν για με-
τάδοση μηνυμάτων από Αττική προς Μεγαρίδα και Βοιωτία και αντίστροφα.
Προσφερόταν όμως να ελέγχει την πλευρά της θάλασσας, να αντιλαμβάνο-
νται κινήσεις μέσα στον κόλπο και να ενημερώνει τους καλλιεργητές του κά-
μπου. Η κατασκευή του κτηρίου εξασφάλιζε τους φύλακες, από τους πειρα-
τές που σχεδόν ποτέ δεν έλειψαν3 και οι κατοικούντες μόνιμα ή εποχιακά
στον κάμπο μπορούσαν να ενεργήσουν έγκαιρα για ν’ αποφύγουν τον κίν-
δυνο. Είναι ευνόητο ότι χωρίς κατοίκους η φρυκτωρία ήταν περιττή.
― Σε θέση βορειοανατολικά του Πάρκου Γκοριτσάς υπήρχαν ερείπια ενός
κτίσματος γνωστού ως Κόκκινη Εκκλησιά (Κλή-σ κούκιε). Αγνοώντας ποια
ήταν η χρήση του και μόνο από τα χρώματα των ερειπίων θεώρησαν ότι ήταν
γκρεμισμένη εκκλησία. Τώρα δεν υπάρχει ίχνος. Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού
εξαφάνισε ό,τι είχε απομείνει. Ακόμα και τη θέση ελάχιστοι θα τη ξέρουν.
Στο ταπί του 1679 (έτος Εγίρας 1090) με το οποίο οι Τούρκοι ανανέωσαν
τους τίτλους ιδιοκτησίας των Κουντουριωτών, στην περιγραφή των συνόρων
αναφέρεται και η Κλή-σ Κούκιε.
Άλλο ένα δείγμα παρουσίας ανθρώπων χωρίς να είναι γνωστή στους μετα-
γενέστερους η εποχή που έζησαν.
Άγνοια υπάρχει και για την προέλευση ορισμένων τοπωνυμίων: Κουταλάς,
Στρίφι, Φακάς, Σαντριβάνι, Ζουνό, Σοφό, Σωχώρεζα.
Διατηρήθηκαν τα τοπωνύμια που σημαίνει ότι μεταδόθηκαν από γενιά σε
γενιά και λησμονήθηκε η σημασία τους και η προέλευσή τους.
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2) Δημήτρης Καλλιέρης «Αρχαίοι Δήμοι και Τοπωνύμια της Δημοτικής Περιφέρειας Ασπροπύργου

και της Γύρω Περιοχής», Α’ Συμπόσιον Ιστορία-Λαογραφίας Βορείου Αττικής, σελ.43-55.



― Ο J. Giraud, Γάλλος πρόξενος στην Αθήνα, από τις πιο αξιόπιστες πηγές
για τον 17ο αιώνα ―έμεινε 25 χρόνια στην Ελλάδα και κατέγραψε αυθεντι-
κά στοιχεία― συνέταξε κατάλογο για τα χωριά της Αττικής και σημείωσε
ότι στην πεδιάδα Ελευσίνας υπήρχαν 5 χωριά. Το χειρόγραφο ―Giraud
«Relation de l’ Attique» Paris 1674― βρίσκεται στη Bibliothèque National
de Paris4. Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε από τα πέντε το Στεφάνι ανατο-
λικά, τη Λεψίνα δυτικά. Ώστε στην πεδιάδα υπήρχαν άλλα τρία χωριά.
Ο Jean Giraud πάλι γράφει: Το βελανίδι που μαζεύεται στον κάμπο της Ελευ-
σίνας και στα Μεσόγεια του ανήκει (εννοεί τον βοεβόδα). Το συγκεντρώ-
νουν οι Αρβανίτες των χωριών που πληρώνονται ένα τιμίνι το σακκί (ένα κα-
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3) Το φαινόμενο της πειρατείας παρουσιάστηκε ταυτόγχρονα με τη χρησιμοποίηση της ναυσιπλοΐας.

Ο Θουκυδίδης γράφει ότι ο Μίνως όταν κατέλαβε τις Κυκλάδες εξαφάνισε τους πειρατές από τη θά-

λασσα καθώς και ότι στην πειρατεία επιδίδονταν περισσότερο οι νησιώτες που ήσαν Κάρες και Φοί-

νικες (Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου Α’ Κεφ. 4, 5, 7, 8). Μονάχα κατά την περίοδο της θα-

λασσοκρατίας της Αθήνας και της ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οι ελληνικές θάλασσες είχαν

απαλλαγεί από τη μάστιγα της πειρατείας. (Κυριάκου Σιμόπουλου: Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα,

Τόμος Α’, σελ.94). Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου σε διάφορες εποχές αντιμετώπισαν την πειρατεία

Γότθων, Νορμανδών, Αράβων, Σαρακηνών. Ο Μιχαήλ Ακομινάτος ―τέλη 12ου αιώνα στην Αθήνα―

περιγράφει (Τα Σωζόμενα, Τόμος Α’ και Τόμος Β’) την πειρατεία και τις βλαβερές συνέπειες. Τα ορ-

μητήρια των πειρατών περιγράφει και ο Φ. Γρηγορόβιος (οπ.π. Τόμος Α’, σελ.293επ. και 511-514).

Πειρατεία των Τούρκων τον 13ο και 14ο αιώνα στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους (Απ.

Ε. Βακαλόπουλου: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τόμος Α’, σελ.127-130). Στα χρόνια της Φραγκο-

κρατίας (Ουίλλιαμ Μίλλερ: Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα, Τόμος Α’, σελ.18, 100, 222, 229,

Τόμος Β’, σελ.346, 349, 398). Η Αίγινα, η Σαλαμίνα και η Μακρόνησος ήταν ορμητήρια των κουρσά-

ρων. Την εποχή που ταξίδεψε ο Εβλιά Τσελεπή, η πειρατεία ήταν στο αποκορύφωμα. Την ίδια εποχή

ο Spon (1674-1676) βρήκε τη Λεψίνα εγκαταλειμμένη. Η τοπική παράδοση διατήρησε το γεγονός

(Αθανασίου Ισ. Τσίγκου: Κείμενα για τους Αρβανίτες σελ.29-34). Όταν ο Spon επισκέφτηκε τη Χα-

σιά, βρήκε τους χωριάτες ανάστατους, γιατί δυο μέρες πριν είχαν μπει στο χωριό και το γύμνωσαν οι

Λατίνοι χριστιανοί κουρσάροι. Μέχρι τη Χασιά έφτασαν οι πειρατές! Ως φούστες διασώθηκαν γεγο-

νότα, που (παρόλο που φούστα ήταν όνομα πλοίου) κατάντησε να σημαίνουν ληστοπειρατεία. Ο δια-

βόητος πειρατής Greveler άρπαξε τον βοεβόδα των Μεγάρων ―το βεβαιώνουν ο Spon και ο Whel-

er― και οι Μεγαρίτες τού πλήρωναν ετήσιο φόρο για να σταματήσει τις επιδρομές.

Τα γεγονότα που σχετίζονται με την πειρατεία δεν έχουν τέλος. Ωστόσο βεβαιώνουν την ανάγκη να

χρησιμοποιόταν ο «Λευκός Πύργος» ως φρυκτωρία.

4) Αικατερίνη Δημητσάνου - Κρεμέζη: Το Καμαρόσπιτο της Αττικής, Αθήνα 1986, σελ.69.



ντάρι) κι αυτός το μεταπουλάει στα καράβια μισό πιάστρο το καντάρι. Υπάρ-
χουν χρονιές που η παραγωγή βελανιδιών ξεπερνάει τα 10.000 καντάρια5.
Σε άλλο σημείο γράφει ο Giraud για την ιδιοκτησία: Οι Αρβανίτες είχαν
πριν από τρία χρόνια στην κατοχή τους όλες τις γαίες γύρω από τα χωριά.
Αλλά τα βαριά δοσίματα που τους επέβαλλαν οι Τούρκοι τους ανάγκαζαν να
δανείζονται με τόκο 30 και 40 τα εκατό τον χρόνο. Κι επειδή ήταν αδύνατο
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τα κτήματα περνούσαν στα χέρια
των δανειστών. Έτσι κτήματα που η αξία τους ξεπερνούσε τα 200 τάλιρα χά-
θηκαν για χρέος 50. Κι από τότε όλη η γη έμεινε στα χέρια των Τούρκων και
οι Αρβανίτες κατάντησαν δούλοι τους6.
Βελανιδιές στον κάμπο υπήρχαν μέχρι πρόσφατα. Σχετικές αναφορές θα γί-
νουν και στη συνέχεια του βιβλίου για μεταγενέστερες εποχές.
Στοιχεία για τα τσιφλίκια στο Θριάσιο το 17ο αιώνα, δημοσιεύτηκαν στη
«Λαμπηδόνα» (Τεύχος 28, σελ.17) με επιμέλεια του Δημήτρη Γιώτα από
έρευνα του Ολλανδού Pr M. Kiel στα Οθωμανικά αρχεία. Για την περιοχή
Ελευσίνος γράφει ότι: Μέσα στα όρια του χωριού Ελευσίνα ήταν 16 μικρά
τσιφλίκια. 1 με 5 νοικοκυριά, 3 με 3 νοικοκυριά, 1 με 2 νοικοκυριά και 11
τσιφλίκια με μόνο ένα νοικοκυριό (από Δεφτέρι του 1642).
― Τα εξωκκλήσια. Υπάρχουν από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας στη δημο-
τική μας περιφέρεια στο Θριάσιο πολλά εξωκκλήσια που φανερώνουν ση-
μαντική παρουσία κατοίκων στην περιοχή. Διατρέχοντας τον κάμπο από τα
ΝΑ προς τα ΒΔ συναντάμε τον Άγιο Γιάννη τον Νηστευτή, υπαρκτό από τις
αρχές του 16ου αιώνα (1500-1510 πιθανότατα). Τον Άγιο Γιάννη μέσα στο
χωριό. Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στον Σ. Σταθμό, την Αγία Μα-
ρίνα δυτικά του χωριού και βορειότερα τον Άγιο Γιάννη, μετόχι της Μονής
Κλειστών και τον Άγιο Λουκά. Όλες οι εκκλησίες αγιογραφημένες με τις
αγιογραφίες κατά κανόνα διαφορετικών εποχών.
Ο Άγιος Γιάννης μέσα στο χωριό ήταν το νεκροταφείο μέχρι τις αρχές του
20ου αιώνα.
Επτά αγιογραφίες των ετών 1700-1701. Δεήσεις επτά διαφορετικών προσώ-
πων. Μία αγιογραφία από τον καθένα και είναι μία επί πλέον απόδειξη ότι
όταν αγιογραφήθηκε ήταν ήδη νεκροταφείο αφού συνήθεια της μιας μόνο
αγιογραφίας για κάθε προσευχόμενο ίσχυε στα νεκροταφεία. Όταν είδε τις
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5) Κυριάκου Σιμόπουλου: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.675.

6) Κυριάκου Σιμόπουλου: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.679.



αγιογραφίες η κ. Μαρία Θεοχάρη είπε: Ήταν νεκροταφείο.
Τί αποδεικνύει η ύπαρξη νεκροταφείου; Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε;
Γιατί είχε επιλεγεί η συγκεκριμένη εκκλησία; Ήταν δυνατόν να υπήρχε νε-
κροταφείο και να μην υπήρχε σε κάποια κοντινή απόσταση κάποιος έστω
και υποτυπώδης οικισμός; Ποιος θα μπορούσε να ήταν ο ελάχιστος αριθμός
κατοίκων ώστε να ήταν αναγκαία η ύπαρξη νεκροταφείου; Έχει υποστηρι-
χθεί ότι αρκετές οικογένειες ζούσαν σε διάσπαρτες αγροικίες στον κάμπο
αλλά κάποιες συγκεντρωμένες κατοικίες θα αποτελούσαν το χωριουδάκι
κοντά στο νεκροταφείο.
Αυτός ο πυρήνας εξελίχθηκε σε χωριό κι έγινε γνωστό με το όνομα «Καλύ-
βια της Χασιάς». Είχε νεκροταφείο την εκκλησία του Αγίου Γιαννιού μέχρι
τις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι τότε που δημιουργήθηκε το νεότερο νεκρο-
ταφείο με εκκλησία την Αγία Τριάδα.
― Αδημοσίευτο κατάλογο συνέταξε ο Antoine Galland το 1787 με 60 χωριά
στην Αττική, 26 στα Μεσόγεια και 34 στο Κατάδεμα. Το 1794 ο Dr. John
Sibthorp, Εγγλέζος γιατρός συγκέντρωσε πληροφορίες από τον Λογοθέτη
της αρχιεπισκοπής Αθηνών που επιβεβαίωναν τον κατάλογο του Galland: 60
χωριά στην Αττική. Τα περισσότερα αποτελούσαν μικρές συναθροίσεις
αγροτόσπιτων μέσα σε μεγάλα κτήματα-τσιφλίκια7.
― Την ύπαρξη του χωριού με το όνομά του μνημονεύει ο Gell (1804-6).
Great Kalybea of Kastia, in the centre of the Thriasian plain. Η χρήση του
ονόματος συναντάται επανειλημμένα στα χρόνια της Επανάστασης καθώς
και σε διάφορα έγγραφα. Από τα συμβόλαια του Νοτάριου Π. Πούλου ανα-
φέρω ενδεικτικά μια διαθήκη που συντάχθηκε την 28η Δεκεμβρίου 1824.
«Η Σοφία θυγάτηρ Γκίκα Γκολέμη από Χασιάν ανύπανδρη, και οικειοθε-
λώς, και ευχαρίστως ωμολόγησεν, ότι διατίθεται εις την ανεψιάν της Μαρίαν
θυγατέρα Θανάση Καβαθά και της αδελφής της Κούζιας, γυναίκα δε Μή-
τρου Γεωργάκη Μπρέμπου τα εξής κτήματα, οπού έχει από κληρονομίαν πα-
τρικήν της. ...Αμπελότοπον εις τα Καλύβια στην Λούτσαν στρέμμα προική-
σιον εν, πλησίον Γιάννη Μήτρου Αντώνη, Μήτρου παππά Δήμα, Κυριάκου
Γκολέμη και Θανάση Καβαθά. Χωράφι εις τα Καλύβια στρέμμα εν προική-
σιον, πλησίον Θανάση Βουτουμιώτη, Κώστα Γκωλέμη, Γεωργάκη Μπρίμπου
και στράτας... κ.λ.π.».
― Ώστε απ’ όλα τα πάρα πάνω προκύπτει ότι ο οικισμός υπήρξε τουλάχι-
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7) Αικατερίνη Δημητσάνου - Κρεμέζη: οπ.π.., σελ.69.



στον από τον 17ο αιώνα. Άκριτα και αβίαστα έχουν γραφεί ανακρίβειες που
δυστυχώς έχουν την τύχη να κυκλοφορούν όπως το «κακό» χρήμα, τα κακο-
ποιημένα χαρτονομίσματα και κέρματα που τα διώχνεις με την πρώτη ευ-
καιρία και έτσι έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία. Η ανακρίβεια δεν είναι τό-
σο επειδή γράφεται όσο κυρίως ότι μεταδίδεται και εκλαμβάνεται ως ορθή.

β) Δρόμοι στο Θριάσιο στις αρχές του 19ου αιώνα8

Από τις 100 διαδρομές που περιγράφει ο Gell9 και περιλαμβάνονται στον
τόμο που αναφέρεται στη Στερεά και τη Θεσσαλία, 5 έχουν σχέση με το
Θριάσιο.
α) Αθήνα - Ελευσίνα: Παραλείπουμε όσα γράφει για τη διαδρομή μέχρι τον
Σκαραμαγκά και συνεχίζουμε από εκεί και μετά τη διαδρομή.
«Ο δρόμος είναι κομμένος στον βράχο. Η Ελευσίνα εκεί φαίνεται για πρώ-
τη φορά. Η αρχαία οδός ακολουθεί δεξιά αυτή των λιμνών Ρειτοί10 στα ριζά
των λόφων11. Αριστερά είναι η παραλία του Σκαραμαγκά. Σε 650 γιάρδες
μύλος δεξιά έχοντας περάσει από μία στενή γραμμή άμμου που χωρίζει τη
λίμνη από την θάλασσα. Εδώ ήταν η πιο παλιά διαίρεση των αθηναϊκών και
ελευσινιακών περιοχών. Οι αρχαίοι θεωρούσαν ως βέβαιο γεγονός ότι η αρ-
χή αυτών των αλμυρών λιμνών ήταν η θάλασσα της Χαλκίδας στον Ευβοϊκό.
Σε 250 γιάρδες δεύτερος μύλος δεξιά. Τα ψάρια αυτών των αλμυρών  λιμνών
ήσαν στην αρχαιότητα ιδιοκτησία των ιερέων της Ελευσίνας.
Μπαίνουμε στο Θριάσιο πεδίο. Ένας δρόμος στρίβει δεξιά προς το Στεφά-
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8) William Gell: The Itinerary of Greece Containing One Hundred Routes In Attica, Boetia, Locris

and Thessaly, London 1827.

9) Ο William Gell, Άγλλος αρχαιλόγος και τοπογράφος με αξιόλογη κλασσική παιδεία, πραγματο-

ποίησε τέσσερα ταξίδια στην Ελλάδα. Για τοπογραφικές έρευνες επισκέφθηκε το 1801 την Άνοιξη,

την Ιθάκη και το Φθινόπωρο την Τροία. Το 1803 πήγε με ειδική αποστολή στα Επτάνησα. Στη διετία

1804-1806 περιηγήθηκε συστηματικά τον Μοριά, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και τα στοιχεία που απο-

κόμισε τα ταξινόμησε σε τέσσερεις τόμους. Ο τρίτος αναφέρεται στη Στερεά και τη Θεσσαλία με τον

τίτλο: The Itinerary of Greece Containing One Hundred Routes In Attica, Boetia, Locris and Thessaly,

London 1827 (Κυριάκου Σιμόπουλου: οπ.π. Τόμος Γ1, σελ.120-121).

10) Ρειτοί, η αρχαία ονομασία. Επί των ημερών μας, Λίμνη Κουμουνδούρου και Κεφαλάρι (το τελευ-

ταίο καλύφθηκε από τα Διυλιστήρια).

11) Η Ιερά Οδός περνούσε και στην ανατολική πλευρά των λιμνών πρώτα βόρεια και μετά κατευθυ-

νόταν δυτικά.



νι και το πέρασμα στο Δέμα πάνω από μια στενή κοιλάδα. Κοντά στο Στε-
φάνι ίσως να υπήρχε το χωριό12 των Σκαμβωνιδών. Στις 1.265 γιάρδες ο Τά-
φος του Στράτωνος δεξιά. Η επιγραφή παραμένει και μαρμάρινα κομμάτια.
Αριστερά στην ακτή είναι πολλά μπλόκ από τετράγωνες πέτρες. Το μέρος
που ονομάζεται ανάκτορα του Κρόκωνα ήταν πιθανότατα σ’ αυτήν τη γειτο-
νιά. Μπροστά στον τάφο ο δρόμος για τη Θήβα γυρίζει δεξιά. Δεξιά μια με-
γάλη Καλύβα».
Προχωρώντας προς Ελευσίνα αναφέρει έναν τάφο, τη γέφυρα του ελευσι-
νιακού Κηφισού, ελαιώνα, τον Άγιο Ζαχαρία και ένα πηγάδι πολύ κοντά στο
χωριό.
Παρατηρήσεις: Είναι βέβαιο ότι ο Gell έχει μελετήσει τον Παυσανία απ’ όπου
άντλησε τις πληροφορίες 1) για τη διαδρομή της Ιεράς Οδού που από Αθήνα
προς Ελευσίνα δεν περνούσε μόνο από τη στενή γραμμή άμμου που χώριζε τη
λίμνη από τη θάλασσα αλλά και από οδό που άφηνε αριστερά τις λίμνες, 2) για
την παράδοση ότι οι Ιερείς των Ελευσινίων δικαιούντο τα ψάρια των λιμνών,
3) για την αντίληψη ότι τα νερά των λιμνών προέρχονταν από τη θάλασσα της
Χαλκίδας. Ως προς την πιθανή θέση των ανακτόρων του Κρόκωνα στην πε-
ριοχή του υποτιθέμενου Τάφου του Στράτωνος ήταν μια άποψη που υποστη-
ρίχθηκε λανθασμένα και από ειδικούς επιστήμονες. Ο Παυσανίας γράφει:
«Καί διαβᾶσι τούς Ρειτούς πρῶτος ᾤκει Κρόκων» και αφού περιγράφει τι εί-
δε στο ανάκτορο και άλλα σχετικά γεγονότα συνεχίζει με τον ελευσινιακό Κη-
φισό αφήνοντας χωρίς άλλα σχόλια την απόσταση από τους Ρειτούς μέχρι την
Ελευσίνα. Πάντως ως πιθανή θέση θεωρούν την περιοχή κοντά στους Ρειτούς.
Ωστόσο ο Gell προσδιορίζει τις θέσεις των δύο μύλων, τον «Άσπρο Πύργο»
που και αυτός τον αναφέρει λόγω της επιγραφής ως Τάφο του Στράτωνος,
σημειώνει ότι εκεί περίπου άρχιζε ο δρόμος για τη Θήβα, η λεγόμενη από
τους νεότερους δημοσιά. Αξιοσημείωτη είναι η διαβεβαίωση ότι στην παρα-
λία νότια από τον «Άσπρο Πύργο» είδε πολλά μπλοκ με τετράγωνες πέτρες.
β) Μύλοι Ρειτών-Δέμα. «Στις 1.300 γιάρδες, έχοντας ανέβει λίγο ανατολικά
από τον πιο βόρειο από τους μύλους και περάσει μερικές μεγάλες πέτρες οι
οποίες φαίνεται να είναι στο μέρος ενός αρχαίου οικοδομήματος, το χωριό
Στεφάνι. Υπάρχει μια κρυφή υποψία ότι ένας δήμος των Σκαμβωνιδών έμε-
νε κάπου εδώ. Ένας δρόμος ανατολικά έρχεται από τον ναό της Αφροδίτης
κοντά στο Δαφνί. Αυτός ο δρόμος που έρχεται από το Δαφνί αφήνει τον ναό
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της Αφροδίτης και ανεβαίνει ένα απότομο λόφο στην κορυφή του οποίου εί-
ναι ένα πολύ μεγάλο μαρμάρινο μπλοκ, μετά προχωρεί στο Στεφάνι αφήνο-
ντας αριστερά τις δυο λίμνες των Ρειτών.
Στις 1.000 γιάρδες ένας άλλος δρόμος πέφτει από αριστερά αφού διαπερ-
νά την κοίτη ενός χειμάρρου. Δεξιά στον λόφο μια θέση Spelia, μικρή σπη-
λιά και βρύση, κάτω από την οποία φαίνεται να υπήρξε ένα αρχαίο χωριό.
Το βουνό Ικάριο μπορεί να διασχίζεται από πέρασμα προβάτων στην κα-
τεύθυνση που οδηγεί στο Χαϊδάρι στην πεδιάδα της Αθήνας».
Συνεχίζει τη διήγηση για το Χαϊδάρι, για δυο εκκλησίες κ.λ.π. και επανέρ-
χεται στη διαδρομή.
«Στις 1.500 γιάρδες προχωρώντας στη μικρή κοιλάδα βλέπω αριστερά στην
κορυφή ενός λόφου έναν κυκλικό φράκτη από πέτρα που ονομάζεται Ζα-
βερδέλα (Giaverdeli). Είναι μόνο ένας φράκτης για μέλισσες. Διασχίζω ένα
ρυάκι από δεξιά και βρίσκω ένα πηγάδι με αρχαία ίχνη. Στις 1.300 γιάρδες
από τη μικρή κοιλάδα ανηφορίζοντας συναντάται ο δρόμος από την Ελευσί-
να στο Μενίδι και δεξιά ο τείχος του Δέματος, μια λέξη που φαίνεται ότι ση-
μαίνει «το κτίριο». Το τείχος είναι καλά χτισμένο σχεδόν από ακατέργαστες
πέτρες όχι μεγάλης σπουδαιότητας και έχει ανεγερθεί κατά πάσα πιθανότη-
τα κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου».
Παρατηρήσεις: 1) Όποιος γνώριζε την περιοχή πριν την κατασκευή του διυ-
λιστηρίου, το Κεφαλάρι (τη βόρεια λίμνη) και την κατεύθυνση του αγροτι-
κού δρόμου, ακολουθώντας την περιγραφή του Gell θα μπορούσε να πιθα-
νολογήσει σε ποια θέση ήταν το Στεφάνι, στα 1.200 μέτρα από την Πύλη του
Διυλιστηρίου. 2) Τον βασανίζει η σκέψη να προσδιορίσει κάποια θέση του
δήμου Σκαμβωνιδών πλην όμως χωρίς αίσιο αποτέλεσμα. 3) Ο κυκλικός πέ-
τρινος φράκτης για μέλισσες είναι ερειπωμένος αρχαιολογικός χώρος γνω-
στός ως «στρατόπεδο». 4) Το πηγάδι που περιγράφει με ίχνη αρχαία είναι
το γνωστό πηγάδι της Τζαβερδέλας. 5) Το Δέμα χτίστηκε τον τέταρτο αιώ-
να. Έχουν υποστηριχθεί διάφορες εκδοχές, όλες όμως αναφέρονται στον
αιώνα αυτό. Η άποψη ότι χτίστηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού
Πολέμου έχει αποκλεισθεί, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
γ) Ελευσίνα-Μενίδι. Ξεκινώντας από την Ελευσίνα περνάει από τον Άγιο Ζα-
χαρία, τη γέφυρα ενός από τους βραχίονες του Κηφισού, ελαιώνα, και έναν τά-
φο με καμάρες από μεγάλα μπλοκ, θεωρεί την ταφή πρόσφατη και συνεχίζει:
«Στις 1.000 γιάρδες το Θριάσιο πεδίο. Εδώ η Ιερά Οδός στρίβει δεξιά. Σε
2.500 γιάρδες ένα τείχος στη διασταύρωση με τον δρόμο από Αθήνα προς
Θήβα. Διασχίζω ένα χείμαρρο. Σε 1.000 γιάρδες καλύβα ή χωριό. Κοντά
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αριστερά τα μεγάλα Καλύβια της Χασιάς, στο κέντρο του Θριάσιου Πεδίου.
Δύο άλλες καλύβες αριστερά. Στις 1.500 γιάρδες διασχίζω την κοίτη ενός με-
γάλου χειμάρρου από τη Χασιά που εκβάλλει στη θάλασσα κοντά στους μύ-
λους των Ρειτών. Δεξιά μια λιμνούλα. Στις 3.000 γιάρδες αρχίζω την ανηφό-
ρα από το Θριάσιο Πεδίο. Δένδρα. Σε 2.200 γιάρδες ένα πέρασμα που ονο-
μάζεται Δέμα».
Και συνεχίζει την περιγραφή μέχρι το Μενίδι. (1 γιάρδα=0,9144 του μέτρου).
Παρατηρήσεις: 1) Η διαδρομή Ελευσίνα-Μενίδι που περιγράφει ο Gell εί-
ναι ο μεγαρίτικος δρόμος, ονομασία που είχαν δώσει οι πρόγονοί μας και
είναι ο ίδιος δρόμος από την αρχαιότητα. 2) Ο Gell χρησιμοποιεί συχνά τη
λέξη Kalybea. Εάν θα ήθελε να αποδώσει τη λέξη καλύβα θα έπρεπε να
χρησιμοποιήσει λέξεις όπως: cabin, hut, shack, hovel, shanty. Η λέξη shack,
καλυβόσπιτο, ίσως να ταίριαζε περισσότερο. Χρησιμοποιεί όμως την ελλη-
νική λέξη, εννοώντας ασφαλώς κτήριο αλλά δεν γίνεται φανερό το μέγεθος.
3) Το 1804-1806 τα Καλύβια είναι υπολογίσιμος οικισμός. Το αναφέρει
great Kalybea of Kastia, στο κέντρο του Θριάσιου Πεδίου. 4) Περνάει τον
χείμαρρο της Γιαννούλας (Αγίου Γεωργίου) και παρατηρεί δεξιά, δηλαδή
νότια μια λιμνούλα. Στο σημείο αυτό η κοίτη του χειμάρρου γίνεται ρηχή
και απλώνεται καλύπτοντας αρκετό χώρο. Είναι το μέρος με το τοπωνύμιο
«Κονοπιτσιά». Δηλαδή μέρος με λυγαριές (Kunupice).
δ) Ελευσίνα-Χασιά. «Ακολουθώντας τη διαδρομή του Υδραγωγείου13 στις
2.000 γιάρδες περνάω τον Κηφισό. Στις 2.000 γιάρδες αρχαία στέρνα ή δεξα-
μενή για το Υδραγωγείο. Περνώ τον δρόμο από Αθήνα προς Θήβα. Στις 1.000
γιάρδες ένα πηγάδι αφού διέσχισα ένα χείμαρρο. Στις 1.800 γιάρδες ένα με-
τόχι με κάποιες επιγραφές σε ανοιχτό δάσος από βελανιδιές. Αριστερά απ’
αυτή και άλλο μετόχι. Σε 2.200 γιάρδες μια μικρή καλύβα πάνω σ’ έναν βρα-
χώδη απομονωμένο λοφίσκο σε μια γωνιά της πεδιάδος. Εδώ το υδραγωγείο
είναι πάλι ορατό και μεταφέρεται μερικές φορές κατά μήκος βράχων που
σχηματίζουν τις πλευρές βαθιάς κοίτης του χειμάρρου, ο οποίος μετά από πο-
λύ δυνατές βροχές εκβάλλει στην θάλασσα κοντά στους μύλους των Ρειτών.
Το Υδραγωγείο είχε τις πηγές του στο βουνό Πάρνηθα πάνω από τη Χασιά
καθώς και το νεότερο Υδραγωγείο της Αθήνας. Βρισκόταν το χωριό των
Σκαμβωνιδών κοντά στον χείμαρρο σ’ αυτήν την Καλύβα;
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Σε 5.000 το χωριό της Χασιάς μετά ένα επικίνδυνο και βραχώδες πέρασμα
ανάμεσα σε μεγαλοπρεπείς γκρεμούς στις πλαγιές της Πάρνηθας ή του Κι-
θαιρώνα για τον ακριβή διαχωρισμό δεν υπάρχει εύκολη διαβεβαίωση. Πριν
τη Χασιά ο θηβαϊκός δρόμος μέσω Φυλής στρίβει αριστερά πάνω από τον λό-
φο και ο δρόμος για τη Χασιά δεξιά. Ο δρόμος από την Ελευσίνα στη Χασιά
δια του περάσματος του Δέματος είναι λιγότερο ανώμαλος».
Παρατηρήσεις: Για να γίνει κατανοητή η διαδρομή ας επαναληφθεί η περι-
γραφή της με επεξηγήσεις θέσεων που αναφέρονται στο κείμενο. Ξεκινούσε
από την οδό Δήμητρος στην Ελευσίνα, παράλληλα με τον αγωγό του υδρα-
γωγείου. Σε 2.000 γιάρδες συναντούσε τον Κηφισό. Μέσα πλέον στον χώρο
του αεροδρομίου και πάντα παράλληλα με τον αγωγό κατευθυνόταν βορειο-
ανατολικά. Σε κάποιο σημείο του αγωγού υπήρχε στέρνα. Παρόμοιες στέρ-
νες υπήρχαν κι άλλες κατά μήκος του αγωγού πιθανώς για εκτόνωση του νε-
ρού λόγω των πιέσεων στους σωλήνες μεταφοράς. Εκεί κοντά μέσα στον χώ-
ρο του αεροδρομίου διασταυρωνόταν ο δρόμος με τη «δημοσιά» δηλαδή τον
δρόμο προς Θήβα. Όταν δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο εξαφάνισαν ό,τι πε-
ρικλειόταν μέσα στην έκταση που αυτό καλύπτει. Όπως ήταν φυσικό τα ίχνη
του αγωγού, του δρόμου που περιγράφουμε καθώς και του τμήματος της δη-
μοσιάς δεν υπάρχουν. 1.000 γιάρδες μετά περνούσε χείμαρρο και συναντού-
σε πηγάδι. Στις αρχές του 19ου αιώνα ένα πηγάδι σ’ αυτήν τη θέση με το βά-
θος που χρειάζεται να φθάσει στον υδροφόρο ορίζοντα ήταν και το μοναδι-
κό. Έρευνα από ειδικούς ίσως να προσδιόριζε και την παλαιότητα από την
εξέταση των τοιχωμάτων. Είναι σε παρακείμενο χωράφι μιας διασταύρωσης
δρόμων βόρεια του παλαιού αντλιοστασίου του Ναυστάθμου σε απόσταση
απ’ αυτό 100-200 μέτρων. Ο ένας συνεχίζει για το Ψάρι διασχίζοντας τον οι-
κισμό Γκορυτσάς. Από το σημείο αυτού του δρόμου παρακάμπουν δύο που
κατευθύνονται, ο ένας προς Λάκκο Καματερού και ο άλλος προς Άγιο Γιάν-
νη. Τον τελευταίο περιγράφει ο Gell. Από το μετόχι τον Άγιο Γιάννη ―το
δεύτερο μετόχι, σωστότερο θα ήταν να έγραφε εκκλησία― είναι ο Άγιος
Λουκάς, ο δρόμος ακολουθούσε τη ρεματιά άφηνε αριστερά (βόρεια) το Ρου-
πάκι και τη Ρυκιά και δεξιά (νότια) τον λόφο Κυρίλλου.
Ως αρχαιολόγος ο Gell έχει έντονη επιθυμία να εντοπίσει δήμο των Σκαμ-
βωνιδών ―διακεκριμένης αθηναϊκής οικογένειας― όμως ούτε οι νεότεροι
ερευνητές αποκάλυψαν παρόμοιο δήμο στο Θριάσιο. Ωστόσο αρχαία ερεί-
πια υπήρχαν σε μικρή απόσταση βορειοδυτικά του λόφου Κυρίλλου. Μικρός
δήμος που δεν έχει χαρακτηριστεί με βεβαιότητα. Έχει διατυπωθεί άποψη
χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι ήταν ο δήμος των Ιπποτομάδων.
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Ύστερα φθάνοντας στον χείμαρρο της Γιαννούλας τονίζει ότι το Υδραγωγείο
είναι πάλι ορατό. Πράγματι από κάποιο σημείο βόρεια του λόφου ο αγωγός
του υδραγωγείου ήταν υπόγειος μέχρι σχεδόν το αντλιοστάσιο του Ναυστάθ-
μου, του Γαλανόπουλου όπως έμεινε γνωστό από τον αξιωματικό του ναυτι-
κού που έζησε εκεί πολλά χρόνια. Το 1997 όταν ο δήμος τοποθετούσε σωλή-
νες για την υδροδότηση των περιοχών Πεύκα Σπυρίδωνος-Ρυκιά ένω άνοιγε
χαντάκι ο εκσκαφέας αποκαλύφθηκε ο αγωγός14.
Συνεχίζοντας μέσα στο φαράγγι ένα επικίνδυνο και βραχώδες πέρασμα σε
μεγαλοπρεπείς γκρεμούς όπως γράφει, συναντάει τον δρόμο που οδηγούσε
αριστερά προς Θήβα και δεξιά προς Χασιά.
ε) Ελευσίνα-Βλάχοι. Στη δυτική πλευρά του Θριασίου περιγράφει ο Gell
έναν ακόμα δρόμο, τον πέμπτο. Ξεκινώντας από την Ελευσίνα πάλι κατά μή-
κος του Υδραγωγείου συνάντησε στις 1.500 γιάρδες, δρόμο που δεξιά οδη-
γούσε στο Στεφάνι και αριστερά στην Μάνδρα. Την αναφέρει χωριό σύγ-
χρονο και εξηγεί ότι η λέξη σημαίνει στάνη τσοπάνη. Στις 500 γιάρδες πέ-
ρασε τον Κηφισό και στις επόμενες 1.000 έφτασε, έχοντάς το αριστερά, στο
Βουνό του Κάμπου, ένα απομονωμένο λόφο στην πεδιάδα. Αριστερά το χω-
ριό Μαγούλα. Η λέξη σημαίνει μάγουλο ή ύψωμα. Σε 2.000 γιάρδες δεξιά η
Αγία Μαρίνα. Από δεξιά και ο δρόμος Αθήνας-Θήβας που περνάει από το
Γυφτόκαστρο και έχει εκτιμηθεί για 12 ώρες και 30 γεωγραφικά μίλια. Εκεί-
νος από την Φυλή γύρω στα 28.
Στις 3.000 γιάρδες μπήκε στο πέρασμα του Σαρανταπόταμου δια μέσω του
οποίου ο δρόμος οδηγούσε στη Θήβα δια του κάμπου των Ελευθερών....
Αριστερά στον λόφο αρχαίο φρούριο κτισμένο για να φυλάει το πέρασμα....
Γράφει και άλλες διευκρινήσεις για τα αρχαία κάστρα της περιοχής και για
την απόσταση του Γυφτόκαστρου από τους Βλάχους ότι είναι 5 περίπου γε-
ωγραφικά μίλια.
Παρατηρήσεις: Για τη Μάνδρα τονίζει ότι ήταν σύγχρονο χωριό δηλαδή δεν
ήταν παλιά η εγκατάσταση των κατοίκων εκεί. Ο λόφος, το Βουνό του κά-
μπου όπως το αναφέρει είναι στην περιοχή του νοσοκομείου «Θριάσιον»
ανατολικά του χειμάρρου. Κηφισός είναι ο Σαρανταπόταμος, αλλά ενώ εί-
ναι το ίδιο ποτάμι εκεί το γράφει με την ονομασία που χρησιμοποιούσαν οι
σύγχρονοί του. Η διαδρομή από το σημείο που περνάει τον Κηφισό μέχρι το
πέρασμα στο Σαρανταπόταμο σχηματίζει τόξο. Δεν διαγράφει ευθεία δυτι-
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κά και παράλληλα με το ποτάμι όπως γίνεται με τον ασφαλτόδρομο αλλά
περνούσε στην πεδιάδα ανατολικά του χειμάρρου και κατευθυνόταν βόρεια
με απόκλιση ανατολική και μετά δυτική όταν συναντούσε τη δημοσιά και
έφθανε πάλι στο ποτάμι. Το πέρασμα του δρόμου σ’ αυτό το σημείο του Σα-
ρανταπόταμου ήταν κι ακόμα είναι μέσα από την κοίτη.
Το φρούριο αριστερά είναι το γνωστό Μπρεκατσούλι. Το κάστρο των Ελευ-
θερών στο στενό της Κάζας το αναφέρει με την τότε καθιερωμένη ονομασία,
Γυφτόκαστρο. Το γεωγραφικό μίλι που αναφέρει για να προσδιορίσει τις
αποστάσεις δημιουργεί σύγχυση. Όπως είναι γνωστό αυτό ορίζεται ως το
1/15 της μοίρας του γήινου ισημερινού και ισούται με 7.422 μέτρα. Δεδομέ-
ου ότι και το επίσημο ναυτικό μίλι είναι 1.852 μέτρα και το αγγλικό 1.609, η
απόσταση των 30 μιλίων αν θα είναι ναυτικά είναι 55.560 μέτρα, αν θα είναι
αγγλικά 48.270 μέτρα κι αν θα είναι γεωγραφικά 222.660 μέτρα δηλαδή από-
σταση Αθήνας-Λαμίας και πλέον. Κάποιο λάθος υπήρχε άγνωστο πώς ο
Gell, ο τόσον ακριβολόγος, ήταν και τοπογράφος, γνώστης των αποστάσεων,
δεν ήταν δυνατόν να εννοούσε το γεωγραφικό μίλι.
Οικισμός με την ονομασία Βλάχοι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπήρξε
γνωστός, ούτε ως τοπωνύμιο. Ο Gell δεν μπορεί να το βάπτισε όταν μάλιστα
προσπάθησε να το ερμηνεύσει: The name Blach is probably taken from a
modern establishment of Wallachians under the hill.

****

Αυτά είδε στην πεδιάδα του Θριασίου και έγραψε ο Gell κατά τη διάρκεια
του τρίτου του ταξιδιού στην Ελλάδα 1804-1806 και μας εξασφάλισε τη δυ-
νατότητα να μπορούμε να διαπιστώνουμε τι υπήρχε και υπάρχει ακόμα, τι
υπήρχε και στο μεταξύ εξαφανίστηκε. Μας βεβαιώνει ότι το χωριό the great
Kalybea of Kastia υπήρχε στο κέντρο του κάμπου.
Καθώς θα προχωρούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων θα αποκαλύπτεται
πώς άρχισε να μεγαλώνει ο οικισμός. Θα απεικονίζεται η μορφή, οι συνοι-
κίες. Πώς μεταμορφώνονταν. Οι πρώτες οικογένειες και πού πρωτοκατοί-
κησαν. Ας δώσουμε τώρα πρώτα τη σκυτάλη στα κρίσιμα τελευταία χρόνια
της Επανάστασης.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΤΟ 1827 ΙΣΑΜΕ ΤΟ 1833

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΣΚΥΤΑΛΗ

α) Από Το Κρίσιμο Έτος Του Αγώνος, το 1827
Μετά από έξι χρόνια αιματηρών αγώνων η Επανάσταση περνούσε την πιο
δύσκολη καμπή. Εκεί μας είχαν οδηγήσει οι διαμάχες και οι δύο εμφύλιες
συρράξεις.
Στην Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ έκαιγε, έσφαζε, ζωγρούσε κι ο Κιουταχής μετά
την ηρωική πτώση του Μεσολογγίου είχε καταλάβει όλη τη Ρούμελη και από
τον Αύγουστο του 1826 πολιορκούσε την Ακρόπολη αντιμετωπίζοντας τη σθε-
ναρή αντίδραση των πολιορκημένων. Τότε ορίστηκε μπροστάρης ο Καραϊσκά-
κης. Η νικηφόρα πορεία του στη Ρούμελη κράτησε 120 ημέρες (25 Οκτωβρίου
1826 - 23 Φεβρουαρίου 1827). Αμέσως μετά την επιστροφή του, στις αρχές
Μαρτίου, προχώρησε με όσους τον ακολούθησαν στο Κερατσίνι και σημείωσε
θριαμβευτική νίκη. Ενώ όμως προετοίμαζε το σχέδιο που θα εξανάγκαζε τον
Κιουταχή να λύσει την πολιορκία, τού αφαιρέθηκε η αρχηγία.
Στην Τροιζήνα, η Γ’ Εθνική Συνέλευση (19 Μαρτίου - 6 Μαΐου 1827) έχο-
ντας στηρίξει τις ελπίδες της στην Αγγλία, με την προτροπή του Άγγλου μοι-
ράρχου Άμιλτον, διόρισε τη 16η Μαρτίου στόλαρχο πασών των ναυτικών δυ-
νάμεων της Ελλάδος τον Κόχραν που είχε έρθει στην Ελλάδα λίγες ημέρες
πριν, την 5η Μαρτίου και αρχιστράτηγον πασών των κατά ξηράν δυνάμεων
της Ελλάδος τον Ριχάρδο Τσούρτς, τη 2α Απριλίου.
Αρκούσαν στον Κόχραν σαράντα ημέρες για να οδηγήσει τους Έλληνες
στην καταστροφή.
Πώς και από πού θα οδηγούσαν τα στρατεύματα προς την Ακρόπολη καθώς
και το σχέδιο για τον επιβεβλημένο αποκλεισμό ανεφοδιασμού των στρα-
τευμάτων του Κιουταχή ήταν οι ουσιαστικές διαφωνίες του Κόχραν με τον
Καραϊσκάκη. Την 22α Απριλίου μάλλον σκόπιμη παρά τυχαία ήταν η ενέρ-
γεια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του τελευταίου. Για τον Κόχραν το
ενοχλητικό αγκάθι είχε ξεριζωθεί. Βιάζεται να τελειώσει την αποστολή του.
Δε λογαριάζει τον συγκλονισμό των στρατιωτών από τον χαμό του ηγέτη.
Εκβιάζει: Ή τώρα ή φεύγω. Δυο μέρες μετά, 24 Απριλίου, από τους Τρεις
Πύργους, στο Φάληρο, ξεκίνησαν πεζή πορεία προς την Ακρόπολη. Ποιος
θα μπορούσε να πιστέψει πως θα είχαν οποιαδήποτε τύχη αντιμετωπίζοντας
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σε γυμνή πεδιάδα το τούρκικο ιππικό; Πώς να πιστέψει κανείς ότι ο Κόχραν
δεν επιζητούσε την αποτυχία που εξυπηρετούσε την πολιτική της Αγγλίας
που σχεδίαζε το νέο κράτος να περιοριζόταν μόνο στην Πελοπόννησο;
Στον Ανάλατο γράφτηκε το τέλος. Χάθηκε το άνθος των παλληκαριών, κι
ανάμεσά τους Σουλιώτες, Χιμαριώτες, Ηπειρώτες, Επτανήσιοι, Κρητικοί.
Την 25η Μαΐου παραδόθηκε η Ακρόπολη. Όλη η Στερεά υποτάχτηκε. Έμε-
ναν μόνο τα νησιά του Σαρωνικού και το κοντινό σ’ αυτά τμήμα της Πελο-
ποννήσου. Τα λίγα λόγια του Αμερικανού φιλέλληνα Jonathan Miller αρ-
κούν για ν’ αποδώσουν ανάγλυφη την αλήθεια. Έγραψε στο ημερολόγιό
του στις 16 Φεβρουαρίου 1828: «Πιστεύω ―και δεν είμαι ο μόνος― πως αν
ο Cochrane και ο στρατηγός Church δεν έρχονταν στην Ελλάδα, η Αθήνα
θα βρισκόταν τώρα στα χέρια των Ελλήνων και ο γενναίος Καραϊσκάκης θα
ζούσε και θα θριάμβευε στην Αττική15».

****

Την 11η Φεβρουαρίου 1827, με το νέο ημερολόγιο, τρεις περίπου μήνες πριν
την παράδοση της Ακρόπολης ο de Ribeaupierre, Ρώσος πρόξενος στην Κων-
σταντινούπολη, επισκέφτηκε τον Ρεΐς εφέντη, υπουργό Εξωτερικών της Τουρ-
κίας, και του ανάγγειλε τους σκοπούς της αποστολής του. Ζήτησε την ακριβή
εκτέλεση της συνθήκης του Άκκερμαν16 και απαίτησε ειρήνευση στην Ελλάδα.
Η Αγγλία και η Ρωσία στις οποίες προστέθηκε και η Γαλλία, άρχισαν να προ-
σανατολίζονται στη διαμόρφωση πολιτικής για το ελληνικό ζήτημα με βάση
τις αρχές του πρωτόκολλου της Πετρούπολης17. Την 6η Ιουλίου 1827 (Γρηγο-
ριανό ημ.) υπογράφηκε η συνθήκη του Λονδίνου. Αποτελείτο από 7 άρθρα
και ένα ακόμα μυστικό, συμπληρωματικό στο οποίο αναφέρονταν οι ενέρ-
γειες των τριών Δυνάμεων αν η συνθήκη δεν γινόταν αποδεκτή. Το πρώτο

31

15) Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τόμος Ζ’, σελ.759.

16) Στο Άκκερμαν, πόλη της Βεσσαραβίας, υπογράφτηκε συνθήκη (25 Σεπτεμβρίου/7 Οκτωβρίου

1826) σύμφωνα με την οποία η Τουρκία αναγκάστηκε να αποδεχτεί τα ρωσικά αιτήματα για να λυ-

θούν τα ρωσοτουρκικά εκκρεμή ζητήματα (Απ. Β. Βακαλόπουλου, οπ.π., Τόμος Ζ’, σελ.823).

17) Το αγγλορωσικό Πρωτόκολλο της Πετρούπολης (23 Μαρτίου/4 Απριλίου 1826) σχετικά με το ελ-

ληνικό ζήτημα, υπογράφηκε από τον Άγγλο Ουέλλιγκτον και τους Ρώσους Νέσσελροντ και Λιέβεν.

Θα δημιουργιόταν ελληνικό κράτος υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου και πληρωμή ετήσιου φόρου

υποτέλειας (Δημήτρη Φωτιάδη: Η Επανάσταση του ’21, Τόμος Τρίτος, σελ.248, 249).



αναφερόταν στην προϋπόθεση ανακωχής όπλων μεταξύ των διαμαχόμενων
μερών. Το δεύτερο προσδιόριζε τη μορφή τού υπό ίδρυση κράτους: Επικυ-
ριαρχία του σουλτάνου, ετήσιος φόρος που θα οριζόταν μια φορά για πάντα
ως κοινή συμφωνία, διοίκηση που θα εκλέγετο από τους Έλληνες αλλά και
με την ψήφο της Πόρτας, τα τουρκικά κτήματα θα μεταβιβάζονταν στους
Έλληνες και θα αποζημιώνονταν οι Τούρκοι ιδιοκτήτες. Στο τρίτο άρθρο το-
νιζόταν ότι η οροθετική γραμμή θα προσδιοριζόταν προσεχώς με συμβιβα-
σμό μεταξύ των τριών Δυνάμεων και των διαμαχομένων μερών18.
Η σημασία αυτής της συνθήκης αποτέλεσε ιστορικό σταθμό και αφετηρία
προς νέες εξελίξεις. Οι τρεις Δυνάμεις για πρώτη φορά αποφάσιζαν τη δη-
μιουργία ελληνικού κράτους.
Την 5η Αυγούστου ο Κόρδιγκτον και ο Δεριγνύ εκπροσωπούντες και τον Ρώ-
σο ναύαρχο, γνωστοποίησαν στην Αντικυβερνητική Επιτροπή19 την συνθήκη
και τον όρο που περιείχε για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η Ελλά-
δα αποδέχτηκε τη συνθήκη. Η Τουρκία την απόρριψε. Ο σουλτάνος είχε λί-
γους μήνες πριν αντικαταστήσει τον Ρεΐζ εφέντη ―υπουργό των Εξωτερι-
κών― Σαϊντά με τον φανατικό Σεζίτ Μεχμέτ Περτέβ. Η στάση της τουρκι-
κής διπλωματίας υπήρξε υπεροπτική, ανένδοτη και ασύνετη.
Οι τρεις Δυνάμεις έβαλαν το μυστικό άρθρο σε ενέργεια. Έθεσαν στην
Τουρκία ολιγοήμερη προθεσμία μετά παρέλευση της οποίας θα δημιουρ-
γούσαν φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα διορίζοντας προξένους και θα εμπό-
διζαν με τη βία τη μεταφορά από τη θάλασσα στρατού και πολεμοφοδίων
στις τουρκικές και αιγυπτιακές δυνάμεις.
Ο Καποδίστριας, τον οποίο η Γ’ Εθνική Συνέλευση είχε ανακηρύξει Κυ-
βερνήτη για 7 χρόνια, πρώτα επισκέφτηκε τον τσάρο της Ρωσίας και του
γνωστοποίησε την απόφασή του. Ο τσάρος δεν μπόρεσε να τον μεταπείσει.
Το χρηματικό ποσό ισόβια σύνταξη που του προσέφερε για τις υπηρεσίες
του ο Καποδίστριας δεν το έκανε αποδεκτό. Συνέχισε τις επισκέψεις στις
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18) Διονυσίου Α. Κόκκινου: Η Ελληνική Επανάστασις, Τόμος Έκτος, σελ.136-146, Μέλισσα. ― Σπυ-

ρίδωνος Τρικούπη: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Δ’, Κεφ. ΞΘ, σελ.187-191. ― Δη-

μήτρη Φωτιάδη: οπ.π., Τόμος Τρίτος, σελ.391-399. ― Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου, οπ.π., Τόμος Ζ’,

σελ.823-825.

19) Ονομάστηκε έτσι η Επιτροπή που ορίστηκε να εκτελεί αντί του Κυβερνήτου την Εκτελεστική

Εξουσία μέχρι να έλθει ο Κυβερνήτης από το Εξωτερικό στην Ελλάδα και να ασκήσει ο ίδιος διακυ-

βέρνηση.



άλλες δύο Δυνάμεις όπου έτυχε ψυχρής υποδοχής ιδιαίτερα στην Αγγλία.
Μια ημέρα πριν φτάσει στο Λονδίνο ο Καποδίστριας στην πιο κρίσιμη για
την Ελλάδα ώρα, είχε πεθάνει ―8 Αυγούστου 1827― ο πρωτεργάτης της
τριπλής συμμαχίας πρωθυπουργός Τζόρτζ Κάννινγκ.

β) Οι Πρόσφυγες
Η Σαλαμίνα και η Αίγινα δεν ήταν δυνατόν να αντέξουν τον όγκο των προ-
σφύγων Αθηναίων και Ρουμελιωτών που είχαν καταφύγει εκεί. Οι συνθήκες
διαβίωσης ήταν δυσεπίλυτες. Αξιοσημείωτη η φιλότιμη προσπάθεια φιλελ-
λήνων Αμερικανών να συνεισφέρουν αλλ’ όμως ανεπαρκής.
Τη 16η Μαΐου από τον Πόρο ο Charles de Huiteux ζητούσε από την Κυβέρ-
νηση να ορίσει επιτροπή για τη διανομή στις φαμίλιες των Αθηναίων και των
Ρουμελιωτών των βοηθημάτων που είχε στείλει το Φιλελληνικόν Κομιτάτον
της Φιλαδέλφειας με το Αμερικάνικο βρίκι «Τουτίν20». Τη διανομή τροφίμων
περιγράφει και ο Γ. Ψύλλας που σύχναζε τότε στην Αίγινα. Τού πρότεινε τη
συμμετοχή στη διανομή ο φιλέλληνας Αμερικανός Μίλλερ, και στήθηκε επι-
τροπή για την πραγματοποίησή της21.
Οξύ, και μέρα με τη μέρα γινόταν οξύτερο το πρόβλημα της στέγης. Ενδει-
κτική η γραπτή διαμαρτυρία του Ταλαντίου Νεοφύτου και άλλων 32 γνω-
στών Αθηναίων την 23η Αυγούστου 1827 προς την Αντικυβερνητική Επιτρο-
πή. Άνθρωποι διορισμένοι από την Κυβέρνηση να βρίσκουν καταλύματα,
τους βίαζαν ν’ αδειάσουν κάποια μικρά καλύβια που είχαν αυτοί κτίσει
αφού γι’ αυτόν τον σκοπό είχαν πουλήσει «το τίποτές τους22».
Τι ζητούν όμως χωρικοί της Αττικής; Με μια επιστολή-πρόσκληση Μενιδια-
τών και Χασιωτών προς τον Μήτρο Λέκκα, την 20η Σεπτεμβρίου 1827, στην
οποία για μια ακόμα φορά διατυπώνουν τα αίτια που τους οδήγησαν να προ-
σκυνήσουν τον Κιουταχή, τού ζητούν να έρθει με τους δικούς του να τους
ελευθερώσει και όλοι μαζί να προκάρουν το Κάστρο, αλλά χωρίς να έχει μα-
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20) Κωνσταντίνου Αθαν. Διαμάντη: Αθηναϊκόν Αρχείον, σελ.424-5.

21) Γεωργίου Ψύλλα: Απομνημονεύματα του Βίου μου, σελ.139-141.

22) Κ. Α. Διαμάντη: οπ.π., σελ.429.

23) Ο Δημήτρης Γιώτας δημοσίευσε την επιστολή στο Α’ Συμπόσιον Ιστορίας και Λαογραφίας Βο-

ρείου Αττικής, Πρακτικά σελ.217-8. Επίσης το 1999 («Οι Μενιδιάτες Κατά τον 18ο Αιώνα και η Επα-

νάσταση του ’21», σελ.195-7) με φωτοτυπία από το πρωτότυπο που βρίσκεται στο Αρχείο Δ. Λέκκα,

απογόνου της οικογένειας Λέκκα.



ζί του ασκέρια από εκείνους που με τη συμπεριφορά τους τούς εξανάγκαζαν
να δεχθούν την υποταγή. Για τους Χασιώτες υπογράφουν ο Παναγιώτης
Λιάκος και ο Νικόλαος Τσουκλίδης23. Πέντε μήνες μετά την καταστροφή
στον Ανάλατο πώς θα μπορούσε να εκληφθεί μια τέτοια ενέργεια;
Κι όμως! Δυο μέρες μετά, 22 Σεπτεμβρίου 1827, ο Μήτρο Λέκκας απευθύ-
νεται στο Βουλευτικό Σώμα και τους γνωρίζει ότι είχε συμφωνήσει με 600
στρατιώτες να εκστρατεύσει στην Κρήτη. Όμως έλαβε από τους συμπατριώ-
τες του «προσκλητικά γράμματα» να συνενωθεί μαζί τους και να συναγωνι-
στούν για την ελευθερία της Αθήνας. Επεσήμανε ότι οι 1.500 συμπατριώτες
και οι 600 δικοί του ήσαν αρκετοί και βεβαίωνε με τους υπολογισμούς που
διατύπωνε ότι η επιχείρηση δε θα ήταν δαπανηρή. Τους εσώκλεισε αντίγρα-
φα των γραμμάτων των συμπατριωτών και περίμενε διαταγές24.
Πώς εξέλαβε το Βουλευτικό Σώμα την πρόταση, τί σκέφτηκαν, δεν είναι γνω-
στό. Η διάλυση του στρατού, η παντελής έλλειψη χρημάτων, η κατάσταση στη
Ρούμελη και στην Πελοπόννησο, οι ζυμώσεις και οι πρωτοβουλίες των τριών
Δυνάμεων, ίσως όλα να συνέβαλαν αρνητικά. Πάντως δεν υπήρξε συνέχεια.

γ) Η Τύχη Χαμογέλασε
Την 31η Αυγούστου 1827 έληγε το τελεσίγραφο των Δυνάμεων προς την
Τουρκία για την αποδοχή της συνθήκης του Λονδίνου. Μετά τις αλλεπάλλη-
λες επισκέψεις των πρεσβευτών των Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη, την
αδιαφορία και σιωπή των Τούρκων, ο Ρεΐς εφέντης δήλωσε τελικά ότι η
Επανάσταση των Ελλήνων είναι εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας. Ύστερα
από την αντίδραση αυτή οι τρεις Δυνάμεις προχώρησαν στην εφαρμογή της
μυστικής συμφωνίας, αποκατάσταση σχέσεων με την Ελλάδα, αποστολή
προξένων, εντολή στους ναυάρχους να επιβάλουν ανακωχή.
Οι ναύαρχοι Codrington και de Rigny δήλωσαν στον Ιμπραήμ ότι είναι απο-
φασισμένοι να επιβάλλουν την ανακωχή και η απάντησή του ήταν: Είμαι
υπηρέτης της Πύλης και έλαβα εντολή να συνεχίσω τον πόλεμο στον Μοριά
και να τερματίσω στην Ύδρα. Η συμπεριφορά του Ιμπραήμ, οι συνθήκες
επικοινωνιών της εποχής που δεν επέτρεπαν άμεση επαφή των ναυάρχων
με τους πρεσβευτές για συνεννοήσεις και νέες εντολές και το τυχαίο γεγο-
νός (ο ατυχής, ευτυχής για εμάς, πυροβολισμός από την πλευρά των Τούρ-
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24) Το έγγραφο δημοσιεύτηκε το 1971 από τον Κ. Α. Διαμάντη, οπ.π., σελ.430 και το 1999 από τον Δ.

Γιώτα: Οι Μενιδιάτες κ.λ.π., σελ.197-8.



κων), προκάλεσαν τη σύρραξη που δεν επιθυμούσαν οι συμμαχικές δυνά-
μεις. Η σύγκρουση υπήρξε απρογραμμάτιστη και απροσδόκητη.
Με διαφορετικά συναισθήματα υποδέχθηκαν το γεγονός στην Ευρώπη οι
λαοί και οι κυβερνήσεις. Η κοινή γνώμη της Ευρώπης θεώρησε την ναυμα-
χία στο Ναβαρίνο νίκη των λαών. Ο Φραγκίσκος της Αυστρίας και ο Μέτ-
τερνιχ τη χαρακτήρισαν δολοφονία, φοβερή καταστροφή, απαρχή του χά-
ους. Στην Αγγλία ένα μήνα μετά ο λόρδος Winchester έγραψε στον Κόρδι-
γκτον επικριτικά, ενώ το Γενάρη του 1828 έπεσε η κυβέρνηση των Φιλελευ-
θέρων (Ουΐγων) γιατί θεωρήθηκε υπεύθυνη και ανέλαβαν οι Συντηρητικοί
(Τόρηδες). Ο δε βασιλιάς Γεώργιος Δ’ στον λόγο του θρόνου στη Βουλή των
Κοινοτήτων αποκήρυξε επίσημα τη ναυμαχία. Διαφορετική ήταν η συμπερι-
φορά των κυβερνήσεων Γαλλίας και Ρωσίας.
Οι επιπτώσεις της ναυμαχίας για την εξέλιξη της Επανάστασης είναι γνω-
στές. Ωστόσο οι τρεις Δυνάμεις ενήργησαν υποκινούμενες αποκλειστικά
από τα συμφέροντά τους που ταυτίστηκαν, για διαφορετικούς λόγους, στη
δεδομένη στιγμή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’ 1828-1829

Ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο τον Γενάρη του 1828 και από εκεί πή-
γε στην Αίγινα όπου ήταν η έδρα της Αντικυβερνητικής Επιτροπής. Οι μόνες
επαρχίες που τις βρήκε ελεύθερες ήταν η Αργολίδα και τμήμα της Κορινθίας
και της Λακωνίας. Μόνο οι πρόσοδοι των νησιών του Αιγαίου είχαν μείνει
άθικτες και τις διέθεταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο ναυτικό. Οι στρα-
τιώτες πεινούσαν και από πολεμοφόδια δεν διέθεταν ούτε λίγη πυρίτιδα.
Χρήματα δεν υπήρχαν και συντηρούντο με εκείνα που έστελναν οι φιλελλη-
νικοί σύλλογοι. Έτσι βρήκε τη χώρα όταν έφτασε να την κυβερνήσει.

α) Η οργάνωση του κράτους
Είναι κατανοητό ότι δεν θα επεκταθούμε σε περιγραφή του έργου του Κα-
ποδίστρια. Θα προσπαθήσουμε μόνο να αναφέρουμε επιγραμματικά τους
τομείς της δράσης του. Ζήτησε να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες καθώς και
τη δημιουργία ενός γνωμοδοτικού και όχι νομοθετικού σώματος. Η Βουλή
ψήφισε το Πανελλήνιο, γι’ αυτόν τον σκοπό, που αποτελείτο από 27 μέλη,
και καθορίστηκαν οι ενασχολήσεις των διαφόρων τμημάτων του.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης μπορούν να απαριθμη-
στούν: Τερματίστηκε η πολιτική κρίση. Πάταξε την αναρχία και την πει-
ρατεία. Οργάνωσε τον πολεμικό και τον εμπορικό στόλο. Τον στρατό σε
χιλιαρχίες και κατόπιν σε τάγματα. Τις διοικητικές υπηρεσίες, και τους
διάφορους διοικητικούς κλάδους: υγειονομεία, αστυνομία, τελωνεία, λι-
μεναρχεία, ταχυδρομεία. Τον κατηγόρησαν ότι επιχείρησε να καταργήσει
τον θεσμό της κοινότητας. Αντίθετη άποψη έχει υποστηρίξει ο Νικ. Πα-
νταζόπουλος. Προσπάθησε να εισαγάγει ολοκληρωμένη γραπτή νομοθε-
σία στη δικαιοσύνη. Στην εκπαίδευση καθιέρωσε την αλληλοδιδακτική μέ-
θοδο. Έγιναν προσπάθειες για την ανάπτυξη της γεωργίας και της γεωρ-
γικής εκπαίδευσης. Κυκλοφόρησε νομίσματα, ίδρυσε χρηματική τράπεζα,
πήρε μέτρα δημοσιονομικά. Έσωσε τα εθνικά κτήματα από τις απαιτήσεις
των Τούρκων για αποζημίωση. Μόνη εξαίρεση στην Αττική και την Εύ-
βοια. Κατηγορήθηκε γιατί δεν πραγματοποίησε τη διανομή της εθνικής
γης. Το θέμα όμως είναι πολύπλοκο και θα το αναφέρουμε πάλι σε ιδιαί-
τερη παράγραφο πιο κάτω.
Οι μεταρρυθμίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα και μελανά
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σημεία. Δημιουργήθηκαν αντιθέσεις, συγκρούσεις και γεγονότα που οδήγη-
σαν στον θάνατο του Κυβερνήτη.

β) Η συμπεριφορά των τριών Δυνάμεων
και οι προσπάθειες των Ελλήνων για την επίτευξη της ανεξαρτησίας
― Την 20η Δεκεμβρίου 1827, δυο μήνες μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, το
Διβάνι, μετά από απόφαση του μεγάλου συμβουλίου με πρόεδρο τον σουλ-
τάνο, εξέδωσε διακήρυξη, τη γνωστή Μπεγεναμέ και έριχνε όλες τις ευθύ-
νες για τις ανωμαλίες στη Ρωσία, καταργούσε όλες τις συνθήκες που είχαν
συναφθεί μεταξύ τους και δε θεωρούσε υποχρεωτική τη συνθήκη του
Άκκερμαν. Απέκλειε σε πλοία με ξένη σημαία να διέλθουν στο Βόσπορο και
εκδιώχθηκαν από την Ευρωπαϊκή χώρα ή εκβιάστηκαν να γίνουν ραγιάδες
οι ξένοι υπήκοοι.
Η ρωσική κυβέρνηση δημοσίευσε σε έκτακτο παράρτημα τη διακήρυξη, τη
συνόδευσε με δική της δήλωση και την απηύθυνε στις λοιπές Δυνάμεις με λε-
πτομερέστερες αιτιάσεις εναντίον της Πύλης. Μάταια ο Μέττερνιχ με τον
Αυστριακό επιτετραμένο πρότεινε φιλικά στην Πύλη να εκτελέσει τη συνθή-
κη του Άκκερμαν. Τη 14η Απριλίου 1828 η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην
Τουρκία και την 24η Απριλίου τα ρωσικά στρατεύματα πέρασαν τον Προύθο
και προχωρούσαν προς το Ιάσιον. Η αγγλική κυβέρνηση μετά τον θάνατο
του Γεωργίου Κάννινγκ, εγκαταλείποντας την πολιτική που είχε εκείνος επι-
βάλει, προσπαθούσε να ξαναδημιουργήσει άριστες σχέσεις με την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία και να περιορίσει τις επιδιώξεις της Ρωσίας. Βιαζόταν
να επιτύχει την αναγνώριση αυτοδιοίκησης της Πελοποννήσου με ή χωρίς τα
κοντινά σ’ αυτήν νησιά για να μην αφαιθεί ο τσάρος της Ρωσίας να κινηθεί
μόνος ως προστάτης της Ελλάδος χωρίς μάλιστα να είναι γνωστό τι θα έκα-
νε και για τις λοιπές ευρωπαϊκές επαρχίες της Τουρκίας. Προσπάθησε γι’
αυτόν τον σκοπό να προσεταιριστεί τη Γαλλία για να λύσει το ελληνικό πρό-
βλημα περιορίζοντας τα όρια της Ελλάδας στον Μοριά. Η Γαλλία αρνήθηκε
και ο Κάρολος Ι πρότεινε να σταλούν αγγλικά και γαλλικά στρατεύματα
στην Πελοπόννησο να εξαναγκάσουν τον Ιμπραήμ να εγκαταλείψει την κα-
τεχόμενη χώρα.
― Ο Καποδίστριας γνωρίζοντας τις επιδιώξεις της Αγγλίας έθεσε σε άμεση
προτεραιότητα την απελευθέρωση της Στερεάς Ελλάδος από τους Τούρκους.
Κύριο μέλημα η οργάνωση του στόλου και του στρατού. Τα πλοία τα πιο δα-
πανηρά είχαν παροπλιστεί και έμεναν αγκυροβολημένα στον Πόρο από έλ-
λειψη οικονομικών πόρων. Ωστόσο την 29η Δεκεμβρίου 1828 ο φιλέλληνας
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Frank Abney Hastings κατέλαβε το Βασιλάδι, σπουδαίο γεγονός για την εξέ-
λιξη των επιχειρήσεων στη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Με τα μικρά και πενιχρά
του μέσα ο Καποδίστριας οργάνωσε μικρό στολίσκο. Ο Cochrane απομα-
κρύνθηκε από την αρχηγία του στόλου. Μετά την ίδρυση και τη συστηματική
οργάνωση του ναυστάθμου του Πόρου, προχώρησε στην αγορά ορισμένων
ιδιόκτητων πλοίων και στη βαθμιαία «εθνικοποίηση» του στόλου, με επακό-
λουθα βασικής σημασίας, όπως η ριζική μεταβολή του τρόπου της στρατολο-
γίας των ναυτικών πληρωμάτων.
Για την οργάνωση του στρατού κράτησε τον Church στην ενεργό υπηρεσία
και απέλυσε τους Πελοποννήσιους που μετά την καθήλωση και αργότερα
μετά την αναχώρηση του Ιμπραήμ είχαν αρχίσει να ξαναγυρίζουν στις ελεύ-
θερες πατρίδες τους και τα χωράφια τους. Ήταν όμως απαραίτητη η άμεση
οργάνωση των πολεμιστών που δεν κατάγονταν από την Πελοπόννησο.
Οργάνωσε τους άτακτους αυτούς πολεμιστές σε χιλιαρχίες και δεν έλειψαν
οι αντιξοότητες. Ίδρυσε, 29 Μαρτίου 1828, ένα είδος γενικής επιμελητείας,
το Γενικό Φροντιστήριο, με τρία μέλη. Δεν απαλλάχθηκε από τη γραφειο-
κρατία και αντί να διευκολύνει τον επισιτισμό των στρατευμάτων το δυσχέ-
ραινε. Ωστόσο παρά τις δυσχέρειες και τις ανωμαλίες η αρχή της οργάνω-
σης του άτακτου ελληνικού στρατού είχε γίνει.
― Οι χωρικοί της Αττικής εξακολούθησαν να ζητούν τον ξεσηκωμό για την
απελευθέρωσή της, βεβαιώνοντας και για τη δική τους συμμετοχή. Ο Μήτρο
Λέκκας την 21η Ιανουαρίου 1828, λίγες ημέρες μετά τον ερχομό του Καποδί-
στρια στην Αίγινα, διαπιστώνοντας ότι τρία καΐκια είχαν φορτώσει στον Πό-
ρο στάρι και τροφές με προορισμό τους Οθωμανούς της Αθήνας, ζήτησε
άδεια από τον Κυβερνήτη να τα συλλάβει, και την πήρε. Λίγες ημέρες μετά,
6 και 15 Φεβρουαρίου οι οπλαρχηγοί: «Δ. λέκας, Ν. μπενιζέλος, Ν. δανιήλ,
σπύρος δοντάς, μίτρος λίζας» έθεσαν εαυτούς σε όποιο κίνημα για την Αθή-
να και δήλωναν ότι τους εμπιστεύονται οι προσκυνημένοι χωρικοί της Αττι-
κής. Τα πάρα πάνω επιβεβαιώνονται από επιστολές του Δ. Υψηλάντη προς
τον Κυβερνήτη και το Γενικό Φροντιστήριο, όπου και για μία ακόμα φορά το-
νιζόταν η ανάγκη παρουσίας ελληνικών πλοίων στα παράλια της Αττικής για
τον αποκλεισμό του ανεφοδιασμού από την Εύβοια. Ο Μήτρο-Λέκκας περί
το τέλος Απριλίου μετά από συνεννοήσεις στο Μενίδι και στη Χασιά κι ενώ
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κατευθυνόταν προς την Ελευσίνα μαζί με τον Αθηναίο οπλαρχηγό Ν. Δανιήλ
έπεσαν σε τούρκικη ενέδρα. Το μαρτυρικό τους τέλος ανέδειξε το αδυσώπη-
το μίσος του Ομέρ Πασά25.
― Το Φεβρουάριο του 1828 ο Πατριάρχης Αγαθάγγελος, ύστερα από πίεση
της Πύλης, διέταξε να διαφωτήσουν από τους άμβωνες των εκκλησιών τους
ραγιάδες να υποταχθούν στον σουλτάνο για να τους σώσει και να επαναφέ-
ρει τη γαλήνη δια της αναδημιουργίας ειρηνικής συμβίωσης με τους Τούρ-
κους. Θέλησε όμως να επεκτείνει τη δραστηριότητα και στην Κάτω Ελλάδα
όπου δεν υπήρχαν ραγιάδες και έστειλε τους μητροπολίτες Νικαίας, Χαλκη-
δόνος, Ιωαννίνων, Λαρίσης και τον πρωτοσύγκελλο με συνοδική επιστολή
και περιεχόμενο ανάλογο προς τα πάρα πάνω κηρύγματα να δοθεί και προς
τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης. Από την Κωνσταντινούπολη έφτα-
σαν στην Άρτα και έγραψαν στο Καποδίστρια να τους εξασφαλιστεί η πορεία
τους μέχρι στην Αίγινα. Παρόλο που τους απάντησαν ότι τη διαφορά θα λύ-
σουν οι προστάτιδες Δυνάμεις που αποφάσισαν να δημιουργήσουν ελληνικό
κράτος με πλοίο έφθασαν στη Μεσσηνία και συναντήθηκαν με τον Ιμπραήμ.
Έφθασαν μετά στο Ναύπλιο και διεκπεραιώθηκαν στον Πόρο όπου τους δέ-
χτηκε ο Καποδίστριας, ο οποίος την αρνητική απάντηση προς τον Πατριάρχη
και την Αγία Σύνοδο έστειλε την 28η Μαΐου 1828 με επιστολή αναλυτική, το
πλήρως κείμενο της οποίας έχει δημοσιεύσει ο Διον. Κόκκινος26.
― Την 28η Ιουλίου 1828 κατέπλευσε στον Πόρο το αμερικανικό μπρίκι Her-
ald. Ήταν το έβδομο φορτίο με βοηθήματα από την Αμερική. Μεταξύ των συ-
νοδών και ο δικαστής Samuel Woodruff. Κράτησε και δημοσίευσε ημερολό-
γιο του ταξιδιού και των εμπειριών του στην Ελλάδα. Την 11η Αυγούστου
έφτασε στην Αίγινα. Διαπίστωσε ότι ζούσαν στο νησί περίπου σαράντα χι-
λιάδες πρόσφυγες. Σε σπηλιές έξω από την πόλη της Αίγινας ζούσαν δεκάδες
οικογένειες προσφύγων. Είδε μια γριά 110 χρόνων, πρόσφυγα από τη Λιβα-
δειά τυφλή, κουφή και ξεδοντιασμένη. Τον εντυπωσίασε η αντοχή της. Δεν
έπαψε να εκθειάζει την αντοχή και την καρτερία αυτού του λαού. Έζησαν οι
Έλληνες, έγραφε, δυο χιλιάδες χρόνια με κατακτητές, υπήκοοι άλλων κυ-
βερνήσεων και διατήρησαν τη εθνική τους ταυτότητα, τη θρησκεία και τα ήθη.
Το πνεύμα της Αρχαίας Ελλάδος ενυπάρχει και στους απογόνους. Ο Αμερι-
κανός εθελοντής γιατρός Samuel Howe σε έκθεσή του προς το Φιλελληνικό
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Κομιτάτο της Ν. Υόρκης (5 Φεβρουαρίου 1828) έγραψε: Ακόμα και στη χει-
ρότερη περίοδο του Αγώνα, το 1827, δεν απελπίστηκε ο λαός. Ο Jonathan
Miller, αμερικανός γιατρός εθελοντής κι αυτός, έγραφε: Μ’ όλο που το εθνι-
κό εισόδημα, μικρό από την αρχή, έχει εξαντληθεί από τον αγώνα μιας επτα-
ετίας εναντίον του πανίσχυρου εχθρού, μ’ όλο που η χώρα έχει ερημωθεί, μ’
όλο που η σοδειά έχει καταστραφεί και τα χωριά είναι καμένα και το χειρό-
τερο, μ’ όλο που οι εσωτερικές αναστατώσεις και οι εμφύλιοι πόλεμοι συνε-
χίζονται από τους μηχανορράφους και ιδιοτελείς και από τους αρπακτικούς
αρχηγούς, το ηθικό του λαού τραυματίσθηκε, αλλά δεν κατέπεσε. Ο George
Finlay, ο ιστορικός, έγραφε για την καρτερία της αγροτιάς: Μόνο οι χωριά-
τες έμειναν πιστοί στον αγώνα του έθνους. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν
τίποτα εκτός από την εκδήλωση αντοχής και καρτερίας. Ποτέ ο λαός δεν υπέ-
φερε με μεγαλύτερη σταθερότητα και περισσότερο σθένος. Πολλοί προτι-
μούσαν να πεθάνουν από την πείνα παρά να προσκυνήσουν τους Τούρκους.
Και συνεχίζει υμνώντας τη συμπεριφορά αυτού του λαού27.
Τα πάρα πάνω λίγα από τα πολλά που γράφτηκαν για την αντοχή και την καρτε-
ρία αυτού του λαού καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα για την εθνική παλιγγενεσία.
― Την 7/19 Ιουλίου το Συμβούλιο των τριών Δυνάμεων αποφάσισε να στα-
λεί το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στην Ελλάδα. Την 17/29 Αυγούστου
αποβιβάστηκαν, μια μοίρα με τον Μαιζόν αρχηγό της εκστρατείας στο Πε-
ταλίδι και η δεύτερη με τον Σεβατιανί παρά την Κορώνη. Την 24 Αυγού-
στου/4 Σεπτεμβρίου, τέσσερεις ημέρες μετά, αποβιβάστηκε και η τρίτη μοί-
ρα με τον Σνάιδερ στο Ναυαρίνο.
― Στις αρχές Αυγούστου ο Κόρδιγκτον έφτασε στην Αλεξάνδρεια, συνα-
ντήθηκε με τον Μωχάμετ Άλυ και συνομολόγησαν: (6 Αυγούστου 1828) την
παράδοση των Ελλήνων αιχμαλώτων, να στείλει ο Μωχάμετ Άλυ πολεμικά
και φορτηγά πλοία να πάρουν όλα τα αιγυπτιακά στρατεύματα, να συνο-
δευτούν από αγγλικά και γαλλικά πλοία στα λιμάνια του Νεοκάστρου (Ναυ-
αρίνου) και στα άλλα λιμάνια της Πελοποννήσου που θα παραλάβουν τα
στρατεύματα και να τα ακολουθήσουν μέχρι την Αλεξάνδρεια. Από 4/16 Σε-
πτεμβρίου μέχρι την 20/2 Οκτωβρίου 1828 έφυγαν ο Ιμπραήμ με τον στρατό
του για την Αλεξάνδρεια. Τον Οκτώβριο παραδόθηκαν τα κάστρα Μεθώ-
νης, Ναυαρίνου, Κορώνης και την 22α Οκτωβρίου το κάστρο του Ρίου.
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― Οι διαπιστευμένοι στην Κωνσταντινούπολη πρέσβεις των τριών Δυνάμε-
ων συναντήθηκαν στην Κέρκυρα και μετακινήθηκαν στον Πόρο. Τους είχε
ανατεθεί να υποβάλουν τα πορίσματα για την οροθεσία και τους όρους για
την τελική συνθήκη στη διάσκεψη του Λονδίνου, όμως τα συμπεράσματα που
τους έφθαναν τα ανέτρεπε η βρετανική πολιτική. Ο Καποδίστριας αγωνιζό-
ταν να πετύχει την καλύτερη λύση με υπομνήματα και όπου μπορούσε με
επιρροές στον ξένο διπλωματικό ή στρατιωτικό παράγοντα καθώς και με πο-
λεμικά γεγονότα που εξυπηρετούσαν την υπόθεση.
Τέσσερα σχέδια οροθεσίας της Ελλάδος είχαν τεθεί στους πρέσβεις για να
διατυπώσουν, για το καθένα, τη γνώμη τους: Το πρώτο περιλάμβανε την Πε-
λοπόννησο, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Στο δεύτερο πρόσθεταν την Αττι-
κή και Μεγαρίδα. Στο τρίτο και την Ανατολική Στερεά από τις Θερμοπύλες
μέχρι τον μυχό του Κορινθιακού. Στο τέταρτο εκτείνονταν τα όρια βόρεια
από τον Παγασητικό μέχρι στον Αχελώο και τις εκβολές αυτού. Δύο σχέδια
υπέβαλε και ο Καποδίστριας και απέσυρε άλλα παλαιότερα όταν έμαθε τα
σχέδια του Λονδίνου. Οι πρέσβεις απέστειλαν τα έξι σχέδια τον Οκτώβριο
στο Λονδίνο και πρόσθεσαν ένα έβδομο που τα όρια στο βορρά έπρεπε να
επεκταθούν από του Παγασητικού μέχρι του Αμβρακικού και αποκλειόταν
η Χίος, η Σάμος και η Κρήτη. Την 4η (16) Νοεμβρίου υπογράφηκε το Πρω-
τόκολλο του Λονδίνου που έθετε υπό την προσωρινή εγγύηση των τριών Αυ-
λών την Πελοπόννησο, τα παρακείμενα νησιά και τις Κυκλάδες μέχρι να
αποφασιζόταν οριστικά η τύχη της Ελλάδος με τη συγκατάθεση της Πύλης.
Συμφώνησαν να γνωστοποιήσουν στην Πύλη με διακήρυξη την προσωρινή
εγγύηση που ελάμβαναν για τις πάρα πάνω περιοχές. Με το πρωτόκολλο αυ-
τό που ήταν έργο του Άγγλου υπουργού Άβερδην, η Ελλάς περιοριζόταν
στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.
Αμέσως μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ο Άβερδην με επανειλημμέ-
νες επιστολές προς τον Στράτφορδ Κάννινγκ του επαναλάμβανε ότι η από-
φαση της αγγλικής κυβέρνησης ήταν να μην περιλάβει η Ελλάς τίποτε πάνω
από την Κόρινθο, του υπενθύμιζε τη λαθεμένη του αντίληψη που είχε εκφρά-
σει ότι έπρεπε να δοθεί η Κρήτη στην Ελλάδα, την εχθρότητα προς τον Κα-
ποδίστρια που έπρεπε να πάψει το συντομότερο να είναι Κυβερνήτης, κατέ-
κρινε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Τζούρτζ και του Υψηλάντη στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Όλο του όμως το μίσος κατά των Ελλήνων αποδεικνυόταν με
την αυθαίρετη ερμηνεία της συνθήκης της 6ης Ιουλίου 1827. Έγραφε στον
Κάννινγκ ότι ο σκοπός δεν ήταν να δημιουργηθεί ελληνικό κράτος με αφαί-
ρεση τουρκικών επαρχειών και μείωση της επικράτειας του σουλτάνου, αλλά
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να τεθεί τέρμα στην πειρατεία που επικρατούσε στις ελληνικές θάλασσες και
στην αναρχία που υπήρχε στις ελληνικές χώρες.
Την 26η Νοεμβρίου/8 Δεκεμβρίου 1828, βλέποντας οι αντιπρόσωποι των
τριών Δυνάμεων ότι η αποστολή τους στον Πόρο έφτανε στο τέλος, έστειλαν
στην ελληνική κυβέρνηση εμπιστευτική δήλωση και της γνωστοποιούσαν τα
συμπεράσματα στα ζητήματα της οροθεσίας, του ετήσιου φόρου υποτέλειας
στην Πύλη και της αποζημίωσης των ιδιοκτητών τούρκικων κτημάτων που θα
προσθέτονταν στην Ελληνική Επικράτεια και ζητούσαν τη γνώμη του Καπο-
δίστρια. Την επομένη έστειλε ο Καποδίστριας την απάντηση, λεπτομερή και
πολύ διπλωματική ωσάν να αγνοούσε το προ λίγων ημερών πρωτόκολλο του
Λονδίνου της 4 (16) Νοεμβρίου το οποίο δεν του είχε επιδοθεί επίσημα.
Επανέφερε το ζήτημα της Κρήτης και της Σάμου, ζητούσε τη βοήθεια των δυ-
νάμεων για την απελευθέρωση της Στερεάς Ελλάδος καθώς και χρηματική
βοήθεια και εξακολουθούσε να δίνει σκληρή μάχη.

γ) Οι Πολεμικές επιχειρήσεις στη Δυτική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα
Η απελευθέρωση της Κεντρικής Ρούμελης και η ανακατάληψη των Σαλώνων
της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου ήταν άμεσοι στρατιωτικοί στόχοι του
Καποδίστρια.
Στη Δυτική Ελλάδα αρχηγός ήταν ο στρατηγός Τσούρτς. Ο Καποδίστριας
τον κράτησε στην ενεργό υπηρεσία αναγνωρίζοντάς του την αρχιστρατηγία.
Απέλυσε τους Πελοποννήσιους στρατιώτες που είχαν αρχίσει να ξαναγυρί-
ζουν στα ελεύθερα χωριά και τα χωράφια τους. Απαραίτητη ήταν η άμεση
οργάνωση των πολεμιστών που θα κατάγονταν από την Στερεά, Θεσσαλία,
Ήπειρο, Μακεδονία, την οποία ανάθεσε στον Υψηλάντη τον οποίο και ονό-
μασε Στρατάρχη. Την 7η Φεβρουαρίου 1828 δημοσιεύτηκε ο Οργανισμός
σύμφωνα με τον οποίο οι άτακτοι κατατάσσονταν σε χιλιαρχίες. Δημιουργή-
θηκε στρατόπεδο στα Μέγαρα όπου στρατοπεύδευσαν οκτώ χιλιαρχίες28.
Στις αρχές Αυγούστου ο Ιμπραήμ αναδιπλώθηκε στο τρίγωνο Κορώνης -
Μεθώνης - Ναυαρίνου. Από το στρατόπεδο Μεγάρων κινήθηκαν η χιλιαρ-
χία Κίτσου Τζαβέλα και η πεντακοσιαρχία του Νικόλα Τζαβέλα να πιάσουν
τις επαρχίες Λιδωρικιού και Μαλανδρίνου και να εμποδίσουν τον ανεφο-
διασμό του κάστρου της Ναυπάκτου από την ξηρά. Ενώ έφθαναν σ’ αυτές τις
επαρχίες οι Τούρκοι έφευγαν για τα κάστρα της Ναυπάκτου, των Σαλώνων
και της Υπάτης. Ολόκληρη η ορεινή περιοχή Λιδωρικιού - Κραβάρων - Καρ-
πενησιού ελευθερώθηκε. Οκτακόσιοι Τουρκαλβανοί ταμπουρώθηκαν στο
χωριό Λομποτινά (Άνω Χώρα Ναυπακτίας).
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Ο Τζαβέλας ενισχύθηκε με τη Γ’ χιλιαρχία και με διάφορους προσκυνημέ-
νους αρματωλούς. Οι τούρκικες επικουρίες με προορισμό τη Λομποτινά
από Ναύπακτο και Πατρατσίκι πισωδρόμησαν νικημένες στα στενά του
Σκριπού και στην Οξυά. Την αυγή, 22 Οκτωβρίου, αποφάσισαν να φύγουν
οι Τουρκαλβανοί με γιουρούσι, όμως από τους 800 μόνον 150 έφτασαν στη
Ναύπακτο.
Στη Δυτική Στερεά ο Άστιγξ είχε καταλάβει το Βασιλάδι τη 15η Δεκεμβρί-
ου 1827 και τον Μάϊο η προσπάθεια για να καταλάβουν το Αιτωλικό, ο
Τσούρτς από την ξηρά και ο Άστιγξ από τη θάλασσα, απέτυχε. Ο Άστιγξ
τραυματίστηκε στο χέρι και σε λίγες ημέρες, ίσως από τέτανο, επήλθε ο θά-
νατος. Τον Σεπτέμβριο επιχείρησαν να αποχτήσουν την κυριαρχία του
Αμβρακικού κόλπου. Με τον Γάλλο συνταγματάρχη Ντανσέλ από την ξηρά
και τον Αντώνη Κριεζή από τη θάλασσα που αντικατέστησε τον άτολμο Bas-
sano κατόρθωσαν να κόψουν την επικοινωνία από τη θάλασσα ανάμεσα
Πρέβεζας και Καρβασαρά. Τη 15η Δεκεμβρίου τα στρατεύματα της ξηράς
με αρχιστράτηγο τον Τσούρτς και τη σύμπραξη του ενισχυμένου ελληνικού
στολίσκου, κυρίευσαν την πόλη της Βόνιτσας και άρχισαν να πολιορκούν
την ακρόπολη.
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28) Ο Αρτέμιος Μίχος στα «Απομνημονεύματα» περιγράφει αιματηρή συμπλοκή που έγινε στα Κα-

λύβια της Χασιάς την 28η Μαΐου 1828, μια εβδομάδα πριν από την επίσκεψη του Καποδίστρια στα Μέ-

γαρα ―ο Κυβερνήτης επισκέφτηκε το στρατόπεδο των Μεγάρων την 4η Ιουνίου 1828― λίγες ημέρες

πριν πέσει σε ενέδρα ο Μήτρο-Λέκας που είχε ως επακόλουθο το βασανιστικό του θάνατο. Γράφει ο

Αρτέμιος Μίχος: «Η χιλιαρχία του Κριεζώτου μετά των δύο ανεξάρτητων πεντακοσιαρχιών του Τζου-

ρά και Κλίμακα ήτο τοποθετημένη εις την Ελευσίνα. Όταν κατά την 28ην Μαΐου 1.500 περίπου πεζοί

Τούρκοι εκ των Αθηνών και έως πεντακόσιοι ιππείς εκίνησαν δια την Ελευσίνα, φθάσαντες δε εις τα

Καλύβια Χασιάς ετέθησαν εις ενέδραν οι περισσότεροι εξ αυτών, οι δε λοιποί έτρεξαν και ήρπασαν

μερικά ποίμνια όπου εκεί ευρίσκοντο. Οι Έλληνες ώρμησαν κατ’ αυτών, τους έτρεψαν εις φυγήν και

ελευθέρωσαν τα ποίμνια, αλλ’ έπεσαν ανελπίστως εις την ενέδραν και κτυπηθέντες αιφνιδίως ετρά-

πησαν εις φυγήν, δια της φρονήσεως όμως των αξιωματικών όχι μόνον διέφυγον τον κίνδυνον, αλλ’

οχυρωθέντες εις εν ρευματάκι και κτυπήσαντες τους εχθρούς με τη μεγαλυτέραν δραστηριότητα έτρε-

ψαν αυτούς και αύθις εις φυγήν, επανελθέντες εις τας Αθήνας. Εις την συμπλοκήν ταύτην εφονεύθη-

σαν και επληγώθησαν εκ των Ελλήνων έως 30, εν οις και εις πεντηκόνταρχος και δύο εικοσιπένταρ-

χοι, του δε εχθρού αγνοείται ο αριθμός των πεσόντων. Οι Έλληνες όμως έλαβον και λάφυρα, μεταξύ

των οποίων και τρεις ίππους· εφονεύθη και εις αξιωματικός του εχθρικού ιππικού».

(Αρτεμίου Ν. Μίχου: Απομνημονεύματα, Εκδοτ. οίκος Γ. Τσουκαλά «Βιβλιοθήκη», Τόμος 5, σελ76).



Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα κινήθηκαν κατά τα τέλη Οκτωβρίου, ύστε-
ρα από πολύμηνη αδράνεια στο στρατόπεδο των Μεγάρων. Μέσα σε ένα μή-
να απελευθερώθηκε η Ανατολική Στερεά μέχρι το Ζητούνι (Λαμία) εκτός
από τη Θήβα και την Αττική. Απελευθερώθηκαν: 27/10/28 η Δόβραινα,
31/10/28 η Μονή Δομπού και το Στεβενίκο, 5/11/28 η Λιβαδειά, 6/11/28 η Πέ-
τρα, 17/11/28 τα Σάλωνα, τέλος Νοεμβρίου οι Θερμοπύλες.
Μετά την αναχώρηση του Ιμπραήμ ο Καποδίστριας πρότεινε στον Μαιζόν
να εισέλθει στην Αττική ο οποίος και το επεδίωκε. Η σθεναρή άρνηση της
Αγγλίας να μην περάσει ο Μαιζόν τον Ισθμό και η επιμονή της στην τήρηση
των συμφωνημένων για τον σκοπό της αποστολής της γαλλικής στρατιάς
στην Πελοπόννησο, εματαίωσε την επιχείρηση.
Η εκστρατεία του αρχηγού του τακτικού στρατού Φαβιέρου στη Χίο ξεκίνη-
σε τον Οκτώβριο 1827, παρά τη σφοδρότατη διαμαρτυρία των τριών ναυάρ-
χων τη 13/25 Οκτωβρίου 1827 προς τη Βουλή των Ελλήνων, και συνεχίστηκε
μέχρι τον Μάρτιο 1828 με αισιόδοξο τέλος.
Στην Κρήτη η τελευταία μεγάλη μάχη έγινε στο Φραγκοκάστελο τον Μάϊο
του 1828. Γράφει ο Κόκκινος: «Εσίγησαν έκτοτε τα όπλα της Κρήτης δια την
περίοδον του μεγάλου αγώνος».
Όμως ήταν η τελευταία μεγάλη μάχη του Εικοσιένα, γιατί συνεχίστηκαν αρ-
γότερα μάχες με τοπικό χαρακτήρα έξω από τα Χανιά και το Ρέθυμνο για
αρκετούς μήνες, μέχρι τις αρχές του 1829.
Στην Ανατολική Στερεά ό,τι κέρδισαν σ’ ένα μήνα στο τέλος του 1828 οι
Έλληνες κινδύνεψαν να χάσουν στην αρχή του επόμενου έτους. Ο Μαχμούτ
πασάς ξεκίνησε τη 14η Δεκεμβρίου 1828 από το Ζητούνι, με έξι χιλιάδες πε-
ζούς και εξακόσιους ιππείς, οκτακόσιους κατά τον Κασομούλη, στους οποί-
ους συμπεριλαμβάνονταν και όσοι είχαν καταφύγει εκεί, με σκοπό να φτά-
σει στη Θήβα και να σμίξει με τον Ομέρ πασά της Εύβοιας. Ο Υψηλάντης
δεν πρόβλεψε την πιθανή αυτή κίνηση των Τούρκων ώστε να μην διαιρέσει
τις χιλιαρχίες τοποθετώντας τες σε διάφορα μέρη κι έτσι ο Μαχμούτ προ-
χώρησε χωρίς να συναντήσει αντίδραση. Η χρονική στιγμή ήταν κρίσιμη
αφού οι τρεις Δυνάμεις συζητούσαν το οροθετικό ζήτημα. Έφτασε στη Λι-
βαδειά. Στην εμπροσθοφυλακή του αντιστάθηκε ο Αναστ. Παπάζογλους με
τους 48 άτακτους ιππείς στο Κασνέζι και σώθηκαν έως 100 χιλιάδες πρόβα-
τα και 500 οικογένειες. Στενοχωρημένοι όλο και πιότερο από τροφές οι
Τούρκοι με ορμητήριο τη Λιβαδειά ξεκίνησαν την 29η Ιανουαρίου 1829 με
τρεις χιλιάδες πεζούς και πεντακόσιους ιππείς να περάσουν από τη Μαλε-
σίνα και το Μαρτίνο. Η ΣΤ’ χιλιαρχία του Βάσου Μαυροβουνιώτη ταμπου-
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ρώθηκε στα σπίτια του Μαρτίνου και αντιμετώπισε νικηφόρα τα τρία γιου-
ρούσια των Τούρκων. Έφυγαν αφήνοντας στο πεδίο της μάχης έως διακό-
σιους νεκρούς, άλογα, σημαίες και πολλούς πληγωμένους. Ο βαρύς χειμώ-
νας και η έλλειψη τροφών στάθηκαν αποφασιστικοί σύμμαχοι των Ελλήνων.
Ο Ομέρ πασάς δεν μπόρεσε να ενωθεί με τον Μαχμούτ. Την 8η Φεβρουαρί-
ου 1829 ο Μαχμούτ πήρε τον δρόμο του γυρισμού για το Ζητούνι.
Εν τω μεταξύ, ο Καποδίστριας την 23η Ιανουαρίου 1829 είχε διορίσει «Το-
ποτηρητή» του στη Στερεά Ελλάδα τον αδελφό του Αυγουστίνο. Όπως ανα-
φέρθηκε, ο Τσούρτς, ενώ διατηρούσε τον τίτλο του αρχιστράτηγου όλων των
ελληνικών δυνάμεων της ξηράς σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Συ-
νέλευσης της Τροιζήνας, ήταν ουσιαστικά μόνο αρχηγός όσων πολεμούσαν
στη Δυτική Στερεά. Έχοντας τον τίτλο του στρατάρχου ο Υψηλάντης είχε
βαθμό από τον Τσούρτς ανώτερο. Αλλά την ανώτατη διεύθυνση των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων είχε κρατήσει ο Καποδίστριας. Χωρίς δική του δια-
ταγή δεν μπορούσαν να αποφασίσουν οποιαδήποτε εκστρατεία τόσο ο Υψη-
λάντης όσο και ο Τσούρτς. Οι δύσκολες και βραδυκίνητες επικοινωνίες δη-
μιούργησαν προβλήματα. Η λύση ωστόσο που επιβλήθηκε αποτέλεσε νέο
βαρύτερο σφάλμα.
Για δικούς τους λόγους ο Ράγκος και ο Τζαβέλας είχαν ζητήσει, όπως γρά-
φει ο Κασομούλης, με αναφορά προς τον Κυβερνήτη  να ορίσει «τοποτηρη-
τή» τον Αυγουστίνο. Σύμφωνοι ήσαν και άλλοι, ιδιαίτερα πολιτικοί της Στε-
ρεάς, που βρίσκονταν στην Αίγινα. Οι περισσότεροι όμως βαθμοφόροι και
στρατιώτες αμφισβήτησαν τις ικανότητες του Αυγουστίνου και υποστήριξαν
τον Υψηλάντη.
Στη Δυτική Στερεά οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Την 5η Μαρτίου
1829 παραδόθηκε με όρους η φρουρά της Ακρόπολης στη Βόνιτσα. Τη 13η

Μαρτίου κατέλαβαν το Αντίρριο. Την ίδια νύχτα πιάστηκαν στα στενά του
Μακρυνόρους διάφορα σημεία και σε 2-3 ημέρες κατέλαβαν το σπουδαιότε-
ρο οχυρωματικό έργο. Την 21η Μαρτίου ακολούθησε ο Καρβασαράς, τη 18η

Απριλίου η Ναύπακτος και τη 2α Μαΐου 1829 το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό.

δ) Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, 10/22 Μαρτίου 1829
Ο Πόλεμος της Ρωσίας κατά της Τουρκίας το 1828, δεν είχε τα αναμενόμε-
να αποτελέσματα. Αλλά το επόμενο έτος στρατεύματα και στόλοι κινήθηκαν
από παντού, Ευρώπη, Ασία και θάλασσες, έτσι που φάνηκε ότι σύντομα θα
επήρχετο η συντριβή της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κυβερνήσεις που
αντιμετώπιζαν φιλικά την Πύλη αγωνίζονταν να λύσουν το ελληνικό ζήτημα.
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Η Αγγλία επιθυμούσε να επανέλθουν οι πρέσβεις στην Κωνσταντινούπολη
και να γίνονταν προσπάθειες να δοθεί τέλος στο ρωσοτουρκικό πόλεμο
πριν να επαναλαμβάνονταν οι επιχειρήσεις που είχαν χαλαρώσει τον χει-
μώνα. Είχαν αποχωρήσει μετά τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου όταν η Πύλη
αναγκάστηκε να προβεί σε διακοπή των διπλωματικών σχέσεων προς τις
τρεις Δυνάμεις μέχρι, όπως αξίωνε, να την αποζημίωναν για την καταστρο-
φή του στόλου. Οι πρεσβευτές είχαν απορρίψει τις απαράδεκτες αξιώσεις
και είχαν επιμείνει στην εκτέλεση της συνθήκης του Λονδίνου της 6ης Ιουλί-
ου 1827. Στο Λονδίνο τους πρώτους μήνες του 1829 άρχισαν νέες συνεν-
νοήσεις και τα κύρια ζητήματα ήταν η επανάληψη των διπλωματικών σχέ-
σεων με την Πύλη και τα όρια της Ελλάδος. Ο πρεσβευτής της Γαλλίας Πο-
λινιάκ υπέδειξε για σύνορα της Ελλάδος τη γραμμή Παγασητικού-Αμβρα-
κικού κόλπου. Ο Άμπερντιν επέμενε στα όρια του πρωτοκόλλου της 4ης/16ης

Νοεμβρίου1828: Μοριάς και λίγα ακόμα νησιά. Υποχώρησε στη σύμφωνη
γνώμη της Γαλλίας και Ρωσίας, ωστόσο δεν χαρακτηρίστηκε η απόφαση τε-
λεσίδικη αλλά ως πρόταση προς την Πύλη, που είχε μόνο θεωρητική αξία
διότι δεν ήταν καθόλου βέβαιον ότι θα αποδεχόταν την πρόταση η Πύλη,
ενώ ήταν ουσιώδες ότι ζητούσαν από την ελληνική κυβέρνηση, πριν από την
προαναγγελία διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, την αποχώρη-
ση των ελληνικών στρατευμάτων από τη Στερεά Ελλάδα και τη μεταφορά
τους στην Πελοπόννησο.
Το Πρωτόκολλο της 10ης/22ας Μαρτίου 1829 πέραν της οροθεσίας ανέφερε
τον ετήσιον φόρον, την αποζημίωση των ιδιωτών Μουσουλμάνων, την επι-
κυριότητα της Πύλης, την αμνηστία και το δικαίωμα μετανάστευσης. Υπο-
δείκνυε ότι το πολίτευμα θα έπρεπε να είναι κληρονομική μοναρχία. Απαι-
τούσαν να παύσουν αμέσως οι Έλληνες κάθε εχθροπραξία και να επανα-
φέρουν εντός των ορίων τού υπό της συμμαχίας εγγυωμένου τόπου τα πέραν
αυτών των ορίων ευρισκόμενα Ελληνικά στρατεύματα.
Το Πρωτόκολλο της 10ης/22ας Μαρτίου 1829 δεν είχε κοινοποιηθεί στην Ελλη-
νική Κυβέρνηση. Το κοινοποίησε ο αντιπρεσβευτής της Αγγλίας Ντώκινς
την 6η/18η Μαΐου, σχεδόν δύο μήνες μετά και απαιτούσε αναστολή των
εχθροπραξιών και ανάκληση των στρατευμάτων εντός των ορίων της χώρας
που είχαν τεθεί υπό την εγγύηση των Τριών Δυνάμεων.
Την 9η/21η Μαΐου 1829, τρεις ημέρες μετά τη γνωστοποίηση του πρωτοκόλλου
της 10η/22ας Μαρτίου από τον Ντώκινς, σε κοινή συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου με τα μέλη του Πανελλήνιου ο Κυβερνήτης τους ενημέρωσε για
το κείμενο του πρωτοκόλλου και την επιστολή του Ντώκινς και τους διάβασε
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τη δική του απάντηση, της οποίας τα σπουδαιότερα σημεία ήταν ότι δεν της
είχαν κοινοποιηθεί: 1) Το έγγραφο του Ρέϊς εφέντη της 10ης Σεπτεμβρίου
1828 για την ανακωχή, 2) Το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1828, 3) Ο υπό
την εγγύηση των συμμάχων τόπος, 4) Ακόμα ετόνιζε ότι ο Ρέϊς εφέντης έμμε-
σα απέρριπτε τη μεσιτεία των συμμάχων θεωρώντας τα γεγονότα στην Ελλά-
δα εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας και 5) Το σπουδαιότερο ότι δεν μπο-
ρούσε να διαχωρίσει τα κοινά συμφέροντα μεταξύ Πελοποννήσου και Στε-
ρεάς Ελλάδος, που συνδέθηκαν επίσημα τις ημέρες των δοκιμασιών και της
δυστυχίας. Αλλά κι αν η Κυβέρνηση σφετεριζόταν αυθαίρετα αυτό το δικαί-
ωμα δεν θα μπορούσε να το επιβάλλει χωρίς να εκθέσει σε νέες καταστρο-
φές τα πλήθη. Επικαλέστηκε ακόμα τα τετελεσμένα γεγονότα στη Στερεά
Ελλάδα που προήλθαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις και δεν μπορούσαν να
τα ανατρέψουν οι διπλωμάτες αφού και οι ανακαταλήψεις είχαν επισφραγι-
σθεί από συνθήκες κατόπιν προτάσεων των Τούρκων φρουράρχων.

ε) Πολεμικών επιχειρήσεων συνέχεια
Το 1829 την Άνοιξη πάλι οι Τούρκοι από την Αθήνα εμφανίστηκαν στο
Θριάσιο. Γράφει ο χιλίαρχος Καρατάσιος από την Ελευσίνα: «Τη 14η Μαρ-
τίου 1829 ήλθαν οι Τούρκοι από την Αθήνα και Μενίδι έως 1.500 πεζοί και
έως 100 ιππείς με σκοπό να λαφυραγωγήσουν και να μας απατήσουν, να μας
ευγάλουν έξω, δια να πληρώσουν τον κακόν σκοπόν τους, πλην δεν το επέ-
τυχαν, άμα οπού τους είδα ασφαλίστηκα μέσα εις την θέσιν μου, και ήλθον
απάνω μας και αντιπαρατάχθηκα με αυτούς ώρας τρείς». Και συνεχίζει κά-
νοντας απολογισμό των Τούρκων σε νεκρούς, τραυματίες, λάφυρα κ.λ.π., κι
ότι μεταξύ των νεκρών ήταν ένας «πολλά σημαντικός τους», ενώ από τους
Έλληνες «δεν εβλάφθη ουδείς».
Στο υστερόγραφο αναφέρει την πληροφορία ότι η χιλιαρχία του θα μετακό-
μιζε στο Μαρτίνο και ότι περιμένανε τον Βάσο (Μαυροβουνιώτη) να έρθει
από το Μαρτίνο στην Ελευσίνα29.
Την 8η Μαΐου αναχώρησε ο στρατάρχης Maison από την Πελοπόννησο με το
μεγαλύτερο μέρος των γαλλικών στρατευμάτων αφήνοντας πίσω μικρή
στρατιωτική δύναμη με διοικητή τον στρατηγό Quehenec.
Με την απελευθέρωση του Μεσολογγίου30 και του Αιτωλικού ―2 Μαΐου
1829― όλη η Δυτική Στερεά ήταν ελεύθερη. Αλλά και η Ανατολική Στερεά
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29) Δημήτρης Γιώτας: Συμβολή... , σελ.258, Έγγραφο Ε48.



είχε μέχρι τις Θερμοπύλες ελευθερωθεί εκτός από τη Θήβα και την Αττική.
Από τα μέσα Μαΐου μέχρι τις αρχές Ιουλίου 1829 διεξήχθησαν πολεμικές
επιχειρήσεις για την κατάληψη της Θήβας. Είχαν εν τω μεταξύ μεσολαβήσει
γεγονότα, ιδιαίτερα από τον διορισμό του Αυγουστίνου ως τοποτηρητού και
μετά και από την άκαιρη ανάμειξή του στα εσωτερικά του στρατού, τις μη-
χανορραφίες του και αντιδράσεις σε βάρος του Υψηλάντη, τη μη πληρωμή
των στρατευμάτων της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, την αταξία στη διανο-
μή του σταριού ή αλεύρου κακής ποιότητας και συνεχίστηκαν κατά τη διάρ-
κεια των επιχειρήσεων για την κατάληψη της Θήβας, με αποτέλεσμα τη δη-
μιουργία αναταραχής στις χιλιαρχίες με όλα τα σημάδια της αποσύνθεσης
και τη φυγή της 6ης/18ης Αυγούστου31 1829.
Μελετώντας την ανταλλαγή των επιστολών του Καποδίστρια με τον Υψηλά-
ντη καθώς και απομνημονεύματα αγωνιστών, παρατηρούμε ότι ο Υψηλάντης
θεωρούσε επιβεβλημένη την εισβολή στην Αττική αλλά και τον ξεσηκωμό
των κατοίκων της Εύβοιας όμως την Ελληνική Κυβέρνηση προσκαλούσαν οι
σύμμαχες Δυνάμεις να ανακαλέσει τα στρατεύματά της από την Στερεά
Ελλάδα και στην επιστολή προς τον Υψηλάντη της 17ης Ιουνίου έγραφε ο Κα-
ποδίστριας: «Κι εγώ έχω την δική σου γνώμη ότι θα ήταν καλύτερα να κινή-
σουμε κάποιον περισπασμό στην Εύβοια». Του θύμιζε όμως την απαίτηση
των Δυνάμεων και ακόμα ότι για να μην πάθει κακό το έθνος. Του έγραφε:
« Ἀναγκάζομαι ἀνάγκην δεινήν τό νά μή ἐπιτρέψω τό γε νῦν ἔχον οὐδε-
μίαν ἐπιχείρησιν ἔχουσαν ἔμφασιν ἐπιθέσεως, ἀλλά μενέτω ὁ στρατός κα-
τά χώραν καί φυλατέτω τά κατεχόμενα. Ἐάν δέ αἱ ἔξωθεν περιστάσεις δε-
ξιώτεραι πνεύσωσι, τότε σᾶς ἐπιστέλλω τά δέοντα». Ο Καποδίστριας δεν
μπορούσε να διατάξει επιθετική ενέργεια πέρα από τη Στερεά για να μην
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30) Ενώ είχε υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο της παράδοσης, έφτασε στο Μεσολόγγι η αγγλική

φρεγάτα «Μαδαγασκάρη» και ο πλοίαρχος Σπένσερ δήλωσε ότι είχε εντολή να βάλει τέλος στην πο-

λιορκία του Μεσολογγίου «ἐπί ἀπειλῇ βίας ἄν δέν εἰσακούετο». (Σπ. Τρικούπη, οπ.π., Τόμος Δ’,

σελ.339, Εκδ. Γιοβάνη). Ο Μιαούλης με τη φρεγάτα «Ελλάς» επισκέφτηκε τον πλοίαρχο και του πρό-

τεινε να ανακοινώσει στους Τούρκους τον σκοπό του ερχομού του κι εκείνοι να αποφασίσουν. Οι

Τούρκοι προτίμησαν να τηρήσουν τη συμφωνία. (Δημ. Φωτιάδη: Τόμος Δ’, σελ.113,4. Διον. Κόκκινου:

Τόμος 6 «Μέλισσα», σελ.406). Την 6η Μαΐου οι Τούρκοι συνοδευόμενοι από τον Γ. Βαρνακιώτη που

είχε συμβάλει στην παράδοση και την ορισθείσα φρουρά πήραν δια του Καρβασαρά τον δρόμο της

επιστροφής (Ν. Κασομούλη: Ενθυμήματα Στρατιωτικά, Τόμος Γ’, σελ.183).

31) Απόστολου Βακαλόπουλου: οπ.π., Τόμος Η’, σελ.125.



έδινε το δικαίωμα ότι παραβιάζει την ανακωχή. Ήθελε να εξασφαλίσει με
κάθε τρόπο τη Στερεά εμφανίζοντας ως αμυντικές ενέργειες τις επιχειρή-
σεις σ’ αυτή.
Του συνιστούσε να προφυλάξει τα στρατεύματα από το μόλυσμα, την προ-
σπάθεια διαφθοράς του στρατού που ερχόταν από το εξωτερικό αλλά είχε
και κάποιες πηγές από το εσωτερικό όπως είχε συμβεί όταν στασίασαν στη
Ναύπακτο και αιτία δεν ήταν μόνο η μη πληρωμή μισθών αλλά και ενέργει-
ες της αντιπολίτευσης32.
Γράφει ο Κόκκινος33: «Ο Τρικούπης επικρίνει τον Καποδίστριαν ότι μόνον
υποσχέσεις έδινε και είχεν εγκαταλείψει τον στρατόν, αλλά τούτο είναι κα-
κός ισχυρισμός αντιπολιτευόμενου» και παραθέτει επιστολή του Καποδί-
στρια προς τον Υψηλάντη της 8ης Ιουνίου 1829, όπου αποδεικνύεται η κακο-
πιστία της πηγής των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν και από ιστορι-
κούς της εποχής.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις για την κατάληψη της Θήβας εξελίχθηκαν σε γε-
νικές γραμμές όπως πάρα κάτω. Ο Σπύρος Λουκάτος σε ανακοίνωσή του34

στο Α’ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών το 1986 στη Θήβα παρουσία-
σε έγγραφο από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της 29ης Μαΐου 1829 που το
υπογράφει ο Δ. Υψηλάντης. Επιγράφεται: «Εἰδήσεις Ἀξιωματικαί ἐκ τοῦ
κατά τήν Α. Ἑλλάδα στρατοῦ». Υποστηρίζει ότι οι Θηβαίοι με συνεχείς πα-
ρακλήσεις «ὑπαγόρευσαν τήν ἐξακολούθησιν τῶν πολεμικών ἐπιχειρημά-
των καί κατά τῆς πόλεως τῶν Θηβῶν» και συνεχίζει με την περιγραφή των
γεγονότων μέχρι την 29η Μαΐου.
Αλλά ο Κασομούλης γράφει ότι ένας παπάς φίλος του Ευμορφόπουλου,
δραπέτης από τους τοποθετημένους στη Θήβα Οθωμανούς τούς βεβαίωσε
ότι μπορούσαν λόγω αδυναμίας των Οθωμανών να καταλάβουν τη Θήβα και
υποσχέθηκε πολλά λάφυρα και τροφές. Πείστηκε ο στρατάρχης παρακινού-
μενος και από τον Ευμορφόπουλο και τα μεσάνυχτα 17 προς 18 Μαΐου 1829
έφτασαν στα χαλάσματα των κελιών των Αγίων Θεοδώρων. Ο παπάς τους
οδήγησε μέχρι το τουρκικό οχύρωμα και εξαφανίστηκε ξεσηκώνοντας με

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

49

32) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.410.

33) οπ.π., σελ.309

34) Α’ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Θήβα, 10-14 Σεπτεμβρίου 1986 (Τόμος Α’, Τεύχος Β’,

σελ.773-806). Θέμα: Η Επαναπελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον Δ. Υψηλάντη κ.λ.π. Έγγραφο Νο8,

Ειδήσεις Αξιωματικαί εκ του Κατά Α. Ελλάδας Στρατού.



φωνές τους Οθωμανούς να λάβουν τα όπλα και να χτυπήσουν τους Έλληνες.
Έτσι άρχισε η πολιορκία της Θήβας την οποία χαρακτηρίζει ως το πλέον
απερίσκεπτο κίνημα και τη θέση της Θήβας χωρίς ιππικό ακατάλληλη να
στρατοπεδευθεί και μάλιστα από στραταρχείο35.
Η Ελένη Ε. Κούκου γράφει ότι, ο Υψηλάντης, με δική του εντελώς πρωτο-
βουλία, και χωρίς την έγκριση του Καποδίστρια, επιχείρησε να καταλάβει
την Θήβα36. Ο Στέφανος Παπαδόπουλος γράφει: «Ο Καποδίστριας έδωσε
εντολή στον Υψηλάντη, που είχε κάτω από τις διαταγές τους τις Δ’, Ε’, ΣΤ’,
Ζ’ και Η’ χιλιαρχίες, τη μισή δύναμη της Γ’ χιλιαρχίας και άλλα μικρότερα
τμήματα, να στείλει 1.000 άνδρες σε μια οχυρή θέση απέναντι από το βενε-
τσιάνικο φρούριο του Καραμπαμπά της Χαλκίδος (στη βοιωτική παραλία),
για να εμποδίσουν τυχόν επιδρομές των Τούρκων της Εύβοιας, και με τις
υπόλοιπες δυνάμεις του να πολιορκήσει την Αθήνα. Ο Υψηλάντης όμως που
ενισχύθηκε αργότερα και με το ιππικό του Χατζηχρήστου και τη Β’ χιλιαρ-
χία, αντί να εκτελέση την εντολή του Καποδίστρια, αποφάσισε να καταλάβη
τη Θήβα, που ήταν καμένη και ερειπωμένη37». Αλλά και ο Ε. Σωληναραίος
αναφέρει ότι «ο Υψηλάντης με τις υπόλοιπες δυνάμεις θάπρεπε να στραφεί
προς την Αττική σύμφωνα με τις διαταγές του Κυβερνήτη38».
Οι Έλληνες κατέλαβαν την πόλη των Θηβών ενώ οι Τούρκοι ήσαν οχυρω-
μένοι στο Πυρί, στον Πύργο και στους Αγίους Θεοδώρους με 1.500 πεζούς
και 200 περίπου ιππείς. Οι Έλληνες ήσαν 1.700. Με τον Ι. Ρούκη 300, τον
Ευμορφόπουλο 400, της Γ’ χιλιαρχίας 300 και 700 της φρουράς του στρα-
τάρχη. Χωρίς ουσιαστικό αποτελέσμα έγινε στο Πυρί η μάχη της 21ης Μαΐου.
Η ΣΤ’ χιλιαρχία του Βάσου Μαυροβουνιώτη είχε σταλεί στην περιοχή της
Χασιάς να αποκλείσει την επικοινωνία της Θήβας με την Αθήνα. Στρατοπέ-
δευσε την ίδια ημέρα που «ἐπάτησαν οἱ περί τόν στρατάρχην τάς Θήβας»
στον Άγιο Γιάννη, μοναστήρι μεταξύ Μενιδίου και Χασιάς, γράφει ο Τρι-
κούπης, και την επαύριον πήρε 300 πεζούς και κάποιους ιππείς και προχώ-
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35) Ν. Κασομούλη: Ενθυμήματα... Τόμος Γ’, σελ.184-185.

36) Ελένη Ε. Κούκκου: «Ενέργειες του Ι. Καποδίστρια για την Απελευθέρωση της Στερεάς Ελλάδος»,

Α’ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (Τόμος Α’, Τεύχος Β’, 1986) σελ.755.

37) Στέφανος Παπαδόπουλος: Ι.Ε.Ε., Τόμος ΙΒ’, σελ.530.

38) Ευάγγελος Αντ. Σωληναραίος: Η Πολιορκία του Στρατοπέδου των Τούρκων στην Θήβα από τον

Δημήτριο Υψηλάντη και το Ανάθεμα, Γ’ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών 1996, Τόμος Γ’, Τεύ-

χος Β’, σελ.632.



ρησε προς το Μενίδι. Στην αψιμαχία που ακολούθησε «πολλή πυρῖτις
ἐκάη, ἀλλ’ ὀλίγον αἷμα ἐχύθη». Για τη μάχη στον Άγιο Γιάννη γράφει ότι
την 27η εξεστράτευσαν οι εχθροί από την Αθήνα με δύο κανόνια, ήρθαν σε
μάχη και οπισθοδρόμησαν άπρακτοι αφού απώλεσαν μερικούς39.
Τη 2α Ιουνίου τμήματα των Κριεζώτη, Δυοβουνιώτη, Ράγκου, Λάζου αντιμε-
τώπισαν στον Ανηφορίτη τον Ομέρ πασά της Ευβοίας που ξεκίνησε από τη
Χαλκίδα, για να ενισχύσει τους πολιορκημένους Τούρκους στη Θήβα, με
1.300 τακτικούς στρατιώτες, 800 άτακτους Τουρκαλβανούς, 150 περίπου ιπ-
πείς και 2 κανόνια. Παρουσιάστηκαν, όπως γράφει ο Περραιβός, κατά το
λυκαυγές και βρήκαν τους Έλληνες απρόσεκτους και προξένησαν για λίγα
λεπτά της ώρας αταξία και αμηχανία. Δύο Ολύμπιοι, ο εκατόνταρχος Ψα-
ροδήμος και ο πεντηκόνταρχος Ν. Λιακόπουλος, ο μεν πρώτος όρμησε κατά
των εχθρών, ο δεύτερος φόνευσε τον σημαιοφόρο και του πήρε τη σημαία,
ακολούθησαν και οι λοιποί Έλληνες και μετά τριών ωρών πεισματώδη μά-
χη οι Οθωμανοί τράπηκαν σε φυγή με 47 νεκρούς εκτός των πληγωμένων κι
από τους Έλληνες 3 και 5 ακίνδυνα πληγωμένους40.
Έπειτα από τη νίκη στείλανε ως 200 να πιάσουν τον Ωρωπό. Οι Τούρκοι
βλέποντας τους Έλληνες εγκατέλειψαν το χωριό. Μετά λίγες ημέρες χύμη-
ξαν στους ταμπουρωμένους στην παραλία Τούρκους. Αυτοί αντιβγήκαν,
τους κυνήγησαν και ξαναπήραν το χωριό του Ωρωπού. Όσοι κράταγαν τον
Ανηφορίτη άφησαν τη θέση και γύρισαν στη Θήβα και έμεινε ανοιχτός ο
δρόμος ανάμεσα στη Χαλκίδα και τη Θήβα.
Τη 10η Ιουνίου βγήκαν οι εχθροί να θερίσουν στον Κάμπο και τους αιφνι-
δίασαν 156 Έλληνες καβαλαραίοι και 300 πεζοί παρόλο που οι εχθροί ήταν
τριπλάσιοι, είχε φθάσει και ο Χατζηχρήστος με το ιππικό του. Έτρεξαν οι
Τούρκοι από το Πυρί, βγήκαν και Έλληνες από τη Θήβα. 100 Τούρκοι έπε-
σαν, 16 αιχμαλωτίστηκαν και 80 ίπποι και πλέον εζωγρήθησαν41.
Την 21η Ιουνίου στη θέση Μακροβούνι έστησαν οι Έλληνες καρτέρι με αρ-
χηγούς τον Λιακόπουλο, τον Ρούκη, τον Μπαρακτάρη και τον Σκουρτανιώ-
τη για να αποκρούσουν πεντακόσιους Τούρκους που έρχονταν από τη Χαλ-
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39) Σπυρίδωνος Τρικούπη: οπ.π., Τόμος Δ’, σελ.357.

40) Χριστόφορου Περραιβού: Πολεμικά Απομνημονεύματα, σελ. 251 (Εκδ. Οίκος Γ. Τσουκαλά «Βι-

βλιοθήκη») σελ.337 (Εκδόσεις Βεργίνα).

41) Σπυρίδωνος Τρικούπη: οπ.π., Τόμος Δ’, σελ.359. # Δημήτρη Φωτιάδη: IV, σελ.159. # Στέφανος

Παπαδόπουλος: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.530.



κίδα. Η μάχη ήταν αμφίρροπη, τραυματίστηκε ο Λιακόπουλος και πέθανε σε
λίγες ημέρες. Την άλλη ημέρα οι Τούρκοι κάνανε γιουρούσι να πάρουν τα
ταμπούρια των δικών μας. Στην κρίσιμη στιγμή όρμησε ο Χατζηχρήστος με
το ιππικό του, αντεπιτέθηκαν και οι άλλες δυνάμεις, υποχώρησαν οι εχθροί
στα οχυρώματά τους και οι απώλειές τους ξεπέρασαν τους 120 άνδρες.
Μετά απ’ αυτή τη μάχη πρότειναν οι Τούρκοι στον Υψηλάντη να αποσυρ-
θούν δίχως πόλεμο τόσο οι ίδιοι όσο και οι Έλληνες αφού την τύχη αυτών
των τόπων θα την αποφάσιζαν οι μεγάλες Δυνάμεις όμως ο Υψηλάντης
απόρριψε την πρόταση42.
Την 6η Ιουλίου έγινε και δεύτερη προσπάθεια από τους Τούρκους της Αθή-
νας να εκπορθήσουν από την περιοχή του Αγίου Γιαννιού, τη χιλιαρχία του
Βάσου Μαυροβουνιώτη. Για μια ακόμη φορά οπισθοδρόμησαν με μεγάλες
απώλειες, όπως θα γραφεί στη συνέχεια.
Στη μάχη της Θήβας περί τα μέσα Ιουλίου, 120 ιππείς υπό τον Κώστα Σίρπη
και πεζοί υπό τον Ευμορφόπουλο έστησαν νυχτερινή ενέδρα στη θέση Με-
σοβούνι περιμένοντας τουρκικές εφοδιοπομπές από τη Χαλκίδα. Οι εχθροί
δεν φάνηκαν και επιστρέφοντας είδαν στην πεδιάδα στο Πυρί να βόσκουν
ζώα και άλογα. Τότε ο Σίρπης διέταξε να τα αιχμαλωτίσουν. Η ενέργεια αυ-
τή κατέληξε σε ήττα των Ελλήνων. Τούρκοι ιππείς από τους Αγίους Θεοδώ-
ρους τους περικύκλωσαν, ενισχύσεις από την πλευρά των Τούρκων αλλά και
των Ελλήνων έφτασαν στη μάχη, που γενικεύθηκε. Γράφει ο Κασομούλης:
«Μετά το τέλος της μάχης ευρέθησαν Έλληνες αιχμάλωτοι ... πληγωμένοι
έως 60, αξιωματικοί και στρατιώται και άλλοι τόσοι φονευμένοι». Συνεχίζει
αναφέροντας μόνο αξιωματικούς της Β’ Χιλιαρχίας που φονεύτηκαν και κα-
ταλήγει: «Περισσότερον ίσως εβλάφθησαν οι Οθωμανοί, αλλά τούτο δεν θε-
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42) Σπυρίδωνος Τρικούπη: Τόμος Δ’, σελ.360. # Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.411. # Δημήτρη

Φωτιάδη: Τόμος IV, σελ.160.

43) Τόμος Γ’, σελ. 207. Ο Γιάννης Βλαχογιάννης που επιμελήθηκε την έκδοση των «Ενθυμημάτων...»

σε σχόλιό του σημειώνει ότι είναι φτωχικές οι ειδήσεις για τις ζημιές που υπέφεραν οι Έλληνες για-

τί δεν φρόντισε ο Κασομούλης να μάθει κι από άλλα σώματα ό,τι έπρεπε. Κατηγορεί επίσης τον Τρι-

κούπη που στην ιστορία του αγνοεί εντελώς τη μάχη. Οι ειδήσεις του πηδούν, γράφει, από τις 22 Ιου-

νίου, στις 7 Αυγούστου κι έπειτα στις 12 Σεπτεμβρίου δηλ. στη μάχη της Πέτρας. Παραμέλησε να μά-

θει και να περιγράψει τον αγώνα της Ανατολικής και της Δυτικής Ελλάδας, που σ’ αυτόν χρωστάει η

Στερεά την απελευθέρωσή της. Αλλά και για τη «Γενική Εφημερίδα» γράφει ότι αγνοεί και όχι τυχαία

τη δράση του στρατοπέδου των Θηβών.



ωρείται ικανοποιητικόν, αφού εκέρδησαν την μάχην43».
Εκδίκηση πήραν οι Έλληνες λίγες ημέρες αργότερα, την 29η Ιουλίου. Έως
500 πεζοί με τον Ευμορφόπουλο μαζί και οι ιππείς με τον Χ”Χρήστο πήγαν
στο Μεσοβούνι και έστησαν ενέδρα. Οι εχθροί άφησαν στο πεδίο της μάχης
έως 150 νεκρούς, πληγώθηκαν άλλοι τόσοι. Η φήμη της εκδίκησης διαδόθη-
κε από στρατόπεδο σε στρατόπεδο.
Εκείνες τις ημέρες έκαναν πάλι πρόταση οι Αλβανοί που ήσαν στη Θήβα για
ανακωχή και συνδιαλλαγή. Ο Στρατάρχης συγκατατέθηκε από ανάγκη. Εί-
χε διασπαρεί στο στρατόπεδο η φήμη ότι ο Καρατάσιος άφησε αφύλαχτες
τις Θερμοπύλες στις οποίες είχε τοποθετηθεί και πέρασε ο Ασλάμπεης με
4.000 στρατιώτες κατά τον Κασομούλη, 1.500 αναφέρει ο Τρικούπης.
Συμφώνησαν κατ’ αρχήν να εγκαταλείψουν τη Θήβα και οι μεν Τούρκοι να
διαβούν στη Χαλκίδα, οι δε Έλληνες να οδηγηθούν προς την Κάζα. Έμενε
να συμφωνήσουν τον τρόπο αναχώρησης44.
Την 6η Αυγούστου περί το δειλινό, άλλοι αναφέρουν την 7η Αυγούστου, στη
σκηνή του στρατάρχη αξιωματικοί συσκέπτονταν με ποιον τρόπο θα έφευ-
γαν οι δύο στρατοί από τη Θήβα. Ακόμα είχε προταθεί να περιμένουν τον
Κριεζώτη και τον Βάσο για ν’ αποφασίσουν όλοι μαζί την αποχώρηση. Έξω
από τη σκηνή παρευρέθηκαν μερικοί στρατιώτες και άρχισαν να παραπο-
νούνται ότι δεν φροντίζουν για τους μισθούς τους, αλλά καταγίνονται με μα-
ταιοπονίες και συμβιβασμούς. Τους επέπληξαν για την αυθάδειά τους, εκεί-
νοι όμως άρχισαν να ψιθυρίζουν, να συναθροίζονται σε συμμορίες και να
δημιουργούν ταραχή που εξελίχθηκε σε ανάθεμα. Κρατώντας ο καθένας μια
πέτρα στο χέρι, την έριχνε μπροστά στη σκηνή του στρατάρχη φωνάζοντας:
Ανάθεμα όποιος καθίσει το βράδυ στη Θήβα. Και ευαγγέλιο έφεραν και ορ-
κιζόντουσαν.
Ενώ οι σωματάρχες σκέπτονταν τι να τους υποσχεθούν για να τους συγκρα-
τήσουν είδαν κατάπληκτοι τους στρατιώτες που άφηναν τα οχυρώματα και
έφευγαν. Η διάλυση γενικεύτηκε. Όσοι είχαν λάβει μέρος στο ανάθεμα
ήσαν χωρίς κάπες και ντουφέκια. Επειδή φοβήθηκαν να γυρίσουν στις θέ-
σεις τους που είχαν εγκαταλείψει δεν γύρισαν να παραλάβουν τα όπλα τους.
Οι στρατιώτες αβάστακτοι από την αγανάκτηση προς τους ανωτέρους τους,
έφευγαν όλη τη νύχτα. Την αυγή άλλοι βρέθηκαν στη Σαλαμίνα, άλλοι ανα-
παύθηκαν στα Κούντουρα, κάποιοι στάθηκαν στην Κάζα. Εκεί οι αρχηγοί
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44) Κασομούλης: Τόμος Γ’, σελ.210, 211 # Τρικούπης: Τόμος Δ’, σελ.361 (Εκδ. Γιοβάνη).



Σπύρος Μίλιος, Ευμορφόπουλος, Βαϊρακτάρης, Ρούκης μαζί με τον στρα-
τάρχη μπόρεσαν να βαστάξουν έως εξακόσιους. Έτσι έληξε άδοξα η πο-
λιορκία του στρατοπέδου των Τούρκων στη Θήβα.
Την επόμενη ημέρα η Ε’ Χιλιαρχία του Κριεζώτη, η Δ’ του Δυοβουνιώτη και οι
λοιποί σωματάρχες από τη θέση του Ανηφορίτη, αποσύρθηκαν προς τη Λοκρί-
δα. Δύο ημέρες μετά η ΣΤ’ Χιλιαρχία του Βάσου από τον Άγιο Γιάννη έφτασε
στην Ελευσίνα. Το δε σώμα του Γ. Σκουρτανιώτη αφού περιπλανήθηκε σε βου-
νά που αγνοούσαν, πέρασε στη Δομβραίνα και τοποθετήθηκε στο Δίστομο45.
Οι κυριότερες αιτίες που προκάλεσαν τη διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου
της Θήβας υπήρξαν από τη μία η παρατεταμένη λόγω παρατάσεως του πολέ-
μου, καταπόνηση των ανδρών στα χαρακώματα και τις ενέδρες κι από την άλ-
λη η καθυστέρηση της καταβολής των μισθών των στρατιωτών την οποία έντε-
χνα εκμεταλεύθηκε και η αντιπολίτευση διαδίδοντας ότι τα υπό τον Αυγου-
στίνο στρατεύματα της Δυτικής Στερεάς είχαν πληρωθεί μισθούς έξι μηνών.

στ) Οι μάχες στον Άγιο Γιάννη της Χασιάς, τελευταίες στην Αττική
Για τους Χασιώτες και τους Μενιδιάτες και τους κατοίκους της γύρω πε-
ριοχής ξέχωρο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μάχες του Αγίου Γιαννιού.
Για τους Χασιώτες είναι ο τόπος τους. Για τους Μενιδιάτες η γειτονιά τους.
Κι ένας ακόμα πρόσθετος λόγος είναι γιατί πολέμησαν, ενταγμένοι στη χι-
λιαρχία του Βάσου Μαυροβουνιώτη πολλοί Χασιώτες, Μενιδιάτες και άλ-
λοι από τα γύρω χωριά. Λόγω τοπικού ενδιαφέροντος, επιβάλλεται μια πιο
ολοκληρωμένη παρουσίαση των γεγονότων.
Η ΣΤ’ Χιλιαρχία στρατοπέδευσε στον Άγιο Γιάννη την ίδια ημέρα, 18
Μαΐου, που έφθασε ο Υψηλάντης στη Θήβα. Σε έγγραφο της 29ης Μαΐου
1829 που το υπογράφει ο Υψηλάντης σημειώνει46:
«Κατά πρῶτον ἐνηργήθη ἡ εἰς τήν Χασιάν μετάθεσις τῆς ἐν Ἐλευσῖνι
φρουρᾶς διοικουμένης ἐκ μέρους τοῦ Αρχηγοῦ Β. Μαυροβουνιώτου.
Ἀπέβλεπεν αὐτή τόν ἀντιπερισπασμόν τῶν Τούρκων τῆς Ἀττικής καί
τήν φθοράν τῶν γεννημάτων αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τήν ἐκ περισσοῦ δυ-
νατήν βλάβην τῶν ἰδίων. Τό Σῶμα τοῦτο ὑπερίσχυσεν ἐκ πρώτης προ-
σβολῆς εἰς μίαν συμπλοκήν τῶν εἰς Μενίδι Τούρκων, ὅπου ἤδη ἐπε-
σωρεύθη Δύναμις περισσοτέρα».
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45) Κασομούλης: Τόμος Γ’, σελ.211-216.

46) Σπύρος Δ. Λουκάτος: οπ.π., σελ.803, 4.



Αναφέρει τη μετάθεση της ΣΤ’ Χιλιαρχίας, τον σκοπό και τη συμπλοκή με
Τούρκους του Μενιδίου. Συνεχίζει με όσα συνέβησαν την 28η Μαΐου και
προσθέτει:
«Τήν 25 ἐκινήθησαν οἱ Τοῦρκοι τῆς Ἀττικῆς, ἐμψυχωμένοι κατά πρῶτον
ἁπό ὑποσχέσεις τινάς κατά τοῦ Ἀρχηγοῦ Βάσσου, ἔχοντος θέσιν πολεμι-
κήν εἰς τό Μετόχι Ἄγιος Ἰωάννης. Ὁ ἀριθμός τούτων συμποσοῦτο εἰς
2.500 τακτικούς, πεζούς καί ἱππεῖς, καί ἀτάκτους. Ἅμα ἐπλησίασαν,
ἔκαμαν πρός τόν θεόν τήν συνήθη δέησίν των, καί γινομένοι εἰς τρία μέ-
ρη ἐπέπεσον, τό μέν ἄτακτον Σῶμα κατά τό ἐπάνω μέρος τῶν ὀχυρωμά-
των, τό ἱππικόν κατά τοῦ δεξιοῦ, καί τό πεζόν τακτικόν κατά μέσην γραμ-
μήν, συντροφεῦον καί τό πυροβολικόν τῶν δύω κανονίων. Τό Σῶμα αὐτό
τῆς Ἀρχηγίας ἐδέχθη ὅλας τάς ὁρμάς τούτων, πολεμοῦν ἀδιάκοπα καθ’
ὅλην τήν ἡμέραν. Τελευταῖον οἱ Τοῦρκοι ἔκλιναν εἰς φυγήν, ἀφ’ οὗ ἐδοκί-
μασαν σημαντικήν βλάβην».

Ὁ κατά τήν Α. Ἑλλάδα Στρατάρχης
Δ: Ὑψηλάντης.

Τη συμπλοκή με τους Τούρκους του Μενιδίου περιγράφει ο Τρικούπης. Ο
Βάσος αφού στρατοπέδευσε στο μικρό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου μετα-
ξύ Χασιάς και Μενιδίου πήρε την άλλη ημέρα 300 πεζούς και κάποιους ιπ-
πείς και προχώρησε στην πεδιάδα. Τοποθέτησε σε ενέδρα τους πεζούς και
προχώρησε προς το Μενίδι. Απάντησε εχθρούς να έρχονται. Ήσαν 200 πε-
ζοί και κάποιοι ιππείς. Άρχισε η συμπλοκή. Πήραν μέρος οι πεζοί που ήσαν
στην ενέδρα ήρθαν και απ’ αλλού άλλοι εχθροί. Και συμπληρώνει κάπως ει-
ρωνικά: «Πολλή πυρῖτις ἐκάη, ἀλλ’ ὀλίγον αἷμα ἐχύθη».
Και συνεχίζει: «Τήν δέ 27 ἐξεστράτευσαν οἱ ἐν Ἀθήναις ἐχθροί κατά τῶν
περί τον Βάσσον ἕλκοντες δύο κανόνια, καί ἦλθαν εἰς μάχην, ἀλλ’ ὠπι-
σθοδρόμησαν καί αὐτοί ἄπρακτοι ἀπολέσαντές τινας».
Έτσι περιγράφει τη συμπλοκή προ του Μενιδίου και την πρώτη μάχη.
Από τους αγωνιστές που έγραψαν απομνημονεύματα μεταξύ άλλων ο
Λάμπρος Κουτσονίκας αναφέρει τη συμπλοκή στο Μενίδι και τη μάχη
στον Άγιο Γιάννη και ο Μ. Οικονόμου επαναλαμβάνει όσα γράφει ο Τρι-
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47) Σπυρίδωνος Τρικούπη: οπ.π., Τόμος Δ’, σελ.357. # Λάμπρου Κουτσονίκα: Γενική Ιστορία της Ελλη-

νικής Επαναστάσεως, σελ.302. # Μ. Οικονόμου: Τόμος Δεύτερος, σελ.286. # Διονυσίου Κόκκινου: Τό-

μος 6, σελ.408, 9. # Δημήτρη Φωτιάδη: IV, σελ.159. # Στέφανος Παπαδόπουλος: Ι.Ε.Ε. Τόμος ΙΒ’,

σελ.530 # Ε. Α. Σωληναραίος: οπ.π., σελ.633.



κούπης. Με το ίδιο πνεύμα γράφουν και οι ιστορικοί Κόκκινος, Φωτιά-
δης ενώ ο Στέφανος Παπαδόπουλος και ο Ε. Α. Σωληναραίος αναφέρουν
την 27η Μαΐου και προσδιορίζουν σε 80 περίπου άνδρες τις απώλειες των
Τούρκων47.
Ο Αθ. Ν. Χρυσολόγης στη διατριβή του για τον Βάσο Μαυροβουνιώτη πε-
ριγράφει την πρώτη μάχη της 27ης Μαΐου. Προσδιορίζει τη θέση των οχυ-
ρωμάτων. Το προς τα δεξιά στο ομαλό πεδίο κατέλαβε ο Ιωάννης Κλίμα-
κας. Το προς τ’ αριστερά πάνω στον κρημνώδη όχι ψηλό λόφο ο Τριαντά-
φυλλος Τζουράς και το άλλο λίγο ψηλότερο ο Ελευσίνιος Κριεκούκης48. Ο
Βάσος με 300 εκλεκτούς ανοχύρωτος στεκόταν στο εκκλησάκι για να πάει
όπου ήταν ανάγκη. Όλη η δύναμη του εχθρού επέπεσε στο οχύρωμα του
Κλίμακα. Το πυροβολικό χτυπούσε το οχύρωμα των Τζουρά και Κριεκού-
κη, το ιππικό απειλούσε τον ανοχύρωτο αρχηγό, ο οποίος περνώντας μέσα
από τη φωτιά κάλεσε τον Τζουρά και τον Κριεκούκη να σπεύσουν στο οχύ-
ρωμα του Κλίμακα και ο αρχηγός κινήθηκε προς τις υπωρείες του βουνού
και το χωριό Λιόσια προσβάλλοντας από τα νώτα τον τουρκικό στρατό. Η
πεποίθηση των Τούρκων ελαττώθηκε. Επήλθε ανησυχία στους Τούρκους
από την κίνηση του αρχηγού. Τότε κλότσησαν τα ταμπούρια και επέπεσαν
εναντίον τους, που πτοήθηκαν και διασκορπίστηκαν στην πεδιάδα αφήνο-
ντας σημαίες και πυροβόλα49.
Ο Χρυσολόγης, παραδόξως, δεν αναφέρει τη μάχη της 6ης Ιουλίου. Γράφει
ακόμη ότι οι οχυρωμένοι στον Άγιο Γιάννη ήταν 2.400 ενώ οι Τούρκοι που
ξεκίνησαν από την Αθήνα ήταν 8.000. Αριθμοί εξωπραγματικοί. Γιατί οι
Έλληνες δεν μπορούσαν να είναι περισσότεροι από χίλιους αφού μια χι-
λιαρχία είχε σχεδόν πάντα λιγότερους. Αλλά και οι Τούρκοι δεν ήταν δυνα-
τό να διατηρήσουν 8.000 στρατό στην Αθήνα ακόμα κι αν δεν είχε συμβεί, να
είχαν αποσύρει στρατό από τον ελλαδικό χώρο για τις ανάγκες τους στον
ρωσοτουρκικό πόλεμο. Κάπως διαφορετική θα ήταν και η διάταξη των
Ελλήνων. Ο Χρυσολόγης δεν πρέπει να είχε αντίληψη του χώρου. Μια επί-
σκεψη στο εκκλησάκι αποδεικνύει ότι η υποδεικνυόμενη θέση που δήθεν
κατείχε ο Βάσος Μαυροβουνιώτης δεν είναι η σωστή. Στο έγγραφο του
Υψηλάντη διαβάζουμε: Το σώμα της Αρχηγίας εδέχθη όλας τα ορμάς τού-
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48) Ο Κλίμακας και ο Τζουράς ήταν πεντακοσίαρχοι. Ενώθηκαν οι δύο πεντακοσιαρχίες και σχημα-

τίστηκε η ΣΤ’ Χιλιαρχία με χιλίαρχο τον Βάσο Μαυροβουνιώτη. Ο Κριεκούκης ήταν εκατόνταρχος.

49) Βάσος Μαυροβουνιώτης. Διατριβή υπό Αθ. Ν. Χρυσολόγη, Εν Αθήναις 1876, σελ.70-73.



των, πολεμούν αδιάκοπα καθ’ όλην την ημέραν. Άρα ήταν μεταξύ των δύο
οχυρωμάτων, πάνω στη διάβαση.
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι συγγραφείς αναφέρουν ως ημερομηνία που
έγινε η μάχη την 27η Μαΐου. Στο έγγραφο της 29ης Μαΐου που υπογράφει ο
Υψηλάντης διαβάζουμε: Την 25η εκινήθησαν οι Τούρκοι... και ο αριθμός
τούτων συμποσούτο εις 2.500 τακτικούς, πεζούς και ιππείς και ατάκτους.
Από τη Φανερωμένη50, την 7η Ιουνίου στέλνει ο Προσωρινός Διοικητής της
Ελευσίνας και Μεγαρίδος προς τους «παρικοῦντας εἰς Αἴγιναν, Πόρον καί
Σαλαμῖνα Ἀθηναίους» και προσκαλεί όσους μπορούν να οπλοφορήσουν να
ενσωματωθούν στο στρατόπεδο της Φυλής. Ορίζει να καταγράψουν τα ονό-
ματα εκείνων που θα θελήσουν να λάβουν μέρος στη σύσταση του στρατιω-
τικού αυτού σώματος τους Ν. Βενιζέλο και Σπ. Παλαιολόγο για την Αίγινα
και τον Πόρο, αντίστοιχα και για τη Σαλαμίνα τους Αλύπιο Καλογερά και
τον Χασιώτη Αθανάσιο Βασίλη, αδελφό του Μελέτη Βαασιλείου51.
Η δεύτερη μάχη στον Άγιο Γιάννη έγινε την 6η Ιουλίου. Ο Τρικούπης γράφει
ότι «τήν 6 Ἰουλίου ἐστράτευσαν ἐκ νέου 2.000 Τοῦρκοι ἐξ Ἀθηνῶν ἕλκο-
ντες κανόνια καί ἐφώρμησαν εἰς κυρίευσιν τῶν ὀχυρωμάτων· ἀλλ’ ἀποτυ-
χόντες καί παθόντες ὠπισθοδρόμησαν εἰς τήν πόλιν». Με τα ίδια στοιχεία
αναφέρουν τη μάχη ο Μ. Οικονόμου και ο Φωτιάδης. Ο Κασομούλης γρά-
φει για τη δεύτερη μάχη: «Οι εν Αττική κατανικηθέντες... την 6η Ιουλίου από
τον αρχηγόν Βάσον και τους περί αυτού εις τον Άγιον Ιωάννην (Χασιών),
αφού άφησαν 300 (νεκρούς) έξωθεν του οχυρώματος, 2 κανόνια και μίαν
γρανάταν52, διακοπείσα η ανταπόκρισίς των με τους εν Χαλκίδι, δεν τολμού-
σαν να έβγουν εκτός των Αθηνών και του Μενιδίου».
Ο Παπαδόπουλος και ο Σωληναραίος ορίζουν τη δύναμη των Τούρκων σε
2.000 και τους νεκρούς και τραυματίες σε 250. Ο Κόκκινος αναφέρει ότι «Ο
Βάσος κατόρθωσε να αποκρούσει εις την Αττική ισχυρό εχθρικόν σώμα με-
ταβαίνον προς τας Θήβας, το οποίον επανήλθε εις τας Αθήνας» και ο Αρτε-
μίσιος Μίχος: «Εμάθαμεν και ετέραν λαμπράν νίκην του στρατηγού Βάσου».
Ο Δημήτρης Γιώτας επανειλημμένα έχει γράψει για τη μάχη στον Αη Γιάν-
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50) Το μοναστήρι στη Σαλαμίνα.

51) Κων. Αθαν. Διαμάντη: οπ.π., σελ.433, 4.

52) γρανάτες=εκρηκτικές βόμβες.

53) Οι Μενιδιάτες κατά τον... οπ.π., σελ.203, 4 # Συμβολή στην ιστορική... οπ.π., σελ.126-130. # Πα-

λιά Μοναστήρια της Πάρνηθας, σελ.137-139. # στην Λαμπηδόνα και στον τοπικό τύπο.



νη, το μοναστήρι της Χασιάς53. Πέραν από τα στοιχεία που παραθέτει λαμ-
βάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία, προσθέτει πληροφορίες από τη
διατριβή του Χρυσολόγη για τον Βάσο Μαυροβουνιώτη και στην εργασία
του «Συμβολή στην Ιστορική Έρευνα της Αττικής 1821-1833» υιοθετεί την
άποψη που διατύπωσε ο Σπ. Λουκάτος (έχει ήδη αναφερθεί) ως ημερομηνία
τέλεσης της πρώτης μάχης την 25η Μαΐου αντί της 27ης. Η μεγάλη του όμως
συμβολή είναι η πολυετής έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με απο-
τέλεσμα τον πακτωλό των εγγράφων (καταστάσεις αριστείων, πιστοποιήσεις
αγωνιστών και άλλα έγγραφα) που φωτοτύπησε και δημοσίευσε και μας
έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη μεγάλη συμμετοχή στον απελευθερω-
τικό αγώνα, Μενιδιατών και Χασιωτών καθώς και άλλων από τα χωριά της
Αττικής. Αποδεικνύεται ότι στις μάχες του Αγίου Γιαννιού η συμμετοχή τους
ήταν πολυπληθέστατη. Θα αναφέρω ένα μόνο πιστοποιητικόν για τον Ιωάν-
νη Τζουκλίδη μετέπειτα Δήμαρχο Φυλής, που το υπογράφουν: Βάσος Μαυ-
ροβουνιώτης, Νικόλαος Κριεζώτης, Ν. Ζαχαρίτσας και για τ’ αδέλφια του
Μελέτη Βασιλείου, τον Θανάση και τον Ιωάννη ο Παναγιώτης Δημητρίου.
Αντιγράφω από το πιστοποιητικό, παραλείποντας άλλες συμμετοχές του, το
απόσπασμα: Εις άγιον Ιωάννην Θεολόγον όπου και ποιήσας τον κατάσκοπον
κατά του εχθρού με μέγαν κίνδυνον της ζωής του συνέλεξεν τας αναγκαίας
πληροφορίας αίτινες συνετέλεσαν τα μέγιστα εις την καλήν έκβασιν της ειρη-
μένης μάχης54.

ζ) Πολιτικά γεγονότα. Δ’ Εθνική Συνέλευση
Οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Ελλάδα δεν τελείωσαν με τη διά-
λυση του ελληνικού στρατοπέδου των Θηβών. Ωστόσο η είδηση της διάλυσης
έγινε γνωστή στους πληρεξούσιους της Δ’ Εθνικής Συνέλευσης, που μόλις εί-
χε τελειώσει τις εργασίες της στο Άργος, και προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες
για την τύχη της Στερεάς Ελλάδας.
Μέχρι τότε είχαν προηγηθεί σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Πολλά μέλη του
Πανελληνίου είχαν περάσει στην αντιπολίτευση. Την 30η Δεκεμβρίου 1828
το Πανελλήνιον είχε υποβάλει σχέδιο εκλογικού νόμου που αφαιρούσε το
δικαίωμα ψήφου από τους «ετερόχθονες» και τους ακτήμονες. Ο Κυβερνή-
της απέρριψε αυτή τη διάταξη με τη δικαιολογία ότι ήταν αντίθετη προς τον
ισχύοντα νόμο περί εκλογής βουλευτών που έδινε δικαίωμα ψήφου στις πα-
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54) Δημήτρη Γιώτα: Συμβολή..., σελ.315, Πιστοποιητικό Ε91.



ραπάνω κατηγορίες. Αρχικά σκέφτηκε να δημοσιεύσει τον νέο εκλογικό νό-
μο με προσωπική του ευθύνη και συνάντησε αντιδράσεις. Τελικά αλλοίωσε
τη σύνθεση του Πανελληνίου διορίζοντας με διατάγματα νέα μέλη της εμπι-
στοσύνης του στο Πανελλήνιο και εξασφάλισε την πλειοψηφία. Επανέφερε
το εκλογικό νομοσχέδιο, εγκρίθηκε από το Πανελλήνιο και εκδόθηκε ως
ΚΓ’ κυβερνητικό ψήφισμα την 4η Μαρτίου 1829, και ανακοινώθηκαν λεπτο-
μερείς οδηγίες για την εφαρμογή του ψηφίσματος.
Μετά την προκήρυξη των εκλογών ο Καποδίστριας περιόδευσε στην Πελο-
πόννησο. Στα μέσα Μαρτίου ξεκίνησε από την Αίγινα και διέτρεξε την Πε-
λοπόννησο από Ναύπλιο και Τριπολιτσά μέχρι τη Μεθώνη. Συνέχισε στις
δυτικές επαρχίες μέχρι Πάτρα και Ρίο και έφτασε με πλοίο στη Ναύπακτο
όταν γίνονταν οι διαπραγματεύσεις για την παράδοση της φρουράς. Μετά
από Βοστίτσα (Αίγιο), Μέγα Σπήλαιο, Καλάβρυτα, Κόρινθο, Ναύπλιο γύρι-
σε στην Αίγινα την 23η Απριλίου.
Ορίστηκε ημέρα σύγκλισης της Δ’ Εθνικής Συνέλευσης η 15η Μαΐου στην
έδρα της Κυβέρνησης. Η εκλογή των πληρεξουσίων θα γινόταν με έμμεσο
τρόπο από τους «εκλογείς» (εκλέκτορες) και δικαίωμα ψήφου για την εκλο-
γή των εκλεκτόρων θα είχαν οι άρρενες από 25 ετών και πάνω. Στο Άργος
που έγιναν πρώτα εκλογές, οι οποίες θα συνεχίζονταν σε διαφορετικές κα-
τά τόπους ημερομηνίες, εξέλεξαν μοναδικό εκπρόσωπό τους τον Καποδί-
στρια και το παράδειγμα ακολούθησε η πλειοψηφία των επαρχιών. Ο Κα-
ποδίστριας αναγκάστηκε να θεωρήσει την εκλογή του άκυρη. Σε όσες επαρ-
χίες δεν είχαν πραγματοποιηθεί εκλογές και σ’ εκείνες που τον είχαν εκλέ-
ξει πληρεξούσιο οι εκλογές επανελήφθηκαν με άμεση εκλογή από τους ψη-
φοφόρους και ορίστηκε η 25η Ιουνίου 1829 ημερομηνία σύγκλισης της Εθνο-
συνέλευσης στο Άργος.
Στο αρχαίο θέατρο του Άργους την 11η Ιουλίου άρχισε τις εργασίες της η Δ’
Εθνική Συνέλευση, με δοξολογία και ανάγνωση μακροσκελέστατης έκθεσης
όλων των ενεργειών της Κυβέρνησης σε όλους τους τομείς. Τις διάφορες
επαρχίες αντιπροσώπευσαν 236 συνολικά πληρεξούσιοι: 81 την Πελοπόννη-
σο, 56 τη Στερεά, 16 τη Βόρεια Ελλάδα, 41 τα νησιά, 4 την Εύβοια, 38 τα νη-
σιά Σάμο, Χίο, Κρήτη. Οι κανονικές εργασίες διήρκεσαν 25 ημέρες (12 Ιου-
λίου - 5 Αυγούστου) και την 6η Αυγούστου ακολούθησε πανηγυρική λήξη με
χαιρετισμό του Καποδίστρια στους συνέδρους και προκήρυξη του Κυβερνή-
τη προς τον Ελληνικό λαό.
Εγκρίθηκαν δεκατρία ψηφίσματα που αναφέρονταν κυρίως στην οργάνωση
της δημόσιας διοίκησης του κράτους. Εγκρίθηκαν οι ενέργειες του Καποδί-
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στρια στην εξωτερική πολιτική και του δόθηκε απόλυτη πληρεξουσιότητα
για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Το Πανελλήνιο θα αντικαθίστατο
από τη Γερουσία. Έθετε με το τρίτο ψήφισμα τις βάσεις της οικονομικής ορ-
γάνωσης σε όλους τους κλάδους. Το τέταρτο απέβλεπε στην οργάνωση του
στρατού και του στόλου. Το πέμπτο σε αποζημιώσεις. Το έκτο στον τρόπο
πληρωμής των επί τουρκοκρατίας κοινοτικών χρεών. Το έβδομο ενέκρινε τα
μέτρα για την ίδρυση εθνικού νομισματοκοπείου και για την κοπή νομισμά-
των. Το όγδοο αφορούσε: στην ανοικοδόμηση ναού του Σωτήρος στο Ναύ-
πλιο, την αποστολή ευχαριστήριων πρεσβειών στις τρεις Δυνάμεις και τη
Βαβαρία, ανέγερση μνημείων στο Ναυαρίνο και στο Πεταλίδι κ.λ.π. Το ένα-
το όριζε την ετήσια χορηγία σε 180.000 φοίνικες και ο Καποδίστριας δεν την
αποδέχτηκε. Το δέκατο απαγόρευσε την εξαγωγή αρχαιολογικών θησαυ-
ρών. Το ενδέκατο στη βελτίωση του κλήρου και της παιδείας. Το δωδέκατο
την εκδίκαση των κατά την Επανάσταση ποινικών διαφορών των Ελλήνων
και το Δέκατο τρίτο τη συγκρότηση της προσεχούς συνέλευσης που θα θεω-
ρείτο ως συνέχεια της τωρινής.
Η συνέλευση έπαψε τις εργασίες της ακριβώς την ημέρα που τα απελπισμέ-
να και αγανακτισμένα από τις ταλαιπωρίες και τις ραδιουργίες ελληνικά
στρατεύματα, απλήρωτα για πολλούς μήνες, εγκατέλειπαν το στρατόπεδό
τους εμπρός στη Θήβα55.

η) Οι πληρεξούσιοι της Αττικής στη Δ’ Εθνική Συνέλευση
Οι εκλογές για την ανάδειξη των πληρεξουσίων της Αττικής στη Συνέλευση
του Άργους, διεξήχθησαν στην Αίγινα. Θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο μέ-
ρος επειδή εκεί βρίσκονταν οι περισσότεροι Αθηναίοι. Στα Απομνημονεύ-
ματά του56 ο Γ. Ψύλλας, γράφει ότι οι εκλογείς συνήλθαν στο ναό της πόλε-
ως και για να αποφευχθούν προσβολές και αντεγκλήσεις πρότεινε να προε-
δρεύσει ο Διοικητής της Αίγινας Γιαννίτζης ο Ψαριανός. Αυτός θεώρησε ότι
ήταν επιβεβλημένο να κληθούν οι πρόκριτοι των Αθηνών που βρίσκονταν
στην Αίγινα αλλά δεν ήταν παρόντες στη συνέλευση. Τους προσκάλεσε ο
ίδιος ο Διοικητής και ήλθαν στην εκκλησία οι πρόκριτοι Ι. Βλάχος, Ν. Ζα-
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55) Στέφανος Παπαδόπουλος: Ι.Ε.Ε., Τόμος ΙΒ’, σελ.524-528. # Σπυρίδωνος Τρικούπη: Τόμος Δ’,

σελ.346-347 (Εκδ. Χρ. Γιοβάνη). # Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.513-552. # Δημήτρη Φωτιάδη:

IV, σελ.116-145. # Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.387-419 και 431-445.

56) Γεωργίου Ψύλλα: Απομνημονεύματα του βίου μου, σελ.183-185.



χαρίτσας και «τινές περί αὐτούς εὐάριθμοι». Η εκλογή δεν πραγματοποιή-
θηκε γιατί ο Διοικητής δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να διατηρήσει την απαι-
τούμενη τάξη και ησυχία. Ίσως επειδή, πολύ μετά την ενεργηθείσα εκλογή
του Γ. Ψύλλα και του Ν. Καρόρη (που εκλέχτηκε ενώ απουσίαζε στη Μο-
νεμβασιά), έμαθε ο Ψύλλας ότι ο Έκτακτος Επίτροπος Αιγίνης, Ύδρας και
Σπετσών Βιάρος Καποδίστριας επιθυμούσε να δει πληρεξούσιους της Αττι-
κής τον Ιωάννη Βλάχο και τον Νικ. Ζαχαρίτζαν ή τουλάχιστον ένα εξ αυτών.
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν μετέβησαν στην Αίγινα εκλογείς που να
αντιπροσώπευαν το Μενίδι και τη Χασιά. Γιατί σ’ όλη τη διάρκεια της Επα-
νάστασης άλλοι θυσιάζονταν κι άλλοι αναρριχώντουσαν στην εξουσία.
Στους τελευταίους δεν κατατάσσω φυσικά τον Γ. Ψύλλα, ο οποίος, και προ-
σέφερε και εκλήθη επανειλημμένα να προσφέρει τις υπηρεσίες του57.

θ) Συγκρότηση της Γερουσίας. Η κατά κλάδους οργάνωση του κράτους
Η Γερουσία, το νέο αυτό σώμα που ιδρύθηκε με το Β’ ψήφισμα της Δ’ Εθνι-
κής Συνέλευσης σε αντικατάσταση του Πανελληνίου, είχε γνωμοδοτικό μό-
νο χαρακτήρα και το αποτελούσαν 27 μέλη. Απ’ αυτά 21 μέλη θα επέλεγε ο
Καποδίστριας από κατάλογο τριπλασίου αριθμού υποψηφίων που θα του
υπέβαλε η Συνέλευση και τα υπόλοιπα 6 θα τα όριζε μόνος του.
Η Γερουσία συγκροτήθηκε με πρόεδρο με τετράμηνη θητεία, δύο τμήματα,
γραμματέα και αρχειοφύλακα. Στα μέλη συμπεριλαμβάνονταν οι Ανδρέας
Μιαούλης και Γεώργιος Κουντουριώτης οι οποίοι παραιτήθηκαν. Από τα
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57) Γ. Ψύλλα: Εφημερίς των Αθηνών 1824-1826. Εκλέχτηκε πληρεξούσιος για τη Γ’ Εθνική Συνέλευ-

ση, παραιτήθηκε και στη θέση του στάλθηκε ο Στάμος Σεραφείμ. Μέλος του Πανελληνίου και Α’

Γραμματεύς του τμήματος Εσωτερικών. Έκτακτος επίτροπος (νομάρχης) Κάτω Μεσσηνίας. Παραι-

τήθηκε για να παραστεί στην Αίγινα στις εκλογές πληρεξουσίων για τη Δ’ Εθνική Συνέλευση. Η νο-

μαρχία χωρίστηκε σε δύο περιοχές και τον διαδέχτηκαν ο Στάμος Σεραφείμ και ο Κων/νος Πεταλάς.

Διοικητής Ευβοίας μετέπειτα και πολλές φορές Νομάρχης και Υπουργός.

Ο Ιωάννης Βλάχος: Πληρεξούσιος στη Γ’ Εθνική Συνέλευση. Μέλος της «Διοικητικής Επιτροπής

Ελλάδος» που της ανατέθηκε η διακυβέρνηση μετά την πτώση του Μεσολογγίου. Μέλος του Πανελ-

ληνίου. Πρόκριτος των Αθηνών. Μέλος της «Εξεταστικής των Λογαριασμών Ναυτικών Επιτροπής».

Ν. Ζαχαρίτσας: Από οικογένεια προκρίτων, καπετάνιος και ο Ν. Καρόρης που κράτησε ημερολόγιο

της πολιορκίας της Ακρόπολης μέχρι τον Απρίλη του 1827. Για τους Βλαχαίους, τον Καρόρη, τον Ζα-

χαρίτζα, το κόμμα του Γκούρα, σχόλια από τον Μακρυγιάννη.

Ο Ψύλλας, ο Ν. Καρόρης και ο Στάμος Σεραφείμ ήσαν συμμαθητές στην σχολή του Ντέκα.



συμπληρωματικά μέλη που διορίστηκαν, οι Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
και Δημήτριος Τομπάζης, ανήκαν κι αυτοί στην αντιπολίτευση και δεν απο-
δέχτηκαν τον διορισμό τους. Τη 12η Σεπτεμβρίου οργανώθηκε και η Κυβέρ-
νηση. Ιδρύθηκαν τα υπουργεία: 1) Εσωτερικών, 2) Εξωτερικών και Εμπορι-
κού Ναυτικού, 3) Δικαιοσύνης, 4) Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και Εκκλησια-
στικών, 5) Οικονομίας και Εμπορίου για το οποίο διορίστηκε τριμελής επι-
τροπή.
Καταργήθηκε το Γενικό Φροντιστήριο και ιδρύθηκε Γραμματεία Στρατιωτι-
κών και Ναυτικών με γραμματέα το Βιάρο Καποδίστρια. Στις αρχές Οκτω-
βρίου η προσωρινή έδρα της Κυβέρνησης μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο.
Μπήκαν οι βάσεις της οργάνωσης των σωμάτων ασφαλείας με τη δημοσίευ-
ση του «Κανονισμού της Αστυνομίας και των καθηκόντων αυτής». Καταργή-
θηκαν οι έκτακτες επιτροπές στις περισσότερες επαρχίες και αντικαταστά-
θηκαν από πολιτικούς διοικητές. Αναδιοργανώθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση
σε δωδεκαμελείς επαρχιακές δημογεροντίες και σε τοπικές δημογεροντίες.
Αξιόλογο έργο υπήρξε στη δικαιοσύνη, στην παιδεία και στη γεωργία.

ι) Εισβολή του Ασλάν Μπέη. Μάχη της Πέτρας. Συνθηκολόγηση των Τούρκων
Τις ημέρες που διαλύθηκε το ελληνικό στρατόπεδο στη Θήβα, ο Τουρκαλ-
βανός Ασλάμπεης Μουχουρδάρης, είχε ξεκινήσει από τη Λάρισα με 1.500
άνδρες, γράφει ο Τρικούπης, προχώρησε στο Ζητούνι, στις Θερμοπύλες τις
οποίες βρήκε αφύλακτες ―τις είχε εγκαταλείψει ο Τάσος Καρατάσος― στη
Λιβαδειά και έφτασε στην Αθήνα χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση.
Η εξέλιξη του ρωσοτουρκικού πολέμου ανάγκασε την Πύλη ν’ ανακαλέσει
ταχύτατα τα στρατεύματά της από παντού για ν’ αντιμετωπίσει τον εχθρόν
που κατευθυνόταν προς την Αδριανούπολη. Έστειλαν τον Ασλάμπεη να συ-
νοδέψει στη Λάρισα τα στρατεύματα που ήσαν στην Αττική και τη Θήβα
εκτός από τη φρουρά της Ακρόπολης των Αθηνών.
Ο Υψηλάντης από την Κάζα που είχε φθάσει όταν διαλύθηκε το στρατόπε-
δο αντέδρασε παίρνοντας θάρρος και από τους επιτελείς του και τους λίγους
οπλαρχηγούς που ήταν μαζί του και ακολουθώντας τον δρόμο από τα Βίλια
και τη Δόμβαινα οχυρώθηκε στο στενό του Ζεμενού και στο Δίστομο, έχο-
ντας συγκεντρώσει και άλλα διασκορπισμένα τμήματα. Ωστόσο η Κεντρική
Στερεά βρισκόταν να κατέχεται από τους Έλληνες. Η Ε’ Χιλιαρχία του
Κριεζώτη στο Στεβενίκο, η Δ’ Χιλιαρχία, τα τμήματα του Σκουρτανιώτη και
του Καρατάσου όλα ήταν στα μετόπισθεν των Τούρκων και όσοι είχαν κα-
ταφύγει στη Σαλαμίνα, αφού πληρώθηκαν για μια τριμηνία, πήγαν να συνα-
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ντήσουν τον στρατάρχη. Στο μεταξύ ο Υψηλάντης είχε μεταφέρει το στρατη-
γείο του στο χωριό Κουτουμουλά (Κορώνεια) και επέλεξε να αντιμετωπί-
σουν τους Τούρκους κατά την επιστροφή τους στο στενό πέρασμα στην Πέ-
τρα, όπου έχοντας μαζί του 2.500 άνδρες περίπου (2.300 ο Τρικούπης) πήγε
και εγκαταστάθηκε.
Ο Κασομούλης δίνει σε σχεδιάγραμμα τις θέσεις των έξι οχυρωμάτων που
κατασκευάστηκαν καθώς και ποιοι τοποθετήθηκαν σε κάθε οχύρωμα. Το
ηθικό των στρατιωτών ήταν άριστο. Όταν φάνηκε ο τουρκικός στρατός, γρά-
φει ο Κασομούλης ανάμεσα στους θάμνους φαινόταν «τόσον πολυάριθμος,
ώστε εις τους οφθαλμούς του στρατού επαρουσιάζετο ότι ήθελεν μας κατα-
πατήσει και διαβεί». Ο Τρικούπης γράφει ότι ήσαν 5.000 τακτικοί και άτα-
κτοι, πεζοί και ιππείς, έλκοντες τέσσερα κανόνια, ενώ ο Κασομούλης υπο-
λογίζει 4.500 τακτικούς Τούρκους και 3.500 άτακτους Τουρκαλβανούς. Ημε-
ρομηνία 12 Σεπτεμβρίου 1829.
Ενυπωσιακή είναι η περιγραφή της μάχης από τον Κασομούλη. Η αναμονή
κατά τη διάρκεια της νύχτας, η έναρξη της μάχης, η διάταξη των στρατευμά-
των του εχθρού και οι επιλεγέντες στόχοι τους, οι κανονιοβολισμοί, η επίθε-
ση και η αντίδραση των Ελλήνων και τέλος το ξεπέταγμά τους με τα γιατα-
γάνια στα χέρια από τα οχυρώματα και η οπισθοδρόμηση των εχθρών μετά
από δίωρη μάχη.
Ο Οσμάναγας Ουτσιάκαγας ενδιαφερόταν να εκτελέσει τη διαταγή της Πύ-
λης, δηλαδή να φθάσει το γρηγορότερο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Για
να μην αργοπορήσει αποφάσισε να περάσει τα στενά της Πέτρας με συνθή-
κη και για τον σκοπό αυτό έστειλε τον Αχμέτ μπέη να διαπραγματευτεί τους
όρους. Καμιά από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν γνώριζε ότι στις 2/14
Σεπτεμβρίου είχε υπογραφεί η συνθήκη της Αδριανούπολης. Ο Ασλάμπεης
αντέδρασε και ο Ουτσιάκαγας του δήλωσε ότι θα υπέγραφε ανεξάρτητα απ’
αυτόν τη συνθήκη.
Διαφωνία υπήρχε και μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στο ότι οι Έλληνες ζη-
τούσαν τη Φοντάνα και τις Θερμοπύλες που θα εξασφάλιζαν τη Λοκρίδα
από επιδρομές του εχθρού. Τελικά οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υποχωρή-
σουν και υπογράφηκε η συνθήκη τη 13η Σεπτεμβρίου και εφαρμόστηκε με
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ακρίβεια. Η μάχη της Πέτρας μπορεί να θεωρηθεί από τις πιο σημαντικές.
Για πρώτη και μοναδική φορά ολόκληρη επίλεκτη τουρκική στρατιά ανα-
γκάστηκε να συνθηκολογήσει σε μάχη που έγινε σε ανοιχτό πεδίο. Ήταν η
τελευταία μάχη του αγώνα58.
Μετά τη μάχη της Πέτρας οι σκορπισμένοι στην περιοχή της Θήβας Τούρκοι
στρατιώτες αποσύρθηκαν και περιορίστηκαν στη Σκάλα του Ωρωπού και
στο φρούριο Καράμπαμπα. Οι πρόσφυγες της Θήβας στη Σαλαμίνα, στον
Πόρο και στην Πελοπόννησο άρχισαν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1829
να επιστρέφουν στις πατρίδες τους και στις αρχές του 1830 να συστήνουν τις
τοπικές αρχές. Άρχιζε η δύσκολη περίοδος της ανοικοδόμησης. Οι γαίες τις
Βοιωτίας δεν είχαν την τύχη της Αττικής. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τις
πουλήσουν59.

ια) Η Συνθήκη της Αδριανούπολης
Την 27η Ιουνίου/9η Ιουλίου 1829, οι πρεσβευτές της Γαλλίας και της Αγγλίας
Guilleminot και Gordon επέδωσαν στην Πύλη το πρωτόκολλο της 22ας Μαρ-
τίου. Ο Ρέϊζ εφέντης τους ενεχείρισε ένα φιρμάνι κι ένα χαττισερίφ και
ισχυρίστηκε ότι είχαν εκδοθεί πριν λάβει γνώση ο σουλτάνος το πρωτόκολ-
λο της 22ας Μαρτίου. Δια των εγγράφων υπόσχετο αμνηστία, απαλλαγή φό-
ρων για ένα χρόνο, εξίσωση με τους μουσουλμάνους και επαναφορά στο
προηγούμενο καθεστώς. Βάση για τις διαπραγματεύσεις, πρωταρχικός όρος
της Πύλης ήταν η ακεραιότητα του εδάφους της αυτοκρατορίας. Τη 18η Ιου-
λίου που συνήλθε το μέγα διβάνιο, αποφασίστηκε η απάντηση προς τους
πρεσβευτές και επιδόθηκε την 30η Ιουλίου. Γινόταν υπόμνηση του φιρμανί-
ου που τους είχαν εγχειρίσει και τονιζόταν ότι οι αξιώσεις των συμμάχων
ήσαν αντίθετοι προς τον δίκαιον και τον ορθόν λόγον.
Ωστόσο η εξέλιξη στον ρωσοτουρκικό πόλεμο ήταν δυσμενής για την Τουρ-
κία. Η Σωζόπολη είχε καταληφθεί και οι εμπροσθοφυλακές του στρατηγού
Δέϊβιτς βάδιζαν προς την Αδριανούπολη. Στο μέτωπο της Μ. Ασίας τα ίδια
μαντάτα. Τα ρωσικά στρατεύματα υπό τον Poskievich είχαν καταλάβει την
Ερζερούμ και η προέλαση συνεχιζόταν προς την Τραπεζούντα. Οι δύο πρέ-
σβεις βλέποντας ότι πλησίαζε το τέλος του πολέμου και υπήρχε κίνδυνος να
λυθεί το ελληνικό ζήτημα σύμφωνα με τις αξιώσεις της Ρωσίας, προσπάθη-
σαν να πείσουν την Πύλη να φανεί πιο ενδοτική. Ο Γκιγεμινό πρότεινε να
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γίνουν δεκτά τα όρια που αναφέρονταν στο Πρωτόκολλο της 22ας Μαρτίου,
ενώ ο Γκόρντον υποστήριξε τα όρια μέχρι τον Ισθμό. Η Πύλη δέχτηκε τις
απόψεις του Γκόρντον και τη 15η Αυγούστου έστειλε διακοίνωση προς τις
Δυνάμεις με τον όρο ο συμβιβασμός να περιοριζόταν μόνο στην Πελοπόν-
νησο και τις Κυκλάδες.
Αλλά τα γεγονότα εξελίχτηκαν ραγδαία. Ο Δέϊβιτς εισήλθε στην Αδριανού-
πολη τη 14η Αυγούστου. Τη 2α/14η Σεπτεμβρίου 1829 υπογράφηκε η συνθήκη
μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Οι δύο πρέσβεις Γαλλίας, Αγγλίας προσπά-
θησαν με τη μεσολάβηση του Ρόγερ, πρέσβη της Πρωσίας, να διαχωριστεί το
ελληνικό ζήτημα από τη συνθήκη, αλλά ο Δέϊβιτς δεν δέχτηκε. Ήταν ζήτημα
τιμής για τον αυτοκράτορα Νικόλαο που το είχε υποσχεθεί. Το άρθρο 10 της
συνθήκης αναφερόταν στο ελληνικό ζήτημα και έχει ως εξής:
«Ἄρθρον 10. Ὁμολογοῦσα ἡ Ὑψηλή Πόρτα τήν τελείαν Αὐτῆς συγκατά-
θεσιν εἰς τά ὡρισμένα ἐν τῇ τοῦ Λονδίνου συνθήκῃ τῆς 24ης Ἰουνίου (6ης

Ἰουλίου) 1827 μεταξύ τῆς Ρωσίας, τῆς Μεγάλης Βρεταννίας καί τῆς
Γαλλίας, συναποδέχεται καί τήν πράξιν τῆς 10ης/22ας Μαρτίου 1829, ἐκ
συμφώνου μεταξύ τῶν αὐτῶν τούτων Δυνάμεων ἀποφασισθεῖσαν ἐπί τῄ
βάσει τῆς εἰρημένης συνθήκης καί διαλαμβάνουσαν τούς πρός τήν ὁρι-
στικήν ἐκείνης ἐκτέλεσιν λεπτομερεῖς συμβιβασμούς. Εὐθύς δέ μετά τήν
συναλλαγήν τῶν ἐπικυρώσεων τῆς παρούσης περί εἰρήνης συνθήκης ἡ
Ὑψηλή Πόρτα θέλει διορίσει πληρεξουσίους διά νά συμφωνήσωσι μετά
τῶν τῆς Ρωσικῆς Αὐτοκρατορικῆς Αὐλῆς καί τῶν Αὐλῶν τῆς Ἀγγλίας
καί τῆς Γαλλίας περί τῆς ἐκπληρώσεως τῶν εἰρημένων ὁρισμῶν καί συμ-
βιβασμῶν».
Η Ελλάς αναγνωριζόταν ως κράτος και στο έδαφος περιλαμβανόταν η Στε-
ρεά Ελλάδα και η Εύβοια. Η συνθήκη της Αδριανούπολης θεωρείται η δεύ-
τερη διπλωματική πράξη που δημιουργεί το Ελληνικό κράτος. Το πρωτό-
κολλο της 22ας Μαρτίου καθόρισε την έκταση. Η συνθήκη της 14ης Σεπτεμ-
βρίου του έδινε τη ζωή και τη θέση μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη. Η συνθήκη
της Αδριανούπολης προκάλεσε ταραχή και δυσφορία στην αγγλική κυβέρ-
νηση. Ο Ουέλλιγκτον αναζητεί λύση του Ελληνικού ζητήματος που να περι-
σώζει την «τιμήν» της Αγγλίας και να μη διακινδυνεύει την ασφάλεια των Ιο-
νίων νήσων. Οι διαθέσεις και η κατάσταση όπως διαμορφώθηκαν τους τε-
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λευταίους μήνες του 1829 δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διευθέτη-
ση του Ελληνικού ζητήματος. Η στάση της Αγγλίας άλλαξε. Ο Ουέλλιγκτον
στράφηκε προς την προοπτική για ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους60.

ιβ) Η διόγκωση του αντιπολιτευτικού ρεύματος
Οι πιέσεις στον Καποδίστρια ήσαν εξωτερικές και εσωτερικές. Οι προστρι-
βές του Καποδίστρια με τον αντιπρέσβη της Αγγλίας γίνονταν συχνότερες
και οι αντενέργειές του περισσότερο αισθητές. Έντονη ήταν η ανάμειξη του
Ντώκινς με συστάσεις να ανασταλούν οι εχθροπραξίες και να αποσυρθούν
τα στρατεύματα από τη Στερεά Ελλάδα. Συνεχίστηκαν από τα μέσα Ιουνίου
1829 και από τον αντιπρέσβη της Γαλλίας Ρουέν. Πράκτορες της Αγγλίας
δρούσαν διαδίδοντας διάφορες ειδήσεις στους αφελείς χωρικούς. Ο George
Lee γύριζε στην Πελοπόννησο, μιλούσε για την εκλογή του μελλοντικού ηγε-
μόνα της Ελλάδος και κατέληγε: αν άλλος έρθει να διοικήσει την Ελλάδα η
Αγγλία θα φερθεί διαφορετικά, τώρα όμως είναι αδύνατο γιατί ο Κυβερνή-
της δεν καλοβλέπεται ούτε από την Αυλή της Αγγλίας, ούτε της Γαλλίας, ού-
τε από τους υπουργούς αμφοτέρων των Δυνάμεων61.
Εσωτερικές πιέσεις: Η αργοπορία σύγκλησης της Εθνικής Συνέλευσης, το
νομοσχέδιο «περί εκλογής πληρεξουσίων», η επιμονή της αντιπολίτευσης να
ψηφίσουν μόνον οι αυτόχθονες και οι κτηματίες και να αποκλειστούν οι ετε-
ρόχθονες και ακτήμονες. Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών δεν εκλέχτηκαν
μεγαλοκοτζαμπάσηδες πλην ελαχίστων κι όσοι εκλέχτηκαν δεν μπόρεσαν να
εκπροσωπήσουν μια δυνατή αντιπολίτευση και παραιτήθηκαν.
Με τις αποφάσεις της Δ’ Εθνικής Συνέλευσης συμπληρώθηκε το έργο του
Κυβερνήτη, που είχε αρχίσει με την άφιξή του και μπήκαν οι βάσεις της νέ-
ας οργάνωσης του Κράτους. Σ’ αυτό βοήθησαν και όσοι ικανοί χρησιμοποι-
ήθηκαν σε διάφορες θέσεις. Τον έβλαψε όμως ο νεποτισμός, η χρησιμοποί-
ηση των αδελφών του σε υψηλά αξιώματα και η ουσιαστική συγκέντρωση
όλων των εξουσιών στα χέρια του με συνέπεια να αυξηθεί η αντίδραση ενα-
ντίον του. Γιατί στους μεγαλονοικοκυραίους και τους κοτζαμπάσηδες και
στους πολιτικούς που τον αντιπολιτεύονταν, προστέθηκαν και όσοι επιζη-
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τούσαν τη δημοκρατική νομιμότητα ως επιστέγασμα της εθνικής ελευθερίας.
Μετά την παραίτηση των αντιπολιτευόμενων από μέλη της Γερουσίας, ακο-
λούθησε το πόρισμα τη 2α Νοέμβρη 1829 της «Εξεταστικής των Λογαρια-
σμών Ναυτικών Επιτροπής» που πρόεδρός της ήταν ο Μαυροκορδάτος, σύμ-
φωνα με το οποίο τα νησία ―Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά― απαιτούσαν για ζη-
μιές πλοίων και μισθούς πληρωμάτων 1.888.381 διστηλα62, ποσό που ήταν
αδύνατο να αντιμετωπίσει η διοίκηση με τις φτωχές ή και ανύπαρκτες οικο-
νομικές δυνατότητες.
Την 27η Δεκεμβρίου 1829 ο Λάζαρος Κουντουριώτης υπόβαλε την παραίτη-
σή του από διοικητής Ύδρας και Σπετσών. Ο Καποδίστριας διόρισε διοικη-
τή τον Ρουμελιώτη Γ. Μαυρομμάτη. Θα μπορούσε να θεωρηθεί η ενέργεια,
να μη διορίσει νησιώτη, αψυχολόγητη63.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

67

63) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.563, 565.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’ 1830-1831

α) Η αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους
Το Πρωτόκολλο της 3ης Φεβρουαρίου 1830
Την 22α Ιανουαρίου/3η Φεβρουαρίου 1830, η Διάσκεψη του Λονδίνου, ύστε-
ρα από αγγλική πρόταση, διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδος.
Η Αγγλία στράφηκε ξαφνικά σε μια ριζική, θεαματική αλλαγή της πολιτικής
της στο ελληνικό ζήτημα. Η Αγγλία και η Γαλλία δεν ήθελαν να φανεί πως το
ελληνικό ζήτημα λύθηκε με το άρθρο 10 της συνθήκης της Αδριανούπολης. Η
σιωπηρή παραδοχή του θα σήμαινε πως η Ελλάδα χρωστούσε την ελευθερία
της μονάχα στη Ρωσία. Σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Αγγλίας θεωρείτο ότι
ήταν προτιμότερο να αναγνωριστεί η Ελλάδα κράτος ανεξάρτητο παρά υπο-
τελές στην Πύλη μια Δύναμη εξασθενημένη που είχε ανάγκη προστασίας.
Το Πρωτόκολλο της 3ης Φεβρουαρίου 1830 μετά το Πρωτόκολλο της 22ας
Μαρτίου 1829 και το δέκατο άρθρο της συνθήκης Αδριανούπολης ―14 Σε-
πτεμβρίου 1829― ήταν το τρίτο διπλωματικό έγγραφο στην ιστορία της γέ-
νεσης του ελληνικού κράτους.
Το άρθρο 1 του πρωτόκολλου όριζε ότι η Ελλάς αποτελούσε ένα κράτος ανε-
ξάρτητο. Το άρθρο 2 όριζε τη γραμμή των βόρειων συνόρων της Ελλάδος. Άρχι-
ζε δυτικά από τις εκβολές του Αχελώου και κατέληγε στις εκβολές του Σπερ-
χειού κρατώντας έξω από την Ελλάδα μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδος, ιδι-
αίτερα της δυτικής. Το τρίτο αναφερόταν στην πολιτειακή μορφή του νέου κρά-
τους. Μοναρχική και κληρονομική κατά τάξη πρωτοτοκίας. Το άρθρο 4 όριζε
ότι με γνωστοποίηση του πρωτοκόλλου στα ενδιαφερόμενα μέρη αποκαθίστατο
η ειρήνη και η εξασφάλιση της ναυτιλίας και του εμπορίου στην περιοχή. Το άρ-
θρο 5 πρόβλεπε χορήγηση πλήρους και ολοσχερούς αμνηστίας με άμεση δημο-
σίευση από την Οθωμανική Πύλη και από την Ελληνική Κυβέρνηση. Το άρθρο
6 πρόβλεπε θέσπιση δικαιώματος μετανάστευσης στους Έλληνες της Τουρκίας
που επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα καθώς και στους κατοίκους
της Ελλάδος που θα επιθυμούσαν να μεταφερθούν σε τόπο οθωμανικόν. Το άρ-
θρο 7. Αξίωνε από Έλληνες και Τούρκους να συμορφωθούν το συντομότερο
προς τη νέα συνοριακή γραμμή και να αποσύρουν εντός των εδαφών τους όλες
τις θαλάσσιες και πεζικές δυνάμεις. Το άρθρο 8 τόνιζε την εξουσία καθεμιάς
από τις τρεις Αυλές που προέβλεπε το άρθρο 6 της συνθήκης της 6ης Ιουλίου ως
εγγυήτριας Δύναμης. Τα άρθρα 9, 10, 11 ρύθμιζαν τεχνικά ζητήματα.
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Την 27η Μαρτίου/8η Απριλίου κοινοποίησαν το περιεχόμενο του Πρωτοκόλ-
λου οι πρεσβευτές των τριών Δυνάμεων στην Οθωμανική Πύλη και οι αντι-
πρέσβεις στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Τη 12η/24η Απριλίου η Οθωμανική Πύλη απάντησε ότι δέχεται τις αποφάσεις
των Τριών Δυνάμεων και έτσι αναγνωρίστηκε η πολιτική ανεξαρτησία της
Ελλάδος από την Τουρκία.
Οι Τρεις Δυνάμεις διέταξαν τους αντιπρέσβεις να απαιτήσουν από την
Ελληνική Κυβέρνηση άμεση και πλήρη αποδοχή των ακόλουθων μέτρων.
―Α’. Να δημοσιεύσει επίσημα την ανακωχή.
―Β’. Να αποσυρθούν τα ελληνικά στρατεύματα και οι θαλάσσιες ναυτικές
μοίρες στο εσωτερικό της οροθετικής γραμμής που ορίζει το Πρωτόκολλο.
―Γ’. Όσοι από τους Μουσουλμάνους θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα να
χαίρονται την προσωπική και κτηματική ασφάλεια.
Η Ελλάδα έπρεπε να αποδεχθεί το πρωτόκολλο για να έχει το πλεονέκτημα
της αναγνώρισης της πολιτικής ανεξαρτησίας. Ωστόσο έπρεπε να μην εφαρ-
μόσει τους δυσμενέστερους όρους αποφεύγοντας όμως τη ρήξη με τις Τρεις
Δυνάμεις. Ο διπλωματικός χειρισμός από τον Καποδίστρια του ζητήματος
των συνόρων ήταν άριστος. Απευθύνθηκε στη Γερουσία (4/16 Απριλίου
1830) και έκανε γνωστή την απάντηση προς τους αντιπρέσβεις την οποία και
εγκρίνανε. Στις τρεις απαιτήσεις των αντιπρέσβεων η απάντηση ήταν:
―Α’. Η επίσημη δημοσίευση της ανακωχής περιέχεται στην εγκύκλιο προς
τους κατά θάλασσα και ξηρά αρχηγούς των ελληνικών δυνάμεων.
―Β’. Οι τόποι, μέρη και νήσοι, που δεν θα συμπεριληφθούν στο νέο κράτος
σύμφωνα με την πράξη της 3ης Φεβρουαρίου θα κενωθούν άμα οι Τούρκοι
αποσυρθούν από την Αττική και την Εύβοια.
―Γ’. Οι Μουσουλμάνοι που κατοικούν στην Ελλάδα δεν απολαμβάνουν μόνο
τέλεια προσωπική ασφάλεια αλλά και νέμονται μέρος των ιδιοκτησιών που
παραχωρήθηκε στις αιτήσεις αυτών σύμφωνα με τις διαταγές της Κυβέρνησης.
Στην απάντηση αρχικά εξαίρει την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ελλά-
δος αλλά και διεκδικεί εγγυήσεις και τα συνταγματικά δικαιώματα υπέρ του
Έθνους και του λαού που είχαν θεσπισθεί από τις Εθνικές Συνελεύσεις, και
προβάλλει τη νομική αδυναμία του για πλήρη αποδοχή του πρωτοκόλλου το-
νίζοντας ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνικής Συνέλευσης του Αυ-
γούστου 1829 έπρεπε να υποβληθεί στους Πληρεξούσιους Αντιπροσώπους
του Έθνους και να επικυρωθεί απ’ αυτούς.
Τη 10η Απριλίου έστειλε η Γερουσία Υπόμνημα στον Κυβερνήτη, του οποίου
συντάκτης ήταν ο ίδιος ο Καποδίστριας, με σκοπό να φανεί διαφορετική η άπο-
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ψη της Γερουσίας. Πρώτα τονίζεται ότι η Ελλάς ελπίζει από την εκλογή του
πρίγκηπα Λεοπόλδου μεγάλα αγαθά και εγγύηση στο Έθνος για τη στήριξη
των εσωτερικών δικαιωμάτων του που καθιερώθηκαν με τις τέσσερεις Εθνο-
συνελεύσεις και ακολουθεί το ζήτημα της έκτασης των ορίων της Ελλάδος. Η
Γερουσία πλέον απευθύνεται προς τον Κυβερνήτη για να ακούσουν οι προ-
στάτες ηγεμόνες τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με την οροθεσία στα βό-
ρεια και δυτικά σύνορα της Στερεάς που είχε ως αποτέλεσμα να μην περιλαμ-
βάνεται η Ακαρνανία και αρκετές άλλες περιοχές στο νέο Ελληνικό Κράτος.
Τονίζεται στο Υπόμνημα:
―Α’. Στη Στερεά Ελλάδα οι επαρχίες που αποσπάστηκαν περιέχουν εκατό
χιλιάδες κατοίκους που κράτησαν πολλές φορές τον χείμαρρο των κατά της
Ελλάδος στρατευμάτων της Τουρκίας. Η Κρήτη, η Σάμος, τα Ψαρά και η Κά-
σος υπήρξαν τα θαλασσινά προπύργια.
―Β’. Τα αποφασισθέντα όρια δεν εξασφαλίζονται με τον Αχελώο και τον
Σπερχειό που το καλοκαίρι γίνονται διαβατοί και καταντούν ρυάκια.
―Γ’. Τα δύο τρίτα του στρατεύματος της ξηράς είναι από περιοχές της Στε-
ρεάς Ελλάδας που μένουν εκτός συνόρων. Αν επιστρέψουν στον τόπο που
γεννήθηκαν η ανεξάρτητη Ελλάδα θα στερηθεί το σημαντικότερο μέρος της
δύναμής της, τους υπερασπιστές του Μεσολογγίου και της Αθήνας. Αν μεί-
νουν και τεθούν ή μέσα στο κράτος ή περί την οροθετική γραμμή θα μείνουν
απαθείς θεατές των δυστυχιών τους ή πιστοί φύλακες της ειρήνης; Η εγκα-
τάλειψη της Κρήτης, της Σάμου, των Ψαρών, της Κάσου, της Χίου, της Ικα-
ρίας, της Πάτμου, της Λέρου, της Καλύμνου, της Αστυπάλεας, της Καρπάθου
και των άλλων νησιών που θα επιφέρει διασκόρπιση πολλών μάχιμων και
απελπισμένων ανθρώπων δεν θα γεμίσει την ελληνική θάλασσα από πειρα-
τές, επιδεκτικής πειρατείας από τα πολλά ερημονήσια και τη γειτνίαση με
αφύλακτα παράλια; Πώς θα εξασφαλίσει την ησυχία και την ασφάλεια του
εμπορίου στη θάλασσα το νεοσύστατο κράτος;
―Δ’. Οι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, που αποσπάστηκαν, ποτέ δεν χο-
ρηγούσαν ουσιώδεις πόρους στην Οθωμανική Επικράτεια. Ήταν φωλιές
ελεύθερων και πολεμικών ανθρώπων και αιτίες δαπάνης και ανησυχίας αι-
ώνιας για την Τουρκία. Οι επαρχίες αυτές, ύστερα από εννιαετή αγώνα με
αυξημένο το φιλοπόλεμο και το φιλελεύθερο πνεύμα, στις πόρτες (στα όρια)
δύο Επικρατειών δεν θα περιμένουν την πιο μικρή περίσταση για να ανά-
ψουν τη φωτιά του κατασβεσθέντος πολέμου;
Με αυτά τα επιχειρήματα και άλλα ακόμα που αναφέρονταν στο Υπόμνη-
μα, γινόταν φανερό ότι ο Καποδίστριας θα διατηρούσε το ζήτημα των συ-
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νόρων σε εκκρεμότητα.
Αντίγραφο του απαντητικού του εγγράφου προς τους αντιπρέσβεις καθώς
και το από 10/22 Απριλίου υπόμνημα της Γερουσίας για τα εθνικά δίκαια κα-
θώς και προσωπικές επιστολές έστειλε ο Κυβερνήτης στον Λεοπόλδο, ο οποί-
ος είχε ήδη εκλεγεί ηγεμόνας της Ελλάδος, για να είναι πληροφορημένος και
οπλισμένος με επιχειρήματα για την υποστήριξη των ελληνικών δικαίων64.

β) Η εκλογή του Λεοπόλδου, η παραίτηση και οι συνέπειες αυτής
Οι πληρεξούσιοι των Τριών Δυνάμεων απευθύνθηκαν σε διάφορους οίκους
της Ευρώπης προκειμένου να εκλέξουν τον «Ηγεμόνα Άρχοντα της Ελλά-
δος». Πρόσκληση έγινε αλληλοδιαδόχως σε πέντε. Οι τέσσερεις αρνήθηκαν
και αποδέχτηκε την εκλογή ο πέμπτος. Την 3η Φεβρουαρίου 1830, την ίδια
ημέρα με το Πρωτόκολλο της αναγνώρισης του ανεξάρτητου Ελληνικού
Κράτους, με δεύτερο Πρωτόκολλο εκλέχτηκε «Ηγεμών Άρχων της Ελλά-
δος» ο Λεοπόλδος του Σαξ Κοβούργ και ο τίτλος του θα κληρονομείτο από
τους διαδόχους του κατά τάξη πρωτοτοκίας65.
Ο Λεοπόλδος όταν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 10/22ας Μαρτίου
1829 υπόδειχνε εκλογή κληρονομικού ηγεμόνα, στην Ελλάδα καλλιεργού-
σε την ιδέα να πεισθούν οι σύμμαχοι να τον αναδείξουν ηγεμόνα και υπο-
λόγιζε ακόμη ότι θα χρειαζόταν την υποστήριξη του Καποδίστρια. Ανα-
πτύχθηκε μεταξύ τους αλληλογραφία66 και οι επιδιώξεις της κάθε πλευράς
ερμηνεύτηκαν και σχολιάστηκαν από ημέτερους και αντιπάλους ανάλογα
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64) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.434-455. # Σπυρίδωνος Τρικούπη: Τόμος Δ’, σελ.370. # Δημήτρη

Φωτιάδη: Τόμος IV, σελ.178-190. # Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.510-518. # Αλέξανδρος

Δεσποτόπουλος: Ι.Ε.Ε., Τόμος ΙΒ’, σελ.536-537. # Ελένη Κούκου: Ι.Ε.Ε., Τόμος ΙΒ’, σελ.540-542.

65) Σπυρίδωνος Τρικούπη: Τόμος Δ’, σελ.371.

66) Ο Λεοπόλδος έστειλε επιστολή από τη Μασσαλία με τον Κάρολο Στόκμαρ γραμμένη την 24η Μαρ-

τίου 1829 και τη 16η/28η Φεβρουαρίου που πληροφορούσε τον Καποδίστρια για την εκλογή του. Ο Κα-

ποδίστριας απάντησε με σύντομη επιστολή τη 18η Μαΐου 1829 και τη συνόδευσε με ένα Υπόμνημα.

Έγραψε ακόμη επιστολές στον Λεοπόλδο την 25η Μαρτίου/6η Απριλίου 1830 και Υ.Γ. αυτής την επο-

μένη 26η Μαρτίου/7η Απριλίου 1830, τη 12η/24η Απριλίου 1830 και την με την ίδια ημερομηνία έκθεση

και έστειλε, όπως αναφέρθηκε, αντίγραφα του Υπομνήματος της Γερουσίας της 10ης Απριλίου 1830

καθώς και της απάντησης του Κυβερνήτου στους αντιπρέσβεις. Ιδιαίτερα διαφωτίζουν τα γεγονότα οι

επιστολές που αντάλλαξαν ο Καποδίστριας με τον έμπιστο φίλο του Εϋνάρτ καθώς και με τους εκ-

προσώπους των Δυνάμεων και τους αντιπρέσβεις.



με τις σκοπιμότητες που εξυπηρετούσαν.
Τις γνώμες του Καποδίστρια ενστερνίστηκε ο Λεοπόλδος και υποστήριξε
έντονα τα δίκαια της Ελλάδος. Στις προσπάθειές του συνάντησε την άκα-
μπτη αντίσταση της αγγλικής κυβέρνησης. Δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί που
υποστήριξαν ότι δεν έβλεπε ο Καποδίστριας την εκλογή του βασιλιά με ευ-
νοϊκό μάτι όχι μονάχα για λόγους εθνικούς αλλά και προσωπικούς. Υποστή-
ριξαν πως με τα γράμματά του επιδίωξε και πέτυχε ν’ απογοητέψει τον Λε-
οπόλδο και να τον σπρώξει ν’ αποποιηθεί τον θρόνο. Ακόμη ότι τον εξαπά-
τησε παρουσιάζοντας αναληθή τα γεγονότα. Ωστόσο οι Driault και Lhériti-
er έγραψαν: Τίποτα δεν πρόβαλε που δεν ήταν αληθινό. Η μόνη υπερβολή
ήταν η επιμονή του στο θρησκευτικό ζήτημα.
Νεότεροι ιστορικοί έχουν ήδη αναγνωρίσει τη συμβολή του Καποδίστρια
καθώς και τη μεγάλη απώλεια για τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους εξ
αιτίας του χαμού του.
Ο Douglas Dakin υποστηρίζει ότι είναι μύθος η ιστορία που διαδίδεται πως ο
Καποδίστριας επίτηδες φόβισε τον Λεοπόλδο και πέτυχε να τον απομακρύνει
από την Ελλάδα. Όπως μύθος κι ότι ήταν εκτελεστικό όργανο της Ρωσίας. Μύ-
θος που γεννήθηκε μέσα σε κύκλους Άγγλων φιλελλήνων και επισήμων και δι-
αιωνίστηκε από τους ιστορικούς συγγραφείς του 19ου αιώνα και όσους στηρί-
χτηκαν σ’ αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι ο Καποδίστριας ποτέ δεν έμεινε δεμέ-
νος αποκλειστικά στο άρμα της Ρωσίας, τουλάχιστον όχι περισσότερο από όσο
έμεινε πιστός ο Μαυροκορδάτος στην Αγγλία ή ο Κωλέτης στη Γαλλία67.
Την 9η/21η Μαΐου 1830 ο Λεοπόλδος υπέβαλε την παραίτησή του. Ένα έγ-
γραφο που αποπνέει αξιοπρέπεια και αγάπη για την Ελλάδα και όπου απο-
καλύπτεται όλη η αλήθεια. Τον Ιούλιο του 1831 εκλέχτηκε βασιλιάς του Βελ-
γίου, η κήρυξη της ανεξαρτησίας του οποίου είχε πραγματοποιηθεί τη 18η

Νοεμβρίου 1830.
Η παραίτηση του Λεοπόλδου είχε και τα ευεργετικά της αποτελέσματα. Τα
επιχειρήματα με τα οποία τη δικαιολόγησε καθώς και οι ενέργειές του που
είχαν προηγηθεί ωφέλησαν την Ελλάδα, ιδιαίτερα στο ζήτημα των συνόρων.

γ) Αυξάνεται το αντιπολιτευτικό ρεύμα
Το 1830, στις αρχές του έτους, ο Καποδίστριας είχε ν’ αντιμετωπίσει ραδι-
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ουργίες των αντιπολιτευομένων σχετικά με τον στρατό. Στην προσπάθειά
του να πείσει τους αντιπρέσβεις ότι η κακή κατάσταση στην Ελλάδα θα θε-
ραπευόταν μόνο με την οικονομική ενίσχυση των ενδιαφερομένων Δυνάμε-
ων, εκείνοι, ακούοντας και τις αιτιάσεις των αντιδρώντων προς την κυβέρ-
νηση, υποδείκνυαν τη διάλυση των ρουμελιώτικων στρατιωτικών σωμάτων.
Σε επιστολή του προς τον Εϋνάρδο έγραφε ο Καποδίστριας: Ποιός ειλικρι-
νής Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι θα γίνουν κλέφτες στα βουνά και πειρα-
τές στη θάλασσα. Ερμηνεύοντας πώς έλειψε η πειρατεία συνεχίζει. Οι Ολύ-
μπιοι και οι Ρουμελιώτες που φώλιαζαν στα νησιά του Αιγαίου ήρθαν στα
Μέγαρα και συνέστησαν τις χιλιαρχίες και οι Ρουμελιώτες που είχαν εισβά-
λει στην Πελοπόννησο ήρθαν στο στρατόπεδο των Μεγάρων και οι Πελο-
ποννησιακές επαρχίες ανάπνευσαν.
Προσπάθησε να προσεταιριστεί ισχυρούς αντιπολιτευόμενους τον Ζαΐμη
και τον Ανδρέα Μιαούλη. Δεν τα κατάφερε. Ούτε τον Μιαούλη που εκτι-
μούσε και ενήργησε να του παραχωρηθεί η «Γλυκειά» το εκτεταμένο κτήμα
στην Αργολίδα.
Οι αντιπολιτευόμενοι είδαν στο γεγονός της ανακήρυξης του Λεοπόλδου ως
ηγεμόνος της Ελλάδος απρόοπτη ευκαιρία απαλλαγής από τον Καποδί-
στρια. Υποκίνησαν την αποστολή μυστικών αναφορών προς τον Λεοπόλδον
με πολλές υπογραφές από διάφορους τόπους, ομάδες και ενωμένους στρα-
τιωτικούς αρχηγούς. Δεν εκδήλωναν μόνο τον ενθουσιασμό αλλά αποδέχο-
νταν προκαταβολικά οποιαδήποτε απόφαση των Τριών Δυνάμεων για την
Ελλάδα και άφηναν να διαφαίνεται η δυσαρέσκειά τους για την Κυβέρνηση.
Εκτός για τη δυσάρεστη συμπεριφορά προς το πρόσωπό του έβλεπε ο Κα-
ποδίστριας στις αναφορές τον κίνδυνο των εθνικών συμφερόντων68.
Όπως περιγράφει ο Γ. Ψύλλας στα απομνημονεύματά του, συνυπέγραψε
αναφορά μαζί με 336 γνωριμότερους άνδρες της πατρίδος που ζητούσαν
«τήν ταχίστην ἄφιξιν τοῦ ἀνδρός ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς πατρίδος». Είναι χαρα-
κτηριστικές κάποιες φράσεις όπως: «τῆς ἀναφορᾶς ταύτης τό περιεχόμενον
πληροφορηθείς ὁ Καποδίστριας καί συνταραχθείς διά τούτο, παρά μέν τῇ
παρ’ αὐτοῦ σχηματισθείσῃ Γερουσίᾳ ἐνήργησε νά συνταχθῇ τό περιβόητον
ἐκείνον ὐπόμνημα τό ὁποῖον, ὡς λέγεται, συνετέλεσεν ὄχι ὀλίγον εἰς τήν
παραίτησίν του κ.λ.π.69». Αυτή ήταν η θέση που υποστήριζαν ο Ψύλλας και
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68) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.569-575.

69) Γ. Ψύλλα: οπ.π., σελ.193-195.



οι πάντοτε κατέχοντες τα αξιώματα Αθηναίοι. Δηλαδή το υπόμνημα κατά την
άποψή τους ζημίωσε, δεν έπρεπε να είχε συνταχθεί(!)
Ο Κασομούλης περιγράφει συνάθροιση αξιωματικών στα Μέγαρα με σκο-
πό να κάνουν αναφορά στον Ηγεμόνα και αφού εκφράσουν τα καλά τους αι-
σθήματα «νά ἀφαιρέσουν ἤ ὅλα ἤ μέρη ἀπό τά ἀναφερόμενα εἰς τό (ἀπό
10 Ἀπρίλ. πρός τόν Κυβερνήτην) ὑπόμνημα τῆς Γερουσίας καί τάς παρα-
τηρήσεις τοῦ Κυβερνήτου (εἰς αὐτό), αἵτινες ὑποτίθοντο ὅτι ἐδύνατο νά
δυσκολεύσουν τόν ἐρχομόν τοῦ ἡγεμόνος».
Ο ευνοούμενος της Κυβέρνησης Ράγκος είχε στείλει στη συνάθροιση τον
Γιάννη Χραν, ονομαζόμενο Αγραφιώτη. Είχε αντίγραφα των γραμμάτων
που είχαν στείλει μυστικά στους αξιωματικούς στη Λιβαδειά και το Άργος
για τη συνάθροιση και ερέθιζε με αναφορές προς τον Κυβερνήτη ζητώντας
να εκδικηθεί τους θεωρούμενους ως πρωταίτιους Βάσο, Κριεζώτη, Διοβου-
νιώτη, Περραιβό, Μιχ. Γρίβα και μερικούς άλλους.
Δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αναφορές και έγινε γνωστή η παραίτηση του Λε-
οπόλδου. «Βεβαιωθέντες καί ἀπό τάς ἀνταποκρίσεις των τοῦτο, ἡμιθανεῖς
μείναντες (ἐκ τῆς ἀπελπισίας) ἄρχισαν νά διασκορπίζωνται μετανοοῦντες
καί μακαρίζοντες ὅσους δέν ἐπαρεσύρθησαν (εἰς τό ἀποτυχόν κίνημα)70».
Δεν είχε ακόμη καταλαγιάσει η αναστάτωση από την παραίτηση του Λεο-
πόλδου και νέο σημαντικό γεγονός συνέβη που επηρέασε και την πολιτική
κατάσταση στην Ελλάδα. Επαναστατικό πραξικόπημα τον Ιούλιο του 1830
στη Γαλλία είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του φιλέλληνα Καρόλου Ι’ και
την άνοδο στον θρόνο του Λουδοβίκου Φιλίππου. Η συμπεριφορά της Γαλ-
λίας διαφοροποιήθηκε. Επιδίωξε στενότερες σχέσεις με την Αγγλία. Ο Γάλ-
λος αντιπρέσβης Ρουάν ευθυγραμμίστηκε με τον Άγγλο συνάδελφό του Ντώ-
κινς. Η αντιπολίτευση συνέχισε την πολεμική της με συνθήματα για συνταγ-
ματικές ελευθερίες των πολιτών και για κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και
οι συγκεντρωμένοι αντικαποδιστριακοί στην Ύδρα έστελναν πράκτορες στις
επαρχίες και προπαγάντιζαν εναντίον του Κυβερνήτη.
Ο διοικητικός νόμος που διαιρούσε τη χώρα σε επαρχιακές περιφέρειες
στερούσε ορισμένες περιοχές από τα προνόμια που είχαν κατά την τουρ-
κοκρατία. Δημιουργούσε εξίσωση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των πο-
λιτών σε όλα τα διαμερίσματα του κράτους και περιόριζε την άσκηση προ-
νομιακών δικαιωμάτων σε βάρος της δίκαιης κατανομής των εθνικών εσό-
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δων και της κρατικής συνοχής.
Η προοπτική ενιαίου και συγκεντρωτικού κράτους αποδυνάμωνε τα ερεί-
σματα των προυχοντικών στρωμάτων που είχαν ταυτιστεί με τα δημοσιονο-
μικά προνόμια των κοινοτήτων. Οι ισχυρές κοινωνικές δυνάμεις δεν είχαν
μια πολυκεντρική ιδεολογική προσέγγιση για την οργάνωση του κράτους αλ-
λά στήριζαν την ύπαρξή τους, ως άρχουσες και κυρίαρχες κοινωνικές δυνά-
μεις, στα θεμέλια του πολυκεντρικού συστήματος71.

Η Ύδρα
Μέχρι το 1828 η Ύδρα αυτοδιοικείτο χωρίς καμιά κυβερνητική εξάρτηση.
Ασκούσε το δικαίωμα να εισπράττει τις προσόδους από τα νησιά του Αιγαί-
ου και να τις διαθέτει ανεξέλεγκτα. Οι Υδραίοι δεν επιθυμούσαν να ισχύσει
ναυτιλιακός οργανισμός σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις. Από το λιμάνι
της Ύδρας γίνονταν όλες οι προμήθειες από την ελληνική κυβέρνηση. Κα-
νένα πλοίο δεν μπορούσε να πλεύσει στο Ναύπλιο πριν περάσει πρώτα από
την Ύδρα. Δεν τους συνέφερε να αποκτήσει το κράτος πολεμικό ναυτικό
επειδή ναύλωναν τα πλοία στην Κυβέρνηση με συμφέροντες όρους. Δυσα-
ρεστήθηκαν με το ζήτημα της κύρωσης των ναυτιλιακών εγγράφων γιατί πί-
στευαν ότι η κύρωση των εγγράφων αποτελούσε αναφέρετο δικαίωμα της
δημογεροντίας τους72.

Η Μάνη
Κράτος εν κράτει αποτέλεσε η Μάνη. Η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να
συνεχιστεί. Στην προσπάθεια για τη συγκρότηση του κράτους ορίστηκαν οι
έκτακτοι επίτροποι οι οποίοι αντιμετώπισαν ανυπακοή και αντιδράσεις
επειδή δεν ανέχονταν την παρουσία τους. Όλο το 1830 διέρευσε με απει-
θαρχίες, στασιαστικά κινήματα, συλλήψεις, περιορισμούς. Συνθήματα για
μη πληρωμή των φόρων.
Τον Απρίλιο ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης (Κατσής) προσπάθησε να ξεσηκώσει,
χωρίς επιτυχία, τον λαό στην Τζίμοβα (Αρεόπολη) κατηγορώντας τον Κυβερ-
νήτη ότι σκόπευε να τους φορολογήσει τα προϊόντα με 12%. Έδιωξε τους κυ-
βερνητικούς υπαλλήλους, άρπαξε τις προσόδους του τελωνείου και έστειλε
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Τύπος της Κυριακής, σελ.176-177.

72) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.545.



και λεηλάτησαν στη Μονεμβασιά και το Έλος της Λακωνίας τους κατοίκους.
Ο Καποδίστριας αρνήθηκε να του απαγγείλουν κατηγορία για τις ενέργειές
του γιατί η κατηγορία θα ήταν πολύ βαριά. Τον περιόρισε στο Ναύπλιο και
μετά στις Σπέτσες με την παλαιότερη κατηγορία της πειρατείας. Με παρα-
πλανητική επιστολή οι Αντώνης και Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης δήλωσαν
υποταγή στο Κυβερνήτη. Στο τέλος Δεκεμβρίου ξέσπασαν ταραχές στο Λι-
μένι της Μάνης. Διώχτηκε ο έκτακτος επίτροπος Κορνήλιος. Ο Κωνσταντίνος
Μαυρομιχάλης ζήτησε την άδεια να μεταβεί στο Λιμένι και να επιβάλει την
τάξη. Η στάση όμως ήταν περισσότερο σημαντική και τα αίτια διαφορετικά
και βαθύτερα απ’ ό,τι προβάλλονταν. Το συνωμοτικό κίνημα έπαιρνε επικίν-
δυνες διαστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης φθάνοντας στις αρχές Ια-
νουαρίου1831 στο Λιμένι ενώθηκε με τους επαναστατημένους κατοίκους και
ανάλαβε την αρχηγία. Στο Λιμένι και τα Καρδάμηλα οι κάτοικοι γύριζαν
στους δρόμους με σημαίες με τον Λυκούργο και τον Λεωνίδα και κραύγαζαν
«Ελευθεροτυπία, Σύνταγμα». Δραπέτευσε ο Ηλίας Κατσάκος από το Άργος
και πήγε στο Λιμένι. Έφυγε κρυφά και ο Πετρόμπεης με τη γολέτα του Gor-
don και έφτασε στη Ζάκυνθο. Ο Κανάρης σταλμένος από την Κυβέρνηση συ-
νέλαβε τον Πετρόμπεη. Ο Κασομούλης με τον Αρτέμιο Μίχο είχαν σταλεί να
διαπραγματεθούν με τους αρχηγούς του κινήματος. Περιγράφει τα γεγονότα,
τις προσπάθειες να τα δικαιολογήσουν, τονίζει όμως και την ανάρμοστη συ-
μπεριφορά του Ιακ. Κορνήλιου που αντικατέστησε τον Γενοβέλη73.

Αποζημιώσεις74

Αθρόες αναφορές για αποζημιώσεις υποβλήθηκαν προς την Εθνική Συνέ-
λευση και τον Κυβερνήτη απ’ όλες τις επαρχίες και απ’ όλους σχεδόν τους
αγωνιστές με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αρχή έκαναν οι Υδραίοι ζητώντας ν’
αποζημιωθούν για όσα πρόσφεραν στον Αγώνα. Τους νησιώτες ακολούθη-
σαν και οι στεριανοί. Στις αποζημιώσεις αναφέρεται και το Ε’ ψήφισμα
της Δ’ Εθνικής Συνέλευσης. Ο Κυβερνήτης έδινε υποσχέσεις που δεν
πραγματοποιήθηκαν στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Η μόνη ελπίδα
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ήταν το δάνειο των 600 εκατομμυρίων φράγκων που ζητούσε και δεν πραγ-
ματοποιήθηκε. Οι λόγοι ήσαν ότι δεν είχε συνταχθεί μελέτη με πειστικά
επιχειρήματα από την έλλειψη δημοσιονομικών υπηρεσιών, η χώρα ως φό-
ρου υποτελής στο Σουλτάνο ήταν υπό αμφίβολη κρατική υπόσταση, κύρια
όμως αιτία κυρίως η Αγγλία και η Γαλλία είχαν αμφιβολίες για την αφο-
σίωση του Κυβερνήτη ενώ καλλιεργείτο η υποψία ότι ήταν όργανο της
Τσαρικής Αυλής75.
Οι Υδραίοι στην αναφορά τους (α’ Ιουλίου 1829) προς τη Δ’ Εθνική Συνέ-
λευση δεν προσδιόριζαν το ποσό των απαιτήσεων, ούτε μνημόνευαν τί είχαν
εισπράξει σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με υποκίνηση των Υδραίων έστει-
λαν υπομνήματα οι Σπετσιώτες και οι Ψαριανοί. Ήξεραν οι νησιώτες ότι
δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους γι’ αυτό ο σκοπός δεν
ήταν μόνο οικονομικός αλλά και πολιτικός. Να εξεγείρουν εναντίον του Κα-
ποδίστρια τους καραβοκυραίους με την πρόφαση των ανικανοποίητων απαι-
τήσεών τους. Την άρνηση της Κυβέρνησης εκμεταλεύτηκε η αντιπολίτευση
πολιτικά. Ο Καποδίστριας σύστησε ειδική επιτροπή την «Εξεταστική των
Λογαριασμών Ναυτικών Επιτροπή» με αντικυβερνητικούς για το αδιάβλητο
των συμπερασμάτων. Συμμετείχαν: Α. Μαυροκορδάτος, Ι. Βλάχος, Ι. Κριε-
ζής και Αναγν. Χατζηαναργύρου. Η επιτροπή υπέβαλε το πόρισμά της την 2α

Νοεμβρίου 1829 και διαπίστωσε δυσχέρεια στην ακρίβεια των λογαριασμών
γιατί δεν της χορηγούσαν τα απαιτούμενα για τον ταχτικό έλεγχο μέσα. Γι’
αυτό και δεν υπήρξε σαφές και συγκεκριμένο. Όσο μεγάλη ήταν η διαφορά
των εξόδων τόσο φαινόταν αδικαιολόγητη. Ακόμα σημειώθηκε στο πόρισμα
ότι δεν κατόρθωσε η επιτροπή να προσδιορίσει τα ποσά που έλαβαν από τα
έσοδα της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου πελάγους.
Τελικά υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις για την Ύδρα 10.000.000δρχ., τις Σπέ-
τσες 5.570.000δρχ., τα Ψαρά 4.430.000δρχ. Σύνολο 20.000.000δρχ. Ο Καπο-
δίστριας κατόρθωσε να πληρώσει 147.000δρχ. στην Ύδρα, 90.000δρχ. στις
Σπέτσες και 13.000δρχ. στα Ψαρά. Οι απαιτήσεις των τριών νησιών ανα-
γνωρίστηκαν και πληρώθηκαν έντοκα με τον νόμο ΓΚΕ/16.6.190476.
Ωστόσο δεν υπήρχε η δραχμή επί Καποδίστρια. Ο υπολογισμός της μετα-
τροπής των καταβληθέντων νομισμάτων σε δραχμές είναι μεταγενέστερος.
(πρβλ. Διάταγμα 30 Ιουλίου 1853)77.
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Το αντικαποδιστριακό ρεύμα
Την 27η Δεκεμβρίου 1829 μόλις 55 ημέρες, μετά την υποβολή του πορίσμα-
τος της επιτροπής, ο Λάζαρος Κουντουριώτης, όπως έχει ήδη γραφεί, υπέ-
βαλε την παραίτησή του από τη θέση του διοικητού της Ύδρας ως εκδήλω-
ση διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση της Κυβέρνησης να ικανοποιήσει τις
οικονομικές απαιτήσεις των πλοιοκτητών. Ευνόητο. Άλλα ήσαν τα κίνητρα.
Μοναδικός σκοπός η ανατροπή του Καποδίστρια και εγκέφαλος της πολιτι-
κής αυτής ο Αλ. Μαυροκορδάτος. Εγκαταστάθηκε στην Ύδρα μαζί και με
άλλους αντιπάλους του Κυβερνήτη. 
Παρόλο που γνώριζε ο Καποδίστριας σε τι αποσκοπούσε η παραίτηση του
Κουντουριώτη συνέχισε τις προσπάθειες για να συμφιλιωθεί με τους Υδραί-
ους. Τον Μάρτιο με ψήφισμα ανακήρυξε το λιμάνι της Ύδρας ελεύθερο,
απαλλαγμένο από όλους τους τελωνειακούς δασμούς αλλά οι σχέσεις δεν
βελτιώθηκαν. Αντίθετα, για να αυξήσουν το αντικαποδιστριακό ρεύμα προ-
σπάθησαν να προσεταιριστούν τη Σύρο και τους Χιώτες που είχαν καταφύ-
γει εκεί. Η επιτροπή των Χίων που είχε αναλάβει να χρηματίσει την εκ-
στρατεία του Φαβιέρου στη Χίο είχε αρνηθεί να καταβάλει τα οφειλόμενα
ποσά εξ αιτίας της αποτυχίας της εκστρατείας. Ορίστηκε επιτροπή διαιτη-
σίας και υποχρέωσε την επιτροπή των Χίων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις.
Οι ισχυροί της Χίου δυσαρεστήθηκαν με τον Καποδίστρια κι όταν οι Υδραί-
οι τους ζήτησαν συνεργασία δέχτηκαν πρόθυμα, ανάλαβαν να ξεσηκώσουν
νησιά των Κυκλάδων με τα οποία είχαν συναλλαγές και συνέβαλαν στον
επηρεασμό λόγω καταγωγής του Κοραή εναντίον του Καποδίστρια78.

― Οι τρεις αντικαποδιστριακές εφημερίδες
«Ηώς»: Εκδότης ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης από τη Χαλέπα της Κρήτης, άν-
δρας με γενναίο φρόνημα και φιλελεύθερες ιδέες, με μακρόχρονους αγώνες
ιδιαίτερα στη δημοσιογραφία. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε την 1η Φε-
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1 δίστηλο Ισπανίας. Τέθηκε σε κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 1829. Σ’ όλη τη διάρκεια της Επανά-

στασης επικράτησε νομισματικό χάος. Στις συναλλαγές κυκλοφορούσε περισσότερο το τούρκικο γρόσι.

78) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.546.



βρουαρίου 1830 και έγιναν φανερές οι προσπάθειες να αντιταχθεί στην αυ-
ταρχικότητα της Καποδιστριακής διοίκησης. Στα τεύχη (1-6) δημοσίευσε άρ-
θρα που εξήραν το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και έμμεσα επέκριναν το κυ-
βερνητικό καθεστώς.
Επρόκειτο για μετάφραση στα ελληνικά, άρθρου «Περί Κυβερνήσεως» από
το παράρτημα της αγγλικής εγκυκλοπαίδειας. Στα τεύχη (7-8) καταφερόταν
βίαια κατά των υπουργών και ζητούσε να επαναλειτουργήσουν οι συνταγ-
ματικοί θεσμοί και να συγκληθεί η βουλή.
Την 9η Απριλίου 1830 η αστυνομία κατέλαβε το τυπογραφείο, σφράγισε φύλ-
λα και έγγραφα, πήρε τον κατάλογο των συνδρομητών. Καταδικάστηκε ο
Εμμ. Αντωνιάδης από το Πρωτόκλητο δικαστήριο κατηγορούμενος επί
εσχάτη προδοσία για όσα έγραψε επί της εξωτερικής πολιτικής.
Την 23η Αυγούστου 1830 έκανε έφεση στο Έκκλητο και επανεξέδωσε την
εφημερίδα. Το Έκκλητο με απόφαση της 9ης Απριλίου 1831 τον αθώωσε79.
Η γαλλόφωνη εφημερίδα «Courrier de Smyrne» εκδίδετο έξω από τον ελλη-
νικό χώρο. Ωστόσο κατηγορούσε τον Καποδίστρια ως όργανο της Ρωσίας,
αναδημοσίευσε άρθρα αγγλικών εφημερίδων και πρόβαλλε τον Μαυροκορ-
δάτο ως καλύτερό του και ως υποψήφιο ηγεμόνα80.
Μία τρίτη αντικαποδιστριακή εφημερίδα ανάγγειλε την έκδοσή της με προ-
κήρυξη της 19ης Δεκεμβρίου 1830 και περιέγραφε τους στόχους της. Η εφη-
μερίδα «Απόλλων» του Αν. Πολυζωίδη από το Μελένικο της Μακεδονίας,
φίλου του Μαυροκορδάτου με τον οποίο είχε κατέλθει στην Ελλάδα το 1821.
Στην προκήρυξη έκανε λόγο για την ελευθερία, την παιδεία, τη σημασία του
τύπου και τον σκοπό της εφημερίδος που ήταν το αγαθό, το δίκαιο το τίμιο
και το κοινώς ωφέλιμο81.
Την 23η Δεκεμβρίου 1830 ο Κουντουριώτης, με προτροπή του Μαυροκορδά-
του, αγόρασε όλη την ποσότητα του τυπογραφικού χαρτιού που υπήρχε στην
Ύδρα και την έστειλε στον Αντωνιάδη πριν την Πρωτοχρονιά για να μπο-
ρέσει να εκδώσει την εφημερίδα «Απόλλων» που προετοίμαζε να θέσει σε
κυκλοφορία ο Αναστ. Πολυζωίδης82.
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79) Δημήτρη Φωτιάδη: Τόμος IV, σελ.218-222 # Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.509, 534

80) Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.509.

81) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.611 # Προκήρυξις, τη 19 η Δεκεμβρίου 1830 εν Ναυπλία, ο Συ-

ντάκτης Α. Πολυζωίδης.

82) Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.596.



δ) 1831. Το έτος της αναπόφευκτης σύγκρουσης
Ο Πολυζωίδης είχε προαναγγείλει την έκδοση εφημερίδας με τίτλο «Απόλ-
λων». Ήταν γνωστός στο Ναύπλιο και δεν αμφέβαλε κανείς για την πολιτι-
κή που ακολουθούσε με την εφημερίδα του. Στις συνομιλίες του είχε διακη-
ρύξει τις συνταγματικές θεωρίες της πρόσφατης Ιουλιανής Επανάστασης
στο Παρίσι. Δεν ζήτησε άδεια για την έκδοση επικαλούμενος το ψήφισμα
της συνέλευσης της Τροιζήνας για την ελευθερία του τύπου. Τον κάλεσε ο
διοικητής Ναυπλίου και του συνέστησε να μην εκδόσει την εφημερίδα χω-
ρίς ωστόσο να τον μεταπείσει. Επενέβη ο Βιάρος αλλά δεν κατόρθωσε να
τον αποτρέψει. Την ημέρα που τυπωνόταν το πρώτο φύλλο ο Καποδίστριας
απουσίαζε από το Ναύπλιο. Παρουσιάστηκαν στο τυπογραφείο ένοπλοι,
σταμάτησαν την έκδοση, κατάσχεσαν στο όνομα της Κυβέρνησης τα φύλλα
που είχαν εκτυπωθεί και τα μηχανήματα. Ο Πολυζωίδης δεν ανεχόταν πλέ-
ον να παραμείνει στο Ναύπλιο. Έφυγε κρυφά και πήγε στην Ύδρα, στο κα-
ταφύγιο των αντικαποδιστριακών. Τον δέχτηκαν ως πολύτιμο συμπολεμιστή
και του έδωσαν τα μέσα και τα τεχνικά και τα οικονομικά για την έκδοση
της εφημερίδας του83. Ουσιαστικά ο Βιάρος με τις ενέργειές του αποδείχτη-
κε πολυτιμότερος «συνεργός» στις επιδιώξεις των αντιπολιτευομένων.
Το Γενάρη του 1831 έληξε η στάση στη Μάνη, με την αποστολή του Κανάρη,
τη σύλληψη του Πετρόμπεη και την ιδιόχειρη αναφορά του Κωνσταντίνου
Μαυρομιχάλη προς τον Καποδίστρια με την οποία δήλωνε τη μετάνοιά του
και ζητούσε την εύνοιά του «υποσχόμενος άκραν ευταξίαν84».

― Η Ύδρα κέντρο της αντιπολίτευσης. Ο τύπος περιορίζεται.
Το Φεβρουάριο η Ύδρα με έγγραφο προς τον Κυβερνήτη απέρριψε τις προ-
τάσεις του για την αποζημίωση και επέμεινε στις γνωστές αξιώσεις. Τον Μάρ-
τιο δόθηκε διαταγή να συσταθεί «Ταξιαρχικό Σώμα». Θα κατατάσσονταν όλοι
οι πλοίαρχοι που είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στον αγώνα χωρίς «αντι-
μισθία» και δεν είχαν στο μεταξύ διορισθεί σε δημόσια θέση. Θα παρίσταντο
οπότε τους χρειαζόταν το εθνικό ναυτικό και θα αμείβονταν με μηνιαία αντι-
μισθία που θα την καθόριζε ειδική επιτροπή της οποίας μέλη θα ήταν ο Μια-
ούλης, ο Γ. Ανδρούτσος και ο Κανάρης. Ούτε αυτό το μέτρο έγινε αποδεκτό85.
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83) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.611.

84) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.551.

85) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.551.



Από τις 11 Μαρτίου 1831 κυκλοφορεί στην Ύδρα η εφημερίδα «Απόλλων».
Ο Πολυζωίδης δημοσιεύει πύρινα άρθρα καταγγέλοντας τις πραγματικές ή
φανταστικές υπερβασίες του Κυβερνήτη και των συνεργατών του. Ζητάει
την αποκατάσταση των ελευθεριών που απέρρεαν από το σύνταγμα της
Τροιζήνας με κοινό σύνθημα: σύγκλιση Εθνικής Συνέλευσης. Την 26η Απρι-
λίου 1831 ο Καποδίστριας δημοσιεύει ψήφισμα με το οποίο δεν μπορούσε
κανείς να εκδώσει εφημερίδα χωρίς την έγκρισή του86. Το ψήφισμα προέ-
βλεπε βαρύτατες ποινές καθώς και την καταβολή στο κράτος χρηματικής εγ-
γύησης 4.000 φοινίκων. Η «Ηώς» έπαψε να κυκλοφορεί. Ο Αντωνιάδης ού-
τε είχε, ούτε μπορούσε να βρει ένα τόσο μεγάλο ποσό. Το 1832 ο Αντωνιά-
δης επανέκδοσε την εφημερίδα με τίτλο «Αθηνά» (1832-1863)87.
Την πολεμική του Πολυζωίδη με την εφημερίδα «Απόλλων» που ήταν πολε-
μική της οργανωμένης στην Ύδρα αντιπολίτευσης ενίσχυσε και ο Αδαμά-
ντιος Κοραής στέλνοντας φυλλάδια πολιτικού περιεχομένου από το Παρίσι.
Αυτή του την ενέργεια σχολιάζει ο Κόκκινος γράφοντας μεταξύ άλλων:

«Τήν ψυχήν τοῦ μεγάλου Ἕλληνος διδασκάλου κατεῖχεν ἐξ
ὁλοκλήρου ὄχι ἁπλῶς ἐνδιαφέρον, ἀλλ’ ἀγωνία διά τήν τύχην
τοῦ παλαίοντος ἔθνους. Ἀλλ’ οὔτε πολιτικήν προπαρασκευήν
εἶχεν ὁ Κοραής, οὔτε προσωπικήν ἀντίληψιν τῶν εἰς τήν
Ἑλλάδα προσώπων καί πραγμάτων, καθώς ἦτο ἐγκατεστημέ-
νος ἀπό μακροτάτου χρόνου εἰς ξένον τόπον, καί τῶν βαθυτέ-
ρων αἰτίων τῶν ρήξεων καί τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν τοῦ λα-
οῦ, οὔτε ἦτο δυνατόν νά συλλάβῃ τόν πολύπλοκον διπλωμα-
τικόν ἀγῶνα τῶν τριῶν Δυνάμεων καί τοῦ Καποδίστρια...88».

―Το κίνημα του Καρατάσου
Οι αντίπαλοι του Καποδίστρια αποφάσισαν να υποκινήσουν τον στρατό να
στασιάσει. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν μόνο ο Τσάμης Καρατά-
σος κινήθηκε κατά του Καποδίστρια. Την 1η Μαΐου 1831 ξεσηκώθηκε από
την Ελευσίνα νύχτα και φθάνοντας στα Κούντουρα ύψωσε τη σημαία της
ανταρσίας. Παίρνοντας μαζί του 25 ταξιαρχικούς αξιωματικούς πήγε στη
Θήβα όπου βρήκε εκεί και πήρε τους περισσότερους από τους δυσαρεστη-
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86) Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.622, 623.

87) Δημήτρη Φωτιάδη: Τόμος IV, σελ.219, 221.

88) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.611-613.



μένους στρατιωτικούς. Τον ενθάρρυναν οι Μιχ. Γρίβας, Θεαγένης και Κα-
νούσης και του έγραψαν τις ανώνυμες προκηρύξεις του. Μετά τη Θήβα πή-
γε στην Αταλάντη και όπου έβρισκε στρατολογούσε δυσαρεστημένους. Αμέ-
σως έδωσε διαταγή ο Κυβερνήτης και κινήθηκαν τα ελαφρά τάγματα της Α.
Στερεάς με αρχηγό τον Γιαννάκη Ράγκο, ενισχύσεις από την Πελοπόννησο
και το άτακτο ιππικό και την 8η Μαΐου υπό τη γενική αρχηγία του Αυγουστί-
νου τον πολιόρκησαν στις Λιβανάτες όπου είχε οχυρωθεί. Βλέποντας ο Κα-
ρατάσος ότι ματαιώθηκαν οι ελπίδες συνδρομής των λοιπών στρατιωτών και
η υποσχεθείσα δια θαλάσσης δύναμη από την Ύδρα να διαψεύδεται, μέρος
από τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες να παραδίνεται στον Αυγουστί-
νο, έφυγε τη 12η Μαΐου νύχτα με 150 στις Θερμοπύλες και διωκόμενος πέ-
ρασε σε τουρκοκρατούμενη περιοχή89.
Όλο τον Μάϊο. γράφει ο Κασομούλης, ο Αυγουστίνος με τον Μεταξά περι-
φέρονταν στην Ανατ. Ελλάδα και τους υποδέχονταν με δάφνες χωρικοί και
δυσαρεστημένοι στρατιώτες από ανάγκη. Ο Νότης Μπότσαρης ―πολιτικός
φίλος του Μαυροκορδάτου― έστειλε τον Πετρίδη, γαμπρό του, στον Καρα-
τάσο να τον ενθαρρύνει να επιστρέψει. Την 7η Ιουνίου με 300 που συγκέ-
ντρωσε από το σώμα των προσφύγων πέρασε στην ελληνική επικράτεια. Την
9η Ιουνίου έγινε μάχη στη θέση Βαρβά στο βουνό Κουδούνα κοντά στα Βασι-
λικά. Αφού δεν τον στήριξε μικρή θαλάσσια δύναμη που του είχαν υποσχεθεί,
ούτε οι πρόσφυγες αρχηγοί των συμμοριών γιατί αποδέχτηκαν τις υποσχέσεις
του Ράγκου και ακόμη οι περισσότεροι σύντροφοι τον εγκατέλειψαν, με μόνο
25 αναγκάστηκε να διασχίσει νύχτα τους επιτιθέμενους και να σωθεί90.
Ανάμεσα στους αξιωματικούς που πιάστηκαν ήταν και ο Χρυσόστομος Γεροπά-
νου που κατά την ανάκριση ομολόγησε ότι οι Λ. και Γ.  Κουντουριώτης, ο Μαυ-
ροκορδάτος και ο Κωλέττης είχαν παρακινήσει τον Καρατάσο να στασιάσει91.

―Ανταρσία στην Ύδρα και τη Σύρο, ανυπακοή σε άλλα μέρη
Στο τέλος Μαΐου σχηματίστηκε «συνταγματική επιτροπή» από τους αντικα-
ποδιστριακούς της Ύδρας. Αποτελείτο από τους Γ. Κουντουριώτη, Α. Μια-
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89) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.374-376.

90) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.381-382 # Περιγραφή για την αποστασία του Τσάμη Καρατάσου

κάνει και ο Κωνσταντίνος Μεταξάς στα «Ιστορικά απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσε-

ως» (Γ. Τσουκαλά «Βιβλιοθήκη» αρ.6), σελ.183-189.

91) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.552.



ούλη, Β. Βουδούρη, Α. Κριεζή, Δ. Βούλγαρη, Ν. Οικονόμου και Μ. Τομπά-
ζη. Ανάλαβε την αρχή της Ύδρας χωρίς διοικητική επαφή με την κυβέρνη-
ση. Ο Καποδίστριας γνώριζε ότι οι Υδραίοι επικοινωνούσαν με τους αντι-
πρέσβεις Αγγλίας και Γαλλίας. Σχημάτισαν επιτροπή από τους Γ. Κουντου-
ριώτη, Α. Μιαούλη και Αλ. Μαυροκορδάτο η οποία πήγε στο Ναύπλιο τη 15η

Ιουνίου και υπέβαλε αναφορά στους αντιπρέσβεις σχετικά με την επικύρω-
ση των ναυτιλιακών εγγράφων των πλοίων και ζήτησε ακρόαση για να ανα-
πτύξει προφορικά το θέμα. Οι αντιπρέσβεις αντί να παραπέμψουν την επι-
τροπή στην Κυβέρνηση, ζήτησαν από τον Καποδίστρια αν εγκρίνει να συνο-
μιλήσουν. Ο Καποδίστριας απάντησε καταφατικά. Μετά τη συνάντηση απά-
ντησαν οι αντιπρέσβεις στον Καποδίστρια. Του υποσχέθηκαν να τον ενισχύ-
σουν ενώ ενθάρρυναν ιδιαίτερα οι Δώκινς και Ρουάν τους αντικαποδι-
στριακούς στην Ύδρα. Την 24η Ιουνίου 1831 πολίται της Ύδρας, δηλαδή η
«συνταγματική επιτροπή» απέστειλαν στον Καποδίστρια έγγραφο που απο-
τελούσε σφοδρό κατηγορητήριο εναντίον του92.
Το παράδειγμα της Ύδρας ακολούθησαν και άλλα νησιά. Η Σύρος είχε αρ-
νηθεί να καταβάλει τους τελωνειακούς δασμούς. Στέρησαν το κράτος από
σημαντικά έσοδα και δημιούργησαν πρόσθετα οικονομικά προβλήματα στον
Κυβερνήτη. Προσπάθησαν να παρασύρουν στο κίνημά τους την Αίγινα. Οι
πιο δραστήριοι αντικυβερνητικοί έφυγαν από την Αίγινα και πήγαν στην
Ύδρα που έγινε  απροκάλυπτα επαναστατικό κέντρο93.
Στην Τζίμοβα (Αρεόπολη) οι επαναστάτες της Μάνης είχαν συγκαλέσει την
4η Μαΐου συνέλευση των πληρεξουσίων και εκλέξει τη «συνταγματική επι-
τροπή της Σπάρτης». Ανωμαλίες και καταχρήσεις πολιτικών υπαλλήλων και
στρατιωτικών στην Πάτρα, στη Σκόπελο, στη Σαντορίνη είχαν ως αποτέλε-
σμα να παραλύσει, ιδίως στις επαρχίες, η κρατική μηχανή. Τις ανωμαλίες
εκμεταλεύονταν οι ενοικιαστές των φόρων, ιδίως στη Δυτική Στερεά Ελλά-
δα, και καθυστερούσαν την πληρωμή των οφειλών τους94.

―Οι αναφορές
Τη 17η Ιουνίου 1831 δημοσιεύτηκε στον «Απόλλωνα» αναφορά των Συρια-
νών και μεταξύ αυτών ήταν και πολλοί Χιώτες. Στο ίδιο φύλλο και αναφορά
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92) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.607-610, 617-621, 622-624.

93) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.553.

94) Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.665-666.



των Ψαριανών. Οι δύο αυτές αναφορές ήσαν οι δύο πρώτες βολές του νη-
σιωτικού μετώπου εναντίον του καθεστώτος του Καποδίστρια. Ταυτόχρονα
υποκινούσαν τις κοινότητες των άλλων νησιών να στείλουν αναφορές προς
τον Κυβερνήτη και να κακίσουν την κακή κατάταση, τα διοικητικά μέτρα, τις
αυθαίρετες πράξεις που στερούντο νομιμότητας και ότι μόνο η σύγκληση νέ-
ας εθνικής συνέλευσης και η υποταγή στο σύνταγμα μπορούσε να αποκατα-
στήσει την τάξη95.
Ο πολυμήχανος νους του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου ήταν ο οδηγός της
αντικαποδιστριακής συνωμοσίας που θα κατέληγε σε μια τριπλή τραγωδία.
Αυτός έχοντας σημαντική επιρροή στους πρόσφυγες Χιώτες και Ψαριανούς
τους έσπρωξε να στείλουν με την ίδια ημερομηνία δυο χωριστές αναφορές
στον Καποδίστρια96.
Η σφοδρότητα των επιθέσεων του Πολυζωίδη έκανε τους «απλούς και άκα-
κους» νησιώτες και προπάντων τους εμπορευόμενους της Σύρας να νομίζουν
ότι είχαν να κάμουν μ’ έναν τύραννο, που έπρεπε ν’ ανατραπεί με κάθε τρό-
πο. Εκτός από τον «Απόλλωνα» άρχισε να επιδρά στις μάζες των νησιωτών
και μια μυστική οργάνωση η «Εταιρεία του Ηρακλέους» που την ίδρυσε και
συνέταξε το καταστατικό της ο Μαυροκορδάτος στη Μύκονο όπου είχε απο-
συρθεί γι’ αυτόν τον σκοπό97.
Οι πράκτορες των συνωμοτών, διασκορπισμένοι στα νησιά, στην Πελοπόν-
νησο και στη Στερεά παρακινούσαν τον λαό να μην υποτάσσεται σε καμιά
κυβερνητική αρχή και εντολή, να αρνείται την πληρωμή των φόρων και να
εργάζεται με κάθε τρόπο για την ανατροπή του «τυράννου»98.
Αναφορά συνέταξαν και οι κάτοικοι του «Καταδέματος και των Μεσογεί-
ων». Γι’ αυτή στο επόμενο κεφάλαιο.

―Τα κατασταλτικά μέτρα
Ο Καποδίστριας για να αντιμετωπίσει την κατάσταση εφάρμοσε κατασταλ-
τικά μέτρα που την επιδείνωσαν. Για να αμυνθεί είχε καταργήσει την ελευ-
θεροτυπία γιατί διασυρόταν η κυβέρνησή του, τού αρνιόνταν τον πατριωτι-
σμό του, τον κατάγγελναν ως όργανο της Ρωσίας και πίστευε ότι επηρεάζο-
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95) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.615.

96) Δημήτρη Φωτιάδη: Τόμος IV, σελ.223.

97) Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.624.

98) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.552, 3.



νταν και οι διαθέσεις των Τριών Δυνάμεων απέναντι της Ελλάδος. Επέβαλ-
λε λογοκρισία στις επιστολές και με το μέτρο αυτό κάθε έννοια ελευθερίας
καταργήθηκε. Ακολούθησαν ανακρίσεις, φυλακίσεις υπόπτων, άλλες δικαι-
ολογημένες και άλλες άδικες, αστυνόμευση των αντιφρονούντων, καταδίω-
ξη των συγγενών τους, κύμα δυσπιστίας και υποψίας, παρεκτροπές και
υπερβάσεις των αστυνομικών οργάνων και πλήθυναν με την πάροδο του
χρόνου οι μυστικοί πράκτορες της αστυνομίας. Όσο η αντιπολίτευση μεγά-
λωνε και γινόταν πιο τολμηρή, τόσο το καθεστώς αντιδρούσε πιο αυταρχικά
και πιο τυραννικά99.
Ο Αναγνώστης Κοντάκης γράφει στα «Απομνημονεύματα» τη συνηγορία
του υπέρ των Μαυρομιχαλαίων και την προσπάθειά του να γεφυρώσει το
φάσμα. Ζήτησε από τον Κυβερνήτη να συγχωρήσει τον Πετρόμπεη και να
του αποδώσει τη γερουσιαστική του θέση. Δέχτηκε και έστειλε τον Ιωάννη
Φιλήμονα στον Μαυρομιχάλη να το ζητήσει με αναφορά του χωρίς να λέει
ότι έσφαλε. Μεσολάβησε όμως ο Βιάρος και ζήτησε ως προϋπόθεση να φέ-
ρει ο Πετρόμπεης όλους τους συγγενείς του στο Ναύπλιο. Υποπτευόμενος
μήπως απατηθεί δεν δέχτηκε ο Πετρόμπεης100.
Τη μεσολάβηση του Αναγνώστη Κοντάκη περιγράφει και ο Μακρυγιάννης
στα Απομνημονεύματά του101, και συμπληρώνει:

«Τόμαθε αυτό ο Κολοκοτρώνης και η συντροφιά του και του εί-
παν, αν γένη αυτό, αυτήνοι τραβούνε χέρι από τον Κυβερνήτη.
Τότε άντεσε ο δυστυχής σαν τ’ αβγό στα δυο λιθάρια. Δεν θέ-
λησαν κι έμεινε η ομιλία δια τον Πετρόμπεγη. Κι ο δυστυχής
Κυβερνήτης βρέθηκε σε μίαν δεινή περίστασιν και καταλυπέ-
ταν, ότι απατήθη από τη συντροφιά του».

Διηγείται ακόμη ότι ο Κοντάκης προσπάθησε και δεύτερη φορά και ενώ
όλοι ήσαν σύμφωνοι τους επηρέασε «η κακή ψυχή ο Μεταξάς». Όμως κι αν
η προσπάθεια του Κοντάκη είχε ευοδωθεί θα μπορούσε να ανακόψει τα γε-
γονότα που είχαν δρομολογηθεί; Ασφαλώς όχι.
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99) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.617 # Δημήτρη Φωτιάδη: Τόμος IV, σελ.225 # Απόστολου Βα-

καλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.628-633 # Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.552,3 # Νικ. Κασομούλη:

Τόμος Γ’, σελ.335.

100) Αναγνώστη Κοντάκη: «Απομνημονεύματα» (Γ. Τσουκαλά, 11), σελ.73.

101) Μακρυγιάννη: Απομνημονεύματα (Εκδότες Μέλισσα - Α. Καραβίας), Βιβλίο Δεύτερο, Κεφά-

λαιο Δεύτερο, σελ.303-304.



―Τα γεγονότα στον Πόρο
Οι Τρεις Δυνάμεις υποσχέθηκαν στον Καποδίστρια ότι δεν θα επέτρεπαν να
εξέλθουν από την Ύδρα πλοία χωρίς νόμιμα ναυτιλιακά έγγραφα. Ήσαν
όμως ειλικρινείς οι υποσχέσεις;
Τη 14η Ιουλίου δημοσιεύτηκαν αναφορές με κοινό αίτημα: Σύγκλιση Εθνο-
συνέλευσης, λειτουργία Συντάγματος, του Ανδρέα Ζαΐμη, των Σπετσιωτών,
καθώς και άλλη πολύ αυστηρή των Δημήτρη Υψηλάντη, Ανδρέα Λόντου
και Σπυρίδωνος Τρικούπη που την προσυπόγραψαν πολλοί πολίτες. Γρά-
φει ο Κόκκινος:

«Εις το Ναύπλιον και εις το Άργος εκινήθησαν πράγματι τα
αστυνομικά όργανα, μόλις εγνώσθη η υπογραφή αναφορών,
προς περιστολήν των, αλλ’ είναι λογικόν να διερωτηθεί κανείς
ποία ήτο η βαρεία τυραννία του δικτάτορος Κυβερνήτου, αφού
και μετά την αποκάλυψιν τής ως άνω επιθετικής αναφοράς, οι
τρεις κορυφαίοι άνδρες οι υπογράφοντες πρώτοι δεν συνελή-
φθησαν, αλλ’ έμειναν ανενόχλητοι εις το Ναύπλιον102».

Ο Καποδίστριας πήρε την απόφαση να εξοπλίσει και να επανδρώσει τα πα-
ροπλισμένα στον Πόρο εθνικά πλοία. Οι Υδραίοι πληροφορήθηκαν από κα-
τασκόπους στο περιβάλλον του Κυβερνήτου την απόφαση. Γράφει ο Κασο-
μούλης ότι ο Μαυροκορδάτος παρουσίασε ένα γράμμα φίλου του από το
Ναύπλιο στους πρόκριτους και τους είπε ότι «το μόνο σωτήριο ήτον δι’ αυ-
τούς να καταλάβουν τα εις τον Πόρον πολεμικά πλοία103».
Τη 14η Ιουλίου ξεκίνησε ο Αντώνης Κριεζής με εβδομήντα άνδρες και μικρά
καΐκια και φθάνοντας στον Πόρο κατέλαβε τη φραγάτα «Ελλάς». Ακολού-
θησαν ο Μιαούλης, ο Σαχίνης, ο Σαχτούρης, ο Φαλάγκας μαζί με άλλους
καπεταναίους και πάνω από διακόσιους ναύτες. Ο Κανάρης βρισκόταν
στην κορβέτα «Νήσος των Σπετσών». Έστειλε ο Μιαούλης τον Σαχτούρη
και τον κάλεσε στη φρεγάτα αλλά δεν κατόρθωσε να τον πείσει να ταχθεί
μαζί τους. Σκέπτηκε να τον κλείσει στο αμπάρι, αλλά μετάνιωσε και τον
άφησε ελεύθερο να τριγυρνά στη φρεγάτα, όπου το πρωί αναχώρησε χωρίς
να τον αντιληφθούν.
Τη 16η Ιουλίου ο Καποδίστριας έστειλε έγγραφο στους τρεις αντιπρέσβεις,
εξέθεσε το πραξικόπημα των Υδραίων και ζήτησε να ενεργήσουν για την
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102) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.637.

103) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.407.



καταστολή του κινήματος. Αλλά τα πολεμικά πλοία των Αγγλογάλλων είχαν
απομακρυνθεί. Η αγγλική φρεγάτα «Μαδαγασκάρη» χωρίς καμιά ειδοποί-
ηση είχε αποπλεύσει από το Ναύπλιο με αντίθετη προς τον Πόρο κατεύθυν-
ση, ο γαλλικός στόλος παρέμενε αδικαιολόγητα στο Νεόκαστρο και ο Γάλ-
λος αντιπρέσβης Ρουάν απουσίαζε.
Τη 15η Ιουλίου ξεκίνησε από το Ναύπλιο το τυπικό τάγμα και έφτασε στα πε-
ριβόλια του Γαλατά το μεσημέρι, 16 Ιουλίου. Ο Κασομούλης, λοχαγός στο
τυπικό τάγμα, περιγράφει τη συνάντησή του με τον Χριστόδουλο Ποριώτη
στρατιωτικό διοικητή του Πόρου, αφοσιωμένο στους Υδραίους και τον διά-
λογο που επακολούθησε104. Λίγες ώρες αργότερα έφτασε ο Ρώσος ναύαρχος
Ρίκορντ με ναυαρχίδα τη φρεγάτα «Πριγκήπισσα Λόβιτς» και τα μπρίκια
«Τηλέμαχος» «Οδυσσέας» και «Λούγγρο» και έκλεισε τη βορεινή είσοδο
του κόλπου που βλέπει προς τα Μέθανα.
Την 22α Ιουλίου ο Μαυροκορδάτος βρισκόταν στη φρεγάτα «Ελλάς». Είχε
φέρει στον Μιαούλη αδιάλλακτες οδηγίες της επαναστατικής επιτροπής της
Ύδρας, που ο ίδιος είχε εισηγηθεί να παρθούν. 1) Με κανένα τρόπο δεν
έπρεπε να παραδώσει τα πλοία και 2) Αν τυχόν βρισκόταν μπροστά σ’ ανώ-
τερη βία κι αναγκαζόταν να τα εγκαταλείψει, ήταν προτιμότερο να τα κατα-
στρέψει105.
Ο Ρίκορντ προσπάθησε να πείσει τον Μιαούλη να εγκαταλείψει τα πλοία και
να επιστρέψει ειρηνικά στην Ύδρα, αλλά ο Μιαούλης αρνήθηκε δηλώνοντας
ότι υπακούει μόνο στις διαταγές της συνταγματικής επιτροπής της Ύδρας.
Την 23η Ιουλίου, ύστερα από νεότερο διάβημα του Καποδίστρια προς τους
αντιπρέσβεις της Αγγλίας και της Γαλλίας για την αθέτηση των υποσχέσεών
τους, έφθασαν στο λιμάνι του Πόρου οι αρχηγοί της αγγλικής και της γαλλι-
κής μοίρας Λάιονς και Λαλάντ. Πείστηκαν ότι δεν ήσαν διατεθειμένοι να
υποχωρήσουν ούτε ο Ρίκορντ ούτε ο Μιαούλης και συμφώνησαν να παρα-
μείνει το θέμα στάσιμο για επτά ημέρες όσες χρειάζονταν να πάνε στο Ναύ-
πλιο να πάρουν οδηγίες και να επιστρέψουν.
Τα ρωσικά σκάφη μαζί και δύο ελληνικά και μπροστά από τη μικρή είσοδο
του λιμανιού το μπρίκι «Τηλέμαχος» και μια σαλούτα (κλίβερ) είχαν απο-
κλείσει τον Μιαούλη μέσα στο στενό και δεν ήταν δυνατό να προσπαθήσει
ν’ απαγγιστρωθεί χωρίς εχθροπραξίες. Ο Ρίκορντ προτίμησε να περιμένει
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104) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.385-388.

105) Δημήτρη Φωτιάδη: Τόμος IV, σελ.233.



να γυρίσουν οι αρχηγοί των δύο άλλων μοιρών. Με τη δικαιολογία όμως ότι
το φρούριο του Πόρου είχε καταληφθεί από τους προσκείμενους προς τον
Μιαούλη μετά από προδοσία106, αποσπάσματα από τα κυβερνητικά στρατεύ-
ματα πέρασαν στον Πόρο. Ο Μαούλης αξίωνε να μην χρησιμοποιηθούν τα
πλωτά μέσα για μεταφορά της στρατιωτικής δύναμης στον Πόρο. Αλλά και
οι Ποριώτες μεταξύ τους ήσαν σε διάσταση. Οι δημογέροντες που είχαν διω-
χτεί από εκείνους που είχαν καταλάβει το φρούριο ζητούσαν από τον Ρί-
κορντ να επιστρέψουν ενώ οι φίλοι των Υδραίων με επικεφαλής τον Χρι-
στόδουλο Ποριώτη ήθελαν να μεταφέρουν τις οικογένειές τους στην Ύδρα.
Τα ρωσικά πλοία άρχισαν να εμποδίζουν τα πλοιάρια που επικοινωνούσαν
μεταξύ Πόρου και Ύδρας κάνοντας έρευνες σε όσα θεωρούσαν ύποπτα107.
Ωστόσο οι συγκρούσεις δεν αποφεύθηκαν. Ρωσικές βάρκες μετέφεραν ελ-
ληνικά στρατεύματα από την ακτή του Μοριά στον Πόρο. Ξέσπασε μεγάλη
ταραχή. Τους αντιβγήκε ο Χριστόδουλος Ποριώτης και ο γενναίος πολεμι-
στής βρήκε τον θάνατο. Ο Μιαούλης ειδοποίησε το ρωσικό μπρίκι «Τηλέ-
μαχος» να απομακρυνθεί από το στενό στόμιο του λιμανιού. Ο κυβερνήτης
του ρωσικού μπρικιού ζητούσε να απομακρυνθούν οι δύο κορβέτες «Νήσος
των Σπετσών» και «Αχιλέας» γιατί το λιμάνι ήταν αποκλεισμένο. Άρχισαν
πυροβολισμοί από το φρούριο, το ρωσικό πλοίο και από τα πλοία που κα-
τείχε ο Μιαούλης. Η μάχη κράτησε δυο-τρεις ώρες. Η «Νήσος των Σπε-
τσών» έχασε τα κατάρτια της, το υδραίϊκο πλοίο που έφερνε εφόδια και
εντολές γύρισε στην Ύδρα.
Σοβαρές ζημιές έπαθε και το πλοίο «Τηλέμαχος». Νεκροί υπήρχαν κι από
τις δύο πλευρές108.
Στις 28 και 29 Ιουλίου έγιναν κάποιες αψιμαχίες μεταξύ των δυνάμεων του
Καλέργη και των Υδραίων στο νησί. Την 30η αντάλλαξαν πυροβολισμούς οι
κορβέτες της μιας μεριάς και της άλλης.
Ο Ρίκορντ θεώρησε ότι οι Υδραίοι προσέβαλαν τη ρωσική σημαία και προ-
γραμμάτισε σοβαρότερη επίθεση. Τα ρωσικά πλοία χτύπησαν το φρούριο του
Πόρου. Ανατινάχτηκε το ελληνικό πολεμικό «Νήσος των Σπετσών», έπαθε
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106) Ο φρούραρχος του Πόρου Ιωσήφ Αμπάτης κουμπάρος του Μαυροκορδάτου, άφησε τους Υδραί-

ους να περάσουν το στενό, παρέδωσε το κάστρο και έβγαλε τη φρουρά του έξω σύμφωνα με όσα γρά-

φει ο Κάρπος Παπαδόπουλος (Απόστολου Βακαλόπουλου, Τόμος Η’, σελ.672).

107) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.646-647.

108) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.395,6 # Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.556.



καταστροφές και καταλήφτηκε μία κορβέτα, το ρωσικό πλοίο «Οδυσσέας»
κτυπήθηκε από πυροβόλο του φρουρίου. Στις 30 Ιουλίου οι Υδραίοι ναύτες
βλέποντας πως η σύγκρουση με τους Ρώσους ήταν αναπόφευκτη εγκατέλει-
ψαν ο ένας μετά τον άλλο τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας της 30ης

προς την 31η Ιουλίου, αφήνοντας εκτεθειμένο τον Μιαούλη με τους αρχηγούς
των. Ξημερώνοντας 1η Αυγούστου, βρέθηκε μόνο με είκοσι πέντε άνδρες πά-
νω στο δίκροτο «Ελλάς». Αποκαρδιωμένος διέταξε, παρά τις αντιρρήσεις του
Κριεζή, να βάλουν φυτίλια στην πυριτιδαποθήκη της φρεγάτας «Ελλάς» στις
κορβέτες «Ύδρα» και «Εμμανουήλ» και στο ατμόπλοιο «Καρτερία».
Ήταν 10:30 το πρωί όταν κινήσεις του ρωσικού «Λούγκρον» ερμηνεύτηκαν
ως προετοιμασία για ν’ αρχίσει η επίθεση. Τότε δόθηκε η θλιβερή διαταγή
του ναυάρχου. Σε μικρή απόσταση από τον Πόρο βρίσκονταν οι δύο ναύαρ-
χοι που επέστρεφαν από το Ναύπλιο. Πρώτη εκτινάχτηκε η «Ύδρα». Μετά
από λίγο η φρεγάτα. Διαλύθηκε και γέμισε η θάλασσα από μικρά κομμάτια
ξύλων. Γράφει ο Κόκκινος:

«Ἡ μόλις δημιουργουμένη Ἑλλάς, διά τήν ὁποίαν τά ὅπλα
τῆς ἀμύνης δέν ἦσαν ποτέ πλεονάζουσα πολυτέλεια, ἔχασε
τό θαυμάσιον ἐκείνο δίκροτον, διά τήν ἀπόκτηση τοῦ ὁποίου
εἶχε συνομολογηθῆ δάνειον καί κατέβαλεν ὁ ἑλληνικός λαός
φόρους μειώνοντας τόν ἄρτον του109».

Η πυρπόληση στην κορβέτα «Εμμανουήλ» και στο ατμοκίνητο «Καρτερία»
αργοπορούσε. Ένας στρατιώτης στο ατμοκίνητο και ένας ναύτης στην κορ-
βέτα έφτασαν κολυμπώντας, τράβηξαν έγκαιρα τα αναμμένα φυτίλια και
αποσόβησαν την καταστροφή τους110.
Να πώς ανήγγειλε ο Κανάρης στον Καποδίστρια το συνταρακτικό γεγονός.

«Ὁ Μιαούλης παρέδωκεν εἰς τάς φλόγας τήν «Ἑλλάδα» καί
τήν κορβέταν «Ὕδρα». Εἴθε παραδοθῆ τό ὄνομα τοῦ αὐτουρ-
γοῦ τοιαύτης πράξεως βαρβαρωτάτης εἰς αἰώνιον ἀνάθεμα...».

Από τη διήγηση του αυτόπτη Θεόδωρου Ρηγόπουλου το απόσπασμα:
«Ο Μιαούλης και ο Μαυροκορδάτος διέβησαν δια λέμβου προ της
πυρπολήσεως τον πορθμόν του Πόρου, και ενώ ο φρουρών το κα-
στέλι του πορθμού Αμπάτης ηδύνατο να τους συλλάβη ή τους βυ-
θίση δια των τηλεβόλων τούς αφήκε ν’ απεράσωσιν αβλαβείς111».
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109) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.650.

110) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.404.



―Οδεύοντας προς το δραματικό τέλος
Την 1η Αυγούστου υπογράφηκε το διάταγμα για τη σύγκλιση Εθνικής Συνέ-
λευσης την 8η Σεπτεμβρίου στο Άργος και καλούσε τις επαρχίες να ορίσουν
πληρεξουσίους. Ύστερα από το δραματικό επίλογο που είχαν τα γεγονότα
στον Πόρο με νεότερη προκήρυξη όρισε ημέρα έναρξης εργασιών της Εθνι-
κής Συνέλευσης την 1η Σεπτεμβρίου. Οι Υδραίοι χαρακτήρισαν την κατα-
στροφή των πλοίων ως εθνική προσφορά με προκήρυξη που δημοσιεύτηκε
στον «Απόλλωνα» του Κοινού της Ύδρας, διακήρυτταν ότι θα έκαναν οποι-
αδήποτε θυσία, «προς υπεράσπισιν των αναφαίρετων δικαιωμάτων και των
συνταγματικών νόμων του έθνους», και καλούσαν τις επαρχίες και τα νησιά
να στείλουν τους αντιπροσώπους τους στην Ύδρα.
Τη 13η Αυγούστου έστειλαν τον Καρατάσο και τον Μιχ. Γρίβα στη Σαλαμί-
να με δελεαστικές προτάσεις στους Κριεζώτη και Βάσο να συνεργαστούν
για να συγκεντρώσουν τους σκορπισμένους Ρουμελιώτες στην Πελοπόννησο
και να οργανώσουν ένοπλη επίθεση στο Ναύπλιο αλλά οι προτάσεις τους
έπεσαν στο κενό. Οι αρχηγοί των τριών στόλων δεν συμφώνησαν με το προ-
ταθέν σχέδιο αποκλεισμού της Ύδρας.
Την 22α Αυγούστου έστειλε έγγραφο ο Καποδίστριας στους πληρεξουσίους
του συνεδρίου του Λονδίνου ζητώντας την άμεση επέμβασή τους για την
αποκατάσταση της ομαλότητας. Η αδράνεια της αγγλικής και γαλλικής δι-
πλωματίας ήταν σκόπιμη. Η Ύδρα συνέχιζε το επαναστατικό της έργο με τη
συμπαράσταση του Λάιονς και του Λαλάντ.
Για να συμβιβάσουν τις ταραχές στη Μάνη επέτρεψε ο Καποδίστριας ύστε-
ρα από πρόταση του γερουσιαστή Γ. Αινιάν να μεταβούν στη Μάνη ο Κων-
σταντίνος Μαυρομιχάλης και ο Γεώργιος. Αντί να συμβάλουν στην ειρήνευ-
ση, έδρασαν παρασκηνιακά και ξεσήκωσαν περισσότερο τους επαναστάτες
γιατί πίστευαν ότι το αντικαποδιστριακό κίνημα θα πετύχαινε. Άπρακτος ο
Αινιάν αναγκάστηκε να τους ξαναφέρει στο Ναύπλιο. Αρχές Σεπτεμβρίου
οι Υδραίοι έστειλαν στο Λιμένι πολεμοφόδια και τρόφιμα πιέζοντας τους
Μανιάτες να επεκτείνουν το κίνημά τους στην Πελοπόννησο. Το κίνημα των
Μανιατών προσπάθησε να ενισχύσει και ο Γάλλος στρατηγός Γκεενέκ που
διαδέχτηκε τον Σνάϊντερ. Η ανάμιξη των Γάλλων στη νέα εξέγερση της Μά-
νης ήταν απροκάλυπτη112.
Την 26η Σεπτεμβρίου είχε ορίσει ο Καποδίστριας να δεχθεί τον Πετρόμπεη
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111) Δημήτρης Σταμέλος: Ἀνδρέας Μιαούλης, Ἔπος και Τραγωδία (ΕΣΤΙΑ), σελ.281.



Μαυρομιχάλη. Την ώρα που έφτανε ο Μαυρομιχάλης στον προθάλαμο για
τη συνάντηση με τον Καποδίστρια, έφτασε και ο «Ταχυδρόμος του Λονδί-
νου». Βίαιο άρθρο για την κατάσταση στην Ελλάδα με ανακρίβειες και υβρι-
στικές εκφράσεις για την Ελλάδα κατέληγε με τη φράση ότι καταδίωκε τους
Μαυρομιχαλαίους από τάσεις εκδικητικότητας. Βαθύτατα επηρεασμένος
από το άρθρο, αρνήθηκε να τον δεχτεί113.
Την άλλη ημέρα 27 Σεπτεμβρίου 1831 ημέρα Κυριακή φθάνοντας στο ναό
του Αγίου Σπυρίδωνος να παρακολουθήσει τη λειτουργία του όρθρου δέ-
χτηκε τη θανατηφόρα επίθεση των Μαυρομιχαλαίων. Οι σφαίρες του αδελ-
φού Κωνσταντίνου και το μαχαίρι του γιού του Πετρόμπεη επέφεραν τον
ακαριαίο θάνατο114.
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112) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.558-560.

113) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.561.

114) Διονυσίου Κόκκινου, Τόμος 6, σελ.677-683 # Δημήτρη Φωτιάδη: Τόμος IV, σελ.236-239 # Από-

στολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.711-718 # Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.436-444 # Ελένη

Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.561-562 # Δημήτρης Σταμέλος: οπ.π., σελ.339-341.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

α) Η Αττική δεν απελευθερώθηκε
― Στην συνθήκη που υπέγραψαν οι Τούρκοι Οσμάν αγάς, Οτζάκ αγάς,
Ασλάν Μουχουρδάρης και ο Δ. Υψηλάντης τη 13η Σεπτεμβρίου 1829, επομέ-
νη της μάχης της Πέτρας, αναφέρεται ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν οι
πρώτοι ανενόχλητοι το πέρασμά τους από την Πέτρα μέχρι την Μπουδουνί-
τσα χωρίς, ωστόσο, να κάμουν καμιά ζημιά στους κατοίκους, τα γεννήματα
και τα ζωντανά και ―άρθρο 6 της συνθήκης― να πάρουν μαζί τους τις
φρουρές της Λιβαδειάς, του Χανιού του Κατοίκου, του Τουρκοχωρίου και
της Φοντάνας. Ώστε στην Ανατολική Στερεά τουρκικές φρουρές έμειναν μό-
νο στην Ακρόπολη της Αθήνας και στην Μπουντουνίτσα115.
Η Αττική δεν απελευθερώθηκε. Με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της
Ελλάδος και τη δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους η Αττική
και η Εύβοια περιελήφθηκαν μεν εντός των ορίων του, αλλά ίσχυσε ιδιό-
μορφο καθεστώς γιατί το Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας ―22 Ιανουαρίου/3
Φεβρουαρίου 1830― εξασφάλιζε το δικαίωμα των Τούρκων της Αττικής και
της Εύβοιας να πωλήσουν εντός έτους τις περιουσίες τους. Μέχρι να ολο-
κληρώνονταν οι πωλήσεις οι τουρκικές δυνάμεις θα παρέμεναν στις περιο-
χές αυτές. Με το πρωτόκολλο της 4ης/16ης Ιουνίου 1830 η προθεσμία του ενός
έτους παρατάθηκε.
Στην Αττική, η εξουσία των Τούρκων έφτανε δυτικά μέχρι το Ποικίλο
όρος. Η περιοχή της Χασιάς επεκτεινόταν δυτικά του Ποικίλου όρους, εν-
σωμάτωνε το χωριό μας, τα Καλύβια της Χασιάς, και τη μισή και περισ-
σότερη μάλλον έκταση του Θριασίου. Η περιοχή αυτή μετά το 1828 δεν
εξουσιαζόταν από τους Τούρκους. Αλλά η περιοχή της Χασιάς επεκτεινό-
ταν και ανατολικά στα Άνω Λιόσια και το Καματερό και γειτνίαζε με την
περιοχή Μενιδίου δηλαδή σε χώρο που μπορούσαν να ασκούν εξουσία οι
Τούρκοι.
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται διάφορα γεγονότα που συνέβησαν κατά κύ-
ριο λόγο στην περιοχή της Χασιάς αλλά και στην Αθήνα και την Αττική γε-
νικότερα κατά τη δεύτερη περίοδο, 1830-1831, της διακυβέρνησης της χώρας
από τον Καποδίστρια.
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115) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.418 # Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.129.



―Το στρατόπεδο της Ελευσίνας
Μόλις ανάλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Καποδίστριας ενδιαφέρθηκε
για την οργάνωση του στρατού. Την 7η Φεβρουαρίου 1828 δημοσιεύτηκε ο
Οργανισμός. Μπήκε αμέσως σε εφαρμογή. Οι άτακτοι κατατάχτηκαν σε χι-
λιαρχίες116 και μετακινήθηκαν στα Μέγαρα και την Ελευσίνα. Μέχρι το τέ-
λος του απελευθερωτικού αγώνα, όπως έχει ήδη γραφεί, οι πολεμικές επι-
χειρήσεις διεξήχθησαν με τον στρατό οργανωμένο σε χιλιαρχίες. Μετά τη
μάχη της Πέτρας αποφασίστηκε να οργανωθεί ο στρατός σε τάγματα. Με το
διάταγμα της 2ας Οκτωβρίου 1829 καταργήθηκε ο οργανισμός των χιλιαρ-
χιών και τη 18η Οκτωβρίου του ιδίου έτους δημοσιεύτηκε ο νέος στρατιωτι-
κός οργανισμός. Στους αξιωματικούς και τους χιλίαρχους δημιουργήθηκε
μεγάλη ανησυχία. Άρχισαν να συσκέπτονται γιατί πλανιόταν το ερώτημα αν
έπρεπε να δεχθούν τον νέο οργανισμό ή να επιδιώξουν να αναβληθεί μέχρι
την άφιξη του νέου ηγεμόνος117.
Άρχισε η οργάνωση των ταγμάτων. Συνέστησε εννεαμελή διοργανωτική επι-
τροπή με μέλη από τους αρχηγούς όλων των σωμάτων που προέβησαν στις
σχετικές εισηγήσεις προσώπων118. Είχαν τα τάγματα, χαρακτήρα ημιτακτι-
κών μονάδων. Έχοντας την οργάνωση που είχε ο τακτικός στρατός έφερναν
πιο κοντά σ’ αυτόν τα άτακτα στρατεύματα. Για τη συγκρότηση των ταγμά-
των χρησιμοποίησε ο Καποδίστριας τον στρατηγό Gérard με επιτελάρχη τον
συνταγματάρχη Pellion119.
Συμπληρωματική στρατιωτική μεταρρύθμιση πρέπει να θεωρηθεί και η ορ-
γάνωση του Τυπικού τάγματος και του Ταξιαρχικού120.
Στο Μετόχι της Φανερωμένης, την 20η Ιανουαρίου 1830, τα 6 τάγματα που εί-
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116) Νικ. Κασομούλη: Για τις Χιλιαρχίες, Τόμος Γ’, σελ.24-30, Τόμος Γ’, σελ.39-62, Τόμος Γ’, σελ.63-

93 # Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.103-109.

117) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.243-244.

118) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.276.

119) Απόστολου Βακαλόπουλου: Τόμος Η’, σελ.133.

120) Ο Χρήστος Βυζάντιος στην Ιστορία του Τακτικού Στρατού (Απομνημονεύματα Αγωνιστών του

‘21, Τόμος 10, Εκδόσεις Γ. Τσουκαλά) περιγράφει τις αλλεπάλληλες διαδοχές στην αρχηγία του Τα-

κτικού: Φαβιέρος, Έϋδεκ, Τρέζελι, Γεράρδος. Εκείνος σχημάτισε το Τυπικό τάγμα και τον Οργανι-

σμό του. Αυτός εκτελούσε αυτοπροσώπος τα σύμμικτα γυμνάσια στο Ναύπλιο με το ιππικό που ερχό-

ταν από το Άργος. Συνεχίζει ο Βυζάντιος εκθέτοντας και τα αίτια της αποτυχίας των ελαφρών ταγμά-

των (σελ.257-259).



χαν οργανωθεί, έδωσαν όρκο πίστεως μπροστά στον Κυβερνήτη και πήραν
τις νέες σημαίες121. Αυτά αποτέλεσαν το στρατόπεδο της Ελευσίνας122, ενώ
στην Δυτική Ελλάδα σχηματίστηκαν τα 14 από τα 20 μέχρι τις αρχές Φε-
βρουαρίου και αποτέλεσαν το στρατόπεδο της Ναυπάκτου. Πολλοί δεν συ-
γκατατέθηκαν να καταταγούν στα τάγματα. Ποικίλες ήταν οι αντιδράσεις
εκείνων που περέμειναν «εκτός ενεργείας». Αντιζηλίες. Άλλοι στήριζαν τις
ελπίδες τους στον ερχομό του νέου ηγεμόνα κι άλλοι συγχρωτίζονταν με
τους αντιπολιτευόμενους.
Ο Κυβερνήτης για να ικανοποιήσει μερικούς από τους απομείναντες εκτός
ενεργείας που είχαν παράπονα σκέφτηκε να διορίσει απ’ αυτούς μερικούς
όχι πλέον αρχηγούς σωμάτων αλλά θέσεων. Στην Ανατολική Στερεά όρισε
δύο θέσεις123 την Ελευσίνα και την Αταλάντη. Σε κάθε θέση εντάσσονταν
κάποια τάγματα που κατά καιρούς αλλάζονταν με άλλα, που τα μετακινού-
σαν σε άλλη θέση.
Την 24η Μαρτίου 1830 ο Επί των Στρατιωτικών και των Ναυτικών Γραμμα-
τεύς της Κυβερνήσεως Βιάρος Καποδίστριας έστειλε επιστολή «Προς τον
αρχηγόν124 εις Ελευσίνα και Μέγαρα Κύριον Ιωάννην Ράγκον» με οδηγίες
να προσέξει την ακριβή διατήρηση των Κανόνων του Οργανισμού και να
εμποδίζεται παν είδος στρατιωτικής καταχρήσεως εις βλάβην των κατοίκων
των μερών εκείνων. Επίσης την ακόλουθη επιστολή προς τους Ταγματάρχας,
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτας των τοποθετημένων ταγμά-
των εις Ελευσίνα και Μέγαρα.

«Ἡ Κυβέρνησις ἐδιώρισεν ἀρχηγόν σας τόν ὁπλαρχηγόν κ. Ἰω-
άννην Ράγκον, ὡς τοιοῦτον θέλετε τόν γνωρίσει, καί κατά χρέος
θέλετε προσφέρει πρός αὐτόν σέβας καί ὑποταγήν, ἐκτελῶντας
μέ ἀκρίβειαν τά ὅσα παρ’ αὐτοῦ ἠθέλατε διαταχθῇ125».
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121) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.290.

122) Τα 6 τάγματα του στρατοπέδου της Ελευσίνας ήταν: Β’, Ιω. Ρούκης, Ζάχος Μίλιος _ Δ’, Ιωάννης

Μαμούρης, Βιρβίλης, _ ΣΤ’, Τριαντάφυλλος Τζιουράς, Γεώργιος Ζορμπάς, _ Η’, Ιω. Βαϊρακτάρης,

Σκυλοδημάκης, _ Ι’, Ευθύμιος Στορνάρης, Ιω. Βελέντζας, _ ΙΒ’, Τόλιος Νικολάου, Καζάνης.

Από τα πάρα πάνω ονόματα οι πρώτοι σε κάθε τάγμα είχαν τον βαθμό του ταγματάρχη και οι δεύτε-

ροι του υποταγματάρχη.

123) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.307,8.

124) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: Το αρχείο Γιαννάκη Ράγκου, σελ.294-295. Ο Μιαούλης σε επιστο-

λή του προς τον Ι. Ράγκο την 23η Φεβρουαρίου 1830 τον προσφωνεί αρχηγό των στρατευμάτων.

125) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.295-297.



β) Οι Οθωμανικές κτήσεις στην Εύβοια και την Αττική
― Στο τέλος Ιουλίου του 1830 ήρθε στο Ναύπλιο ο Χατζή Ισμαήλ μπέης,
μουλάς της Νικομήδειας, για να επιστατήσει στην αποχώρηση των τουρκι-
κών στρατευμάτων και των Τούρκων κατοίκων της Εύβοιας, της Αττικής και
άλλων μερών που περιλαμβάνονταν στα όρια της Ελλάδος.
Ο Ισμαήλ μπέης ήταν πρόθυμος να διευθετηθεί κάθε διαφορά αλλά δημι-
ουργούσαν δυσχέρειες ο Ομέρ πασάς της Εύβοιας και άλλοι αγάδες ισχυρι-
ζόμενοι ότι τα τουρκικά στρατεύματα της Εύβοιας και της Αττικής δεν θα
αποχωρούσαν αν δεν τους πλήρωναν τους καθυστερούμενους μισθούς. Τα
χρήματα για την πληρωμή των στρατευμάτων θα προέρχονταν από την πώ-
ληση των κτημάτων των Τούρκων που θα αποχωρούσαν και των βατουφίων.
Η πρόταση του Ισμαήλ μπέη να τα αγοράσει η Ελληνική Κυβέρνηση παρά
την προσπάθεια του Καποδίστρια να συνάψει δάνειο δεν πραγματοποιήθη-
κε. Η παράταση της εκκρεμότητας ήταν επικίνδυνη. Τούρκοι στρατιώτες
ερήμωναν με τις επιθέσεις τους την Αττική και τον Ελαιώνα της Αθήνας, ενώ
στην Πύλη φανατικοί ουλεμάδες απαιτούσαν να μην παραχωρηθούν στην
Ελλάδα τα βακούφια της Εύβοιας και της Αττικής και τις απόψεις τους είχε
υιοθετήσει ο Ρέϊζ εφέντης (υπουργός της Πύλης).
Προβλήματα δημιουργούντο και στην Ακαρνανία λόγω υποχρεωτικής ανα-
χώρησης των Ελλήνων126.
Πλήθος ζητημάτων ανέκυπταν και για την τακτοποίησή των. Ο Καποδί-
στριας διόρισε Επιτροπή αποτελούμενη από τους Σπύρο Καλογερόπουλο,
Κωνσταντίνο Μάνο και Ιωάννη Μίσογλου που έφτασε στην Αθήνα γύρω
στις 20 Αυγούστου 1830, για να συνεννοηθεί με τον Ομέρ πασά και τους κα-
τά τόπους αγάδες για την πώληση των κτημάτων. Θα ήταν αρμόδια για την
εξέταση της νομιμότητας των αγοραπωλησιών. Στο έγγραφο του διορισμού
περιλαμβάνονταν οδηγίες και κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσουν κατά
τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων127.
Αρμόδιο για την επικύρωση των πωλητηρίων όρισε ο Καποδίστριας τον Δ.
Περρούκα ειδικό πληρεξούσιο. Ακολουθούσαν την εξής διαδικασία: Ο Χα-
τζή Ισμαήλ μπέης εξέδιδε το πωλητήριο έγγραφο, η Ελληνική Επιτροπή εξέ-
ταζε την νομιμότητά του και εισηγείτο στον Δ. Περρούκα για την επικύρωση.
Εκείνος ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης αποφάσιζε για την οριστική επικύ-
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126) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.576-577.

127) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.577-578.



ρωση της αγοραπωλησίας128. Τη 18η Φεβρουαρίου 1831 ο Δ. Περρούκας ανα-
χώρησε από την Αθήνα. Αντικαταστάθηκε από τριμελή επιτροπή για την επι-
κύρωση των πωλητηρίων, τους γερουσιαστές Γ. Αινιάν, Δημητρακόπουλο και
Γ. Χαραλάμπη. Παρά το ενδιαφέρον του ιδίου του Καποδίστρια για την τύχη
των μεγάλων κτημάτων της Αττικής και την αναζήτηση κτηματολογίου δεν
κατέστη τούτο δυνατόν να βρεθεί. Κτηματολόγιο που κατείχε ο Αθηναίος Σπ.
Παλαιολόγος αρνήθηκε να το παραδώσει στην Ελληνική Κυβέρνηση129.

«Οι μέχρι τότε νομείς των οθωμανικών δημόσιων γαιών, μετα-
μορφωθέντες σε ιδιόκτητες από το εν τω μεταξύ εισαχθέν στην
Ελλάδα ρωμανο-γερμανικό δίκαιο, αποσύρθηκαν πουλώντας τα
«δικαιώματά» τους σε Έλληνες καπιταλιστές» γράφει ο Κώστας
Βεργόπουλος και συνεχίζει: «Οι Έλληνες καπιταλιστές αγορά-
ζοντας το δικαίωμα νομής (Τεσσαρούφ) επί των τουρκικών κτη-
μάτων σε τιμές ευκαιρίας απέσπασαν εν συνεχεία από το ελλη-
νικό κράτος μία σειρά νομολογιακών πράξεων αναγνωριστικών
της πλήρους και απόλυτης κυριότητάς τους130».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

96

128) Θωμάς Δρίκος: «Οι Πωλήσεις των Οθωμανικών Ιδιοκτησιών της Αττικής 1830-1831», σελ.27, Δή-

μος Γλυφάδας, Εκδόσεις Τροχαλία 1994. Ο Θωμάς Δρίκος καταπιάστηκε με το θέμα των πωλήσεων

των οθωμανικών ιδιοκτησιών της Αττικής στα 1830-1831 ενδιαφερόμενος να εξετάσει πώς το κτήμα

«Άνω και Κάτω Τράχωνες» στο οποίο περιλαμβάνεται ολόκληρη η Γλυφάδα, περιήλθε από τους

Τούρκους αγάδες στους Έλληνες γαιοκτήμονες. Η έλλειψη βιβλιογραφίας τον οδήγησε να εξετάσει

τους φακέλους της Ελληνικής Επιτροπής για τις αγοραπωλήσίες καθώς και σχετικά αρχεία συμβο-

λαιογράφων και προσώπων και εφημερίδες της περιόδου 1831-1834. Η μελέτη που προέκυψε ρίχνει

φως στις αγοραπωλησίες της συγκεκριμένης περιόδου όλης της Αττικής.

―Για «Το Γαιοκτητικό Καθεστώς της Βόρειας Αττικής στους Τελευταίους Χρόνους της Τουρκοκρα-

τίας και Μετά την Απελευθέρωση» ανακοίνωση του Α. Μηλιώνη (Α’ Συμπόσιον Ιστορίας-Λαογρα-

φίας Βορείου Αττικής, σελ.89-109, Αχαρνές 1989).

―Για το Κορωπί. Ανακοίνωση Σεραφείμ Αθ. Κόλια: Κτηματολογικά Κορωπίου τον 19ο αιώνα. (Ζ’

Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής, σελ.243-258, Κορωπί 1998).

―Για την Ανάβυσσο. Το ιδιοκτησιακό ζήτημα της περιοχής Αναβύσσου, ανακοίνωση Θεοδώρου Δα-

λάκογλου (Ζ’ Επιστημονική Συνάντηση κ.λ.π., σελ.259-278, Κορωπί 1998).

―Δημήτρη Γιώτα: «Στοιχεία Γαιοκτητικού Καθεστώτος στα Χωριά του Καταδέματος Αττικής στις

Αρχές του 19 ου αιώνα». Λαμπηδόνα, Τεύχος 14, σελ.16-20, Τεύχος 15, σελ.10-17.

129) Θωμάς Δρίκος, οπ.π., σελ.41 και 94 (σημείωση 144).

130) Κώστας Βεργόπουλος: Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωρ-

γίας, σελ.117-118, Εξάντας.



Όμοια και ο καθηγητής Δημοσθένης Στεφανίδης επισημαίνει:
«Εἰς τήν θέσιν τῆς γαιοκτητικῆς πολυμορφίας τῶν Τούρκων
ἐχώρησεν οὕτω ἡ ἀτομιστική ρωμαϊκή ἀντίληψις περί ἐλευ-
θέρας, σχεδόν ἀπεριορίστου ἀτομικής ἐγγείου ἰδιοκτησίας131».

Οι Οθωμανοί που είχαν το τεσσαρούφ, τη διακατοχή (εξουσίαση) των κτη-
μάτων τα πούλησαν σαν να ήταν ιδιοκτήτες. Με τη δικαιολογία ότι είχαν κα-
ταστραφεί οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν τους εφανέρωναν γνωρίζοντας ότι ειδι-
κά για τα μεγάλα κτήματα που περιείχαν βουνά, δάση, λίμνες, βοσκές είχαν
ταπιά δηλαδή τίτλους διακατοχής.
Είχε επομένως την κυριότητα το οθωμανικό κράτος και θα έπρεπε να πε-
ριέλθουν στο ελληνικό δημόσιο. Στην Αττική το 1830 οι εκτάσεις υπό οθω-
μανική νομή (τεσσαρούφ) ήταν 173.100 στρ. (40% των καλλιεργούμενων
γαιών). Το 1833 οι εκτάσεις των τσιφλικιών ήταν 170.000 στρ. Σήμερα η
Αττική είναι ένας τόπος με ανύπαρκτο απόθεμα δημόσιας γης. Η θέση του
Καποδίτρια για τη δημόσια φύση των μεγάλων τουρκικών κτημάτων δεν ενο-
χλούσε μόνο τους αγοραστές μεγάλων κτημάτων αλλά και αρκετούς κτημα-
τίες. Η αναφορά πολλών Αθηναίων τη 10η Ιουλίου 1831 με την οποία ζητού-
σαν Σύνταγμα από τον Καποδίστρια ήταν ενέργεια που υποκινείτο από ίδια
συμφέροντα. Ο φερόμενος κατά τον Ψύλλα ως συντάκτης Βενδύλος ήταν
αγοραστής κτημάτων στο Χαλάνδρι.

γ) Το Στεφάνι
Δεν περιλήφθηκε στις πωλήσεις των οθωμανικών ιδιοκτησιών της Αττικής
― Η περιοχή δυτικά του Ποικίλου όρους, όπως ήδη αναφέρθηκε, από το
1828 δεν κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Την κατείχαν οι Έλληνες γι’ αυ-
τό και το Στεφάνι δεν συμπεριλήφθηκε στις πωλήσεις των οθωμανικών ιδιο-
κτησιών της Αττικής. Δεν θεωρήθηκε οθωμανικό. Αγορά τριών ζευγαριών
στην Ελευσίνα έγινε από τον Γεώργιο Λεβέντη. Όπως τονίζεται και στην
πάρα κάτω επιστολή της Επιτροπής για την εξέταση της νομιμότητας των
αγοραπωλησιών δεν έπρεπε να γίνει.

αρ. επιστολής 116
Προς την Α.Ε. τον Σ. Κυβερνήτην.
Πληροφορηθέντες ότι ο πρό τινων ημερών ενταύθα ελθών Γεώρ-
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131) Δημοσθένους Σ. Στεφανίδου: Μαθήματα Αγροτικής Πολιτικής και Οικονομικής Πολιτικής επί

των Συλλεκτικών Έργων, σελ.25.



γιος Λεβέντης, είτε εξ αγνοίας ή μη, αγόρασε τρία ζευγάρια κεί-
μενα εις την Ελευσίνα, και εδόθη παρά του Ισμαήλ μπέη το Τα-
κρίρι132 δια να γίνη το τουρκικόν πωλητήριον ενώ εις πολλάς μετ’
αυτού συνδιαλέξεις τω ομίλησεν η Επιτροπή ότι αυτός ο τόπος
ως μη κατασχεθείς πώποτε από τα τουρκικά όπλα δεν υπάγετο
εις την κατηγορίαν των λοιπών μερών της Αττικής εις τα οποία
οι Οθωμανοί έλαβον κατά το πρωτόκολλον το δικαίωμα να πω-
λήσωσι τα κτήματά των. Ελέγξαμεν πρώτον τον ρηθέντα Γεώρ-
γιον δια το ανάρμοστον της πράξεώς του, και παρεστήσαμεν
έπειτα εντόνως προς τον Ισμαήλ μπέη ότι μας βάζει εις θέσιν να
απορρίψωμεν το πωλητήριόν του εν ώρα των εξετάσεων, καθότι
δεν δυνάμεθα να παρακλίνωμεν ποσώς από τας οδηγίας μας θε-
μελιωμένας καθ’ όλα εις το Πρωτόκολλον της 16 Ιουνίου.
Απολογούμενος εις τούτο ο Ισμαήλ μπέης και μάλλον προφα-
σιολογούμενος μας απεκρίθη ότι δεν ηδύνατο να αποφύγει το να
δεχθή αυτήν την πώλησιν επειδή και αι εσχάτως εις αυτόν ελ-
θούσαι διαταγαί περί πωλήσεως των κτημάτων Ελευσίνος και
Θηβών ήσαν...
Εν Αθήναις 6 Ιανουαρίου 1831
Η Επιτροπή...133

―Γ.Α.Κ. Σημειώσεις134 από τους Φακέλλους (44-47) της Μικτής Επιτροπής.
1―Πίνακας των αφιερωμάτων τα οποία έκαμεν ο Ιγγέπ (;) Μωχαμέδ πασάς,
άλλως κτήματα του Χασεκή λεγόμενα».
Αναφέρει: Τσιφλίκιον ονόματι Στέφανος. Κείμενον εν τω περιχώρω Χα-
σιάς, όρια θάλασσα - δρόμον Θηβών, τείχος Τζάλδωρα - σύνορα Χαϊδάρι -
βουνόν Δαφνί ως παραλίας.
Ωφέλη των αφιερωτών 4225
Παρατηρήσεις: Το ανήκον εις τον αφιερωτήν εισόδημα από 20 ζευγάρια, 20
στρέμματα άμπελον, βοσκήσιμες γαίες και λοιπά κολιγικώς. Αλλά τούτο το κτή-
μα δεν ημπορεί να θεωρηθεί ως οθωμανικόν διότι εξουσιάζετο από τους Έλλη-
νες έχοντας τας σκηνάς των και την διαμονήν των επ’ αυτών στρατιωτικώς.
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132) Takrir (βεβαίωση, δήλωση, επικύρωση).

133) Θωμάς Δρίκος: οπ.π., σελ.162-163.

134)Έρευνα των εγγράφων από τον Δημήτρη Γιώτα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.



2―Στον ίδιο φάκελλο. Πίνακας των εν τη Αττική Βακουφίων. Νο 41. Τσι-
φλίκι εις Στεφάνι όνομα ιδιοκτ: Χασεκής. Επίσης δύο μύλοι του στεφανίου.
Αξία σημερινή α’ Στεφάνι 79.500, β’ μύλοι 12.000. Πρόσοδοι μέχρι 1836 ―
18.000. Στις παρατηρήσεις: Είναι ενωμένη και η λίμνη το ιχθυοτροφείον κα-
θώς και τα σπίτια και αμπέλια.
3―Σε επόμενο πίνακα αναφέρει ότι εκποιήθηκε το στεφάνι στην τιμή των
79.500 και οι δύο μύλοι 12.000.
(Δεν γνωρίζω ποιο νόμισμα εκφράζουν οι αριθμοί, το γρόσι ή τη δραχμή που
εισήχθη στην κυκλοφορία την 8η Φεβρουαρίου 1833).

―Τι απέγινε η περιουσία του Χατζή Αλή Χασεκή
Από τις πάρα πάνω σημειώσεις προκύπτει ότι το τσιφλίκι ανήκε στην περιο-
χή της Χασιάς. Καθορίζονται τα όρια, η έκταση και η χρήση της γης. Ανα-
φέρεται ωστόσο σε διαφορετικούς πίνακες. Στα αφιερώματα του Ιγγέπ (;)
Μωχαμέδ πασά, στα βακούφια και στις εκποιήσεις. Δεν προσδιορίζεται η
ημερομηνία εκποίησης η οποία θα είχε γίνει όσο το τσιφλίκι αποτελούσε
τούρκικη ιδιοκτησία, αφού με την απελευθέρωση εντάχθηκε στις Εθνικές
γαίες. Κατά την διάρκεια της παντοδυναμίας του Χατζή Αλή Χασεκή ήταν
κτήμα του και το Στεφάνι.
Προβάλλουν δύο ερωτήματα. Τί απέγινε η περιουσία του Χατζή Αλή Χασε-
κή και ποια ήταν η συνέχεια από το 1795, έτος της καταδίκης του και του
τραγικού του τέλους, μέχρι το 1828; Τα κτήματα πέρασαν στο μοιρί. Κηρύ-
χτηκαν δημευθέντα βασιλικά και στάλθηκε υπάλληλος στην Αθήνα να κατα-
γράψει την περιουσία του αποβιώσαντος και να εκποιήσει τα υπάρχοντα δια
πλειστηριασμού. Άλλα από τα δημοπρατηθέντα αγοράστηκαν σε ευτελείς τι-
μές. Αγόρασαν πολλοί μωαμεθανοί. Αγόρασε το κοινόν των Αθηνών το νε-
όκτιστο σαράι στην πόλη. Το περισσότερο όμως μέρος των κτημάτων έμεινε
απούλητο. Δεν υπήρχαν αγοραστές αλλά και η δημοπρασία διακόπηκε εξ
αιτία στάσης κάποιων ντόπιων Τούρκων κατά του νέου Ζαμπίτη. Μετά, με-
γάλο μέρος απ’ αυτά αγόρασε η Βαλιδέ και ο μέγας Βεζύρης135.
Παρόμοια περιγραφή κάνει και ο Παναγής Σκουζές και καταλήγει: «Τα δε
υποστατικά του Χατζή Αλή έγιναν εις δύο άνισα μερίδια. Τα δύο τρίτα αγό-
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135) Θ. Ν. Φιλαδελφέως: «Ιστορία των Αθηνών», Τόμος Δεύτερος, σελ.176-178 # Το Χρονικό του

Ανθίμου: Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου: Μνημεία της Ιστορίας των Αθηνίων, Τόμος Πρώτος,

σελ.126-129.



ρασεν ο βεζύρης της βούλας του τότε καιρού και το ένα τρίτον η Βαλιντέ και
τα χρήματα ήμπαν εις το Μεγάλον Ταμείον του κράτους της Τουρκίας136».
Το πιθανότερο είναι στη συνέχεια να καλλιεργήθηκε το τσιφλίκι από κολ-
λήγους όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
Στο έγγραφο (αριθ. 1280) της Εθνολογικής Εταιρείας καταλέγονται τα υπό του
μητροπολίτου Αθηνών φορολογούμενα «εν έτει 1820 χωρία της Αττικής καί τω
ενί εκάστω αναλογούν ποσόν». Το χωριό Στεφάνι φορολογείται με 80 γρόσια,
80 και η Χασιά και η Ελευσίνα. Το Μενίδι με 90 και τα Λιόσια με 15. Δεν υπάρ-
χει ωστόσο αντιστοιχία του ποσού του φόρου με τον αριθμό των κατοίκων137.

―Το Στεφάνι διεκδικήθηκε
Από την ακόλουθη επιστολή είναι φανερόν ότι οι Κουντουργιώτες διεκδίκη-
σαν το Στεφάνι από το 1830. Κάτοικοι της Χασιάς απευθύνθηκαν προς την
Επιτροπή που συστήθηκε να εξετάζει τη νομιμότητα των αγοραπωλησιών
των οθωμανικών κτημάτων διεκδικώντας το δίκιο τους.

Προς την κατά την Εύβοιαν και Αττικήν
Σην Ελληνικήν Επιτροπήν.
Οι υποφαινόμενοι δυστυχείς κάτοικοι εκ του χωρίου Χασιάς κα-
τά την έγγραφον συμφωνίαν οπού εκάμαμεν με τον αρμένιον
Τιγγίρογλου επιτροπεύοντα εις τα χωράφια του Στεφανίου δια
να τα καλλιεργήσωμεν, αφού τα εκαλλιεργήσαμεν και εκατα-
βάλλαμεν τόσους κόπους παρ’ ελπίδα χθες οι Κουντουργιώται
ήλθον με βόας και σπόρους και αυθαιρέτως επήραν τους τόπους
όπου εμείς καλλιεργήσαμεν δια να δυνηθώμεν να ποριζόμεθα
τον επιούσιον άρτον.
Ση Επιτροπή ο τόπος ούτος το Στεφάνι ως πληροφορείσθε παρ’
όλων των ενταύθα πολιτών έκπαλαι καλλιεργείτο από ημάς ως εν
σύνορόν μας και επειδή κατά δυστυχίαν το χωρίον μας κείται εις
τόπον ορεινόν και άκαρπον εάν ημείς δεν καλλιεργήσομεν αυτούς
τους τόπους αποθνήσξομεν (;) αναμφιβόλως της πείνας, οι δε
Κουντουριώται ενώ έχουν όλην την πεδιάδα της Ελευσίνος δεν
έχουν ανάγκην να ζητούν να αρπάσουν και αυτήν την ολίγην από
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136) Παναγή Σκουζέ: Η Τυραννία του Χατζή-Αλή Χασεκή στην Τουρκοκρατούμενη Αθήνα 1772-

1796, (Κέδρος 1975), σελ.82-83.

137) Θ. Ν. Φιλαδελφέως: οπ.π., Τόμος Πρώτος, σελ.206-261.



εμάς τους δυστυχείς, αλλά κινούνται από φανερήν πλεονεξίαν.
Χωρίς να μιμηθώμεν αυτούς εις την αυθάδειαν καταφεύγομεν εις
την οποίαν γνωρίζομεν και σεβόμεθα Αρχήν, παρακαλούντες θερ-
μώς να διατάξει τους ρηθέντας Κουντουριώτας να περιορισθούν
εις την έκτασιν της Ελευσίνος και να μην εμβαίνωσιν εις τα εδικά
μας σύνορα και ζητούν να αρπάσουν την ολίγην δι’ εμάς εκείνην
Γην, διότι αυτοί μεν αν δεν εμποδισθώσιν από το να αρπάξωσιν
αυθαιρέτως τας εντός των συνόρων μας Γαίας και οποίας... πορί-
ζουν την τροφήν μας και τας οποίας εμείς με τόσους κόπους καλ-
λιεργήσαμεν και... υποφέρομεν να αρπάζονται οι τόποι μας αφ’
εκείνους και πρέπει να αποθάνομεν της πείνας και απελπισίας ή
να καταφύγωμεν εις τα αυτά μέτρα με εκείνους εις τα οποία και
θέλαμεν καταντήσει αν δεν εγνωρίζαμεν ότι η Ση Επιτροπή θέλει
γνωρίσει το δίκαιον και καταπαύσει την αδικίαν.
Ελπίζοντας εις το φιλοδίκαιον της Σης Επιτροπής μένομεν με βα-
θύτατον Σέβας.
Εν Αθήνας τη 19 Οκτωβρίου 1830.
Οι Ευπειθείς Πολίται
Θανάσι Βασίλης, Γιάννη Βασίλης, Αντόνη Κόλλιας, Γιάννη Πα-
νταζής, Μήτρο Γκολέμης, Γιοργάκης Καλέργις, Γιάννη Μητρο
Αντόνης, Σιδέρης Τζίκος, Σταμάτη Λιάκος, Νικολός Καλέρις,
Γκίκας Λιάκος και λοιποί Χασιώτες.

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτροπή Φ38-39, η αντιγραφή έγινε από τον Δημήτρη Γιώτα).
Οι ευπειθείς πολίται που αναγράφονται τα ονόματά τους είναι: Οι δύο πρώ-
τοι τα αδέλφια του Καπετάν Μελέτη Βασιλείου. Ο Θανάσης Βασιλείου και
ο Αντώνης Κόλιας είναι δημογέροντες αυτήν την εποχή στη Χασιά. Όλοι οι
υπόλοιποι είναι κάτοικοι του χωριού μας, των Καλυβίων της Χασιάς, και
πρόγονοι γνωστών οικογενειών. Οικογένειες Κόλια υπάρχουν στη Χασιά
και στα Καλύβια. Προβληματίζει το γεγονός ότι όλο το δυτικό οικοδομικό
τετράγωνο ανατολικά της πλατείας ωρολογίου και πέρα αυτού κατοικήθηκε
συνεχώς από οικογένειες Κόλια στον πυρήνα του χωριού, άρα ήσαν μεταξύ
των πιο παλαιών κατοίκων, και στους επιγόνους υπήρξε το όνομα Αντώνης
και επομένως υπάρχει η πιθανότητα να ήταν ένα μέλος αυτής της οικογένει-
ας. Επίσης ο Γεωργάκης Καλέργης που υπήρξε και πάρεδρος Καλυβίων ενώ
ακόμα ο Δήμος Φυλής είχε έδρα την Χασιά υπήρξε κάτοικος Καλυβίων.
Επίγονοι με όνομα Γεώργιος Καλέργης ή Καλλιέρης υπήρξαν πολλοί. Αλλά
το 1858 στον πίνακα των ενόρκων υπάρχει Γεωργάκης Καλέργης με περιου-
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σία στις Κουκουβάουνες που του επιτρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των
ενόρκων. Δεν γνωρίζω αν είναι το ίδιο πρόσωπο ή είναι απλή συνωνυμία.
Ωστόσο οι κατά καιρούς διεκδικήσεις ξεπέρασαν τον ένα αιώνα. Αντιγρά-
φω από τα «Ασπροπυργιακά Νέα» τη Μηνιαία εφημερίδα του Μορφωτικού
Συλλόγου «Αθηνά» (Οκτώβριος 1957) ένα σημείωμα για το Στεφάνι γραμ-
μένο από τον Σπύρο Ισ. Τσίγκο, εβδομηντάρη περίπου τότε.

Το Στεφάνι
Το Στεφάνι εκτείνεται από Μούλκι - Μακρύ Λιθάρι μέχρι της
θαλάσσης, ακολουθεί την Ιεράν Οδόν, περιλαμβάνει την ορο-
σειρά της Καψαλώνας και βορείως τον λόφον Μπατάλα. Η ονο-
μασία138 προήλθε από το όνομα του Στεφάν πασά ο οποίος φαί-
νεται ότι το είχε τσιφλίκι του. Κατοικούσε εις το εν μέσω της πε-
ριοχής κείμενον χωρίον του Στεφανιού, όπου μέχρι σήμερα σώ-
ζονται πολλά ερείπια. Το λουτρό του το έπαιρνε εις το πλησίον
του πηγαδιού «λουτρό» όπου και εκεί εφαίνοντο τα ερείπια μέ-
χρι της απολλοτριώσεως.
Η περιοχή αύτη εις την οποίαν επέπρωτο να γίνει ένα των με-
γαλυτέρων έργων της Ελλάδος (τα Διϋλιστήρια) είχεν υποστεί
πολλάς επιδρομάς και απαριθμούμε:
1η Επιδρομή. Η των Κουντουριωτών, η οποία εγένετο περί το
1860, όπου και ένοπλος σύρραξις139 εγένετο υπό των παππούδων
μας. Εις την επιτυχίαν της παραμονής του Στεφανιού εις τον
Ασπρόπυργον συνέτεινε η δραστήρια βοήθεια της πολιτικής οι-
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138) Ο Σπύρος Ισ. Τσίγκος, το 1957, διέσωσε ένα θρύλο των προγόνων μας. Η ονομασία όμως δεν

προήλθε από κάποιον Στεφάν πασά, αν υπήρχε. Αξιοπρόσεκτο είναι και ότι στα Γ.Α.Κ. αναφέρεται

τσιφλίκιον ονόματι Στέφανος. Όμως η ονομασία είναι γνωστή ως Στεφάνι το 1674. Η ελληνική λέξη

διατηρήθηκε και στην Αρβανίτικη διάλεκτο ως τοπωνύμιο. Ο Ιωάννης Σαρρής (Τα Τοπωνύμια της

Αττικής «Αθηνά» 1928, σελ.137) ερμηνεύει ως εξής το τοπωνύμιο Στεφάνι. «Στεφάνια χαρακτηρίζο-

νται εκτεταμέναι βραχώδεις σειραί επί ορεινών κλιτύων προερχόμεναι εκ γεωλογικών κατακρημνί-

σεων και λαμβάνουσαι σχήμα στεφάνης. Το μάλλον γνωστόν είναι το Στεφάνι εν τω νοτίω άκρω του

Μεγάλου Υμηττού άνωθεν της θέσεως Πιρναρής, θέσις δε Στεφάνι λέγεται και υπό το Ποικίλον Όρος

προς το Θριάσιον, ένθα και ερείπια υπάρξαντος χωρίου».

139) Είχαν ακούσει να λέγεται ότι κατά τη σύγκρουση με τους Κουντουριώτες σκοτώθηκε κάποιος

ονόματι Πατάλας στον λόφο και επικράτησε ως τοπωνύμιο. Το επώνυμο αυτό υπάρχει στην Ελευσίνα

και η φήμη αυτή θεωρείται πιθανή.



κογένειας των Καλλιφροναίων και οι πατέρες ημών εις ένδειξιν
ευγνωμοσύνης έδιδον σχεδόν παμψηφία μέχρι της απομακρύν-
σεών των εκ της πολιτικής κονίστρας.
2η Επιδρομή. Ομάς Αθηναίων οικοπεδοφάγων με συνεργόν τον
πατριώτην Μιχαήλ Χατζήν ή Κατσάρην περί το 1903. Οι κάτοι-
κοι του χωριού μας με επικεφαλής τον Κωνσταντίνον Αθ. Τσί-
γκον140 διέλυσαν τα ορόσημά των και με πολιτικά μέσα απηλλά-
γησαν εκ τούτων.
3η Επιδρομή. 1933 η του μεγάλου οικοπεδοφάγου Καλούδη, ο
οποίος μετά πολλών ψευδομαρτύρων ήθελε να ιδιοποιηθή την
περιοχή αλλά οι κάτοικοι του Ασπροπύργου αγρυπνούσαν και
εξεγερθέντες άπαντες εξυλοκόπησαν τους επιδρομείς μεταξύ
των οποίων τον Σκαλτσάν Ζήσην και τους λοιπούς, οίτινες έφυ-
γον κακείν κακώς.
4η Επιδρομή. Της Καίτης Πανταζή, η οποία απεσοβήθη κατόπιν
μαρτυρικών καταθέσεων των γερόντων του χωριού.
Δυστυχώς το ευφορώτατον αυτό τμήμα δεν έχει πληρωθεί από το
Κράτος.
Δια τα «Ασπροπυργιακά Νέα»
Σπύρος Ισ. Τσίγκος.

δ) Έτος 1830
Η εξουσία στην Αθήνα
― Τοποτηρητής του Ομέρ πασά στην Αθήνα ήταν ο υπασπιστής (Silihdar) και
γαμβρός του, ο Γιουσούφ Μπέης. Silihdar σήμαινε στην τουρκική γλώσσα
υπασπιστής και επεκράτησε να τον αποκαλούν οι Αθηναίοι Σιλιχτάρη. Ο Λου-
δοβίκος Ρος141 επισκέφτηκε την Αθήνα τον Αύγουστο του 1832. Γνώρισε καλά
τους Τούρκους αξιωματούχους και τους περιγράφει στις «Αναμνήσεις...».
Ο Γιουσούφ Μπέης «ήταν ένας νεαρός Μπέης από την Κάρυστο, ένας όμορ-
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140) Ο Κωνσταντίνος Αθανασίου Τσίγκος, πατέρας του ζωγράφου Θάνου Τσίγκου, που είχε χρημα-

τίσει δήμαρχος του τότε Δήμου Φυλής.

141) Λουδοβίκος Ρος: Γερμανός αρχαιολόγος. Ήρθε στην Ελλάδα το θέρος του 1832. Ανέλαβε τη δι-

εύθυνση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Τον διαδέχτηκε ο Κυριάκος Πιττάκης όταν ο Ρος ανέλαβε

την έδρα της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο την οποία και εγκατέλειψε αργότερα χάρη της έδρας

Αρχαιολογίας στο γερμανικό Πανεπιστήμιο της Χάλλης.



φος σωματώδης άνδρας. Παρόλη την απαγόρευση του Προφήτη, τό ’τσουζε
κάμποσο και τον θυμό τού Προφήτη τον έπνιγε σε μεθοκόπια ατέλειωτα. Κά-
τω απ’ τις διαταγές του βρισκόταν ο λεγόμενος στρατιωτικός, ένας Κούρδος,
ο Εγιούμπ-Αγάς με τον τίτλο τού «Ντελί Μπασί» (Συνταγματάρχη του Ιππι-
κού). Ήταν ένας γενναιόκαρδος, αλλά πολύ αμόρφωτος, εξαιρετικά παράξε-
νος άνθρωπος. Στη διάρκεια του χειμώνα είχα πολλές επαφές μαζί του. Η
Ακρόπολη, με μερικά κανόνια και μια φούχτα ανθρώπους είχε έναν ιδιαίτερο
διοικητή (Ντιζντάρη). Εκεί επάνω όμως δεν ήταν παρά μερικές πανάθλιες πα-
ράγκες για τη φρουρά. Ο ίδιος ο διοικητής έμενε στην πόλη και όταν πήγαινε
για επιθεώρηση του φρουρίου του, έστελνε μπροστά έναν έφιππο σαλπιγκτή.
Μερικοί κουρελιάρηδες ήρωες τον ακολουθούσαν με τα πόδια142».

Η συμπεριφορά των Αθηναίων
― Ο Ψύλλας, Άνοιξη του 1830, διορίστηκε δικαστής στα νησιά και δεν απο-
δέχτηκε τον διορισμό, αλλά πήγε στην Αίγινα και διέμενε εκεί. Ιδιώτευε πε-
ριμένοντας τον προσδοκόμενο Ηγεμόνα της Ελλάδος Λεοπόλδο. Όπως γρά-
φει στα Απομνημονεύματά του συνυπέγραψε και τη συνταχθείσα αναφορά,
την από 26 Απριλίου 1830, με την οποία ζητούσαν «τήν ταχίστην άφιξιν του
ανδρός επ’ αγαθώ της Πατρίδος». Στον κατάλογο των 336 προσώπων που
την υπέγραψαν υπάρχει και το όνομα του Ψύλλα. Γράφει ακόμη ότι ο Κα-
ποδίστριας όταν πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της αναφοράς συνταρά-
χθηκε και εκτός από το υπόμνημα της 10ης Απριλίου 1830 από τη σχηματι-
σθείσα από τον ίδιο Γερουσία (αναφέρθηκε το υπόμνημα πάρα πάνω στο
σχετικό με τον Λεοπόλδο κεφάλαιο) συνέταξε και άλλη αναφορά εκ μέρους
των πολιτών Ελλήνων και επεφόρτισε τους διοικητές των διαφόρων διοική-
σεων του τόπου να υποχρεώνουν τους πολίτες να την υπογράφουν.
Στην Αίγινα όπου είχαν καταφύγει πολλοί Αθηναίοι, πολλοί αρνήθηκαν να υπο-
γράψουν αυτήν την αναφορά και αναφέρει περιστατικό με τον Αστυνόμο της
Αίγινας Φωτόπουλο και με κάποιον καπνοπώλη που τού αρνήθηκε να υπογρά-
ψει λέγοντάς του ότι εμείς έχουμε ανθρώπους που τους εμπιστευόμαστε τα συμ-
φέροντα της Πατρίδας μας. Κι όταν τον ρώτησε ποιοι είναι αυτοί, απάντησε: ο
Ψύλλας, ο Αναρ. Πετράκης, ο Ζαχαρίτζας, ο Βλάχος και οι όμοιοι αυτών. Όταν
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142) Λουδοβίκου Ρος: «Αναμνήσεις και Ανακοινώσεις από την Ελλάδα (1832-1833)», σελ.57-58,

Εκδόσεις Αφοί Τολίδη, Ο.Ε., Αθήνα 1976.

143) Γεωργίου Ψύλλα: οπ.π., σελ.193-195.



έμαθε το περιστατικό από τον καπνοπώλη ο Ψύλλας προτίμησε να αναχωρήσει
με πλοίο για τον Πειραιά143 για να μη συναντηθεί με το Φωτόπουλο. Είναι εν-
δεικτικό όμως του τρόπου με τον οποίο έπαιρναν τις αποφάσεις οι Αθηναίοι και
όσοι άλλοι επηρεάζονταν απ’ αυτούς, που τους θεωρούσαν έμπιστους.
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Λίγες ημέρες μετά την άφιξη στην Αθήνα της Τριμελούς Επιτροπής για τις
πωλήσεις των οθωμανικών κτημάτων ο Γραμματέας των Στρατιωτικών Π.
Ρόδιος στην επιστολή144 που έστειλε την 28η Αυγούστου 1830 προς τον κατά
την Ελευσίνα αρχηγόν Ιωάννη Ράγκο, μετά τις απαντήσεις σε διάφορες ανα-
φορές και διευκρινίσεις για τις θέσεις ορισμένων ταγμάτων, ολοκλήρωσε με
την ακόλουθη ενημέρωση:

«Η Κυβέρνησις πρότινων ημερών εσύστησεν επιτροπήν την
οποίαν έστειλεν εις Αθήνας και Εύβοιαν με τας αναγκαίας οδη-
γίας δια να επιβλέψη όχι μόνον εις την Οικονομίαν αυτών των
Τμημάτων, αλλά και εις την ασφάλειαν. Αύτη θέλει εκζητήσει
από τους Οθωμανούς την αποκατάστασιν της ασφαλείας, και
αν ευρεθούν εις αδύνατον θέσιν δια να την ενεργήσουν εκ κοι-
νής συμφωνίας, θέλουν Σας παρακαλέση δια να την αναλάβετε
υμείς. Όταν λοιπόν Σας παρουσιασθή καμμία τοιαύτη πρόκλη-
σις θέλετε ενεργήσει όστε (;) η φρόνησίς σας, Σας υπαγορεύ-
σει, δια να ασφαλισθούν οι αναφερόμενοι πολίται της αττικής
από τας επιδρομάς ληστών».

Εν Ναυπλίω τη 28 Αυγούστου 1830
Π. Ρόδιος

Ώστε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής δεν περιορίζονταν μόνο στον έλεγχο της
νομιμότητας των αγοραπωλησιών αλλά και σε ενέργειες για την αποκατάστα-
ση της ασφάλειας και την επικοινωνία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Η Επι-
τροπή θα ζητούσε από τους Οθωμανούς τις όποιες επεμβάσεις και διευκρινί-
σεις, αυτή θα προκαλούσε ενέργειες με κοινή συμφωνία και θα ζητούσε από
τον αρχηγό του στρατοπέδου της Ελευσίνας τη δική του συνδρομή.
Λίγες ημέρες μετά, την 5η Σεπτεμβρίου η Επιτροπή με επιστολή της προς τον
Ιωάννη Ράγκο ζητούσε να διευκολύνουν τον Δελίμπαση του Σιλιχτάρη
Ισούφ Μπέη και να του εξασφαλίσουν τη διάβαση στην Αίγινα όπου επρό-
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144) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.394-395.

145) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.397.



κειτο να ανταμώσει τον Εξοχότατο Κυβερνήτη για υπόθεση κλέφτη που εί-
χε δραπετεύσει. Ακόμα συνιστούσε στον Ράγκο να επιτηρήσουν τον πατέρα
και αδελφό του κλέφτη, που τους κρατούσαν στην Ελευσίνα, για να μην δρα-
πετεύσουν και να σφραγίσουν τις εκεί αποθήκες τους, αναμένοντας διατα-
γές από την Κυβέρνηση145.

Η Ληστεία
― Την 8η Σεπτεμβρίου η Επιτροπή έστειλε επιστολή στον Ράγκο για την κα-
ταδίωξη ληστών που είχαν εμφανισθεί στην Αττική. Τον ενημέρωνε ότι συμ-
φώνησαν με τον Σιλιχτάρ μπέη να εξέλθουν εις καταδίωξίν των οι δύο καπε-
ταναίοι Δημήτριος Χ’’Πέτρου (Μενιδιάτης) και Νικόλαος Τσουκλείδης (Χα-
σιώτης) κι ότι έρχονταν σ’ αυτόν να συνεννοηθούν μαζί του και να λάβουν
οδηγίες. Προσκαλούσε και τον Ράγκον να έπαιρνε τα προσήκοντα μέτρα και
να διέταζε την αναγκαία δύναμη που μαζί με τους καπεταναίους θα συνελάμ-
βαναν τους ληστές που είχαν καταστεί μικρή μάστιγα σ’ αυτά τα μέρη146.
Το φαινόμενο της ληστείας κατά τον 19ο αιώνα και μετά θα μας απασχολή-
σει σε επόμενα κεφάλαια. Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς περιγράφει147 την κα-
ταδίωξη ληστών στην Ανατολική Ελλάδα την Άνοιξη του 1830. Εμφανίστη-
καν δύο αρχιληστές ο Φάκαλος και ο Μπαλωμένος με τριάντα περίπου οπα-
δούς στην περιοχή του Λιδωρικίου. Τους καταδίωξε και τους συνέλαβε.
Τους φυλάκισαν στο Ναύπλιο αλλά από απροσεξία των φυλάκων δραπέτευ-
σαν και ενώθηκαν με τον αρχιληστή Θεοχάρη. Καταδιώκοντάς τους στο
όρος Οίτη με τη συνδρομή των κατοίκων τους συνέλαβε, μαζί και μερικούς
άλλους και μέχρι τον Απρίλιο του 1830 αποκαταστάθηκε η ησυχία και η
ασφάλεια στην Ανατολική Ελλάδα. Έστειλε δέκα επτά στο Ναύπλιο από
τους οποίους εννέα αρχιληστές. Αλλά και πάλι μια νύχτα άρπαξαν τα όπλα
των φυλάκων και δραπέτευσαν. Πάλι τους κυνήγησε αναζητώντας τους πρώ-
τα στα βουνά της Θήβας και μετά, ύστερα από τριών ημερών καταδίωξη, οι
ληστές πέρασαν τα τουρκικά μεθόρια και έφτασαν στα Άγραφα. Καπετά-
νιος διορισμένος από τους Τούρκους εκεί, ήταν ο Σωτήριος Στράτος. Δεν δέ-
χτηκε να τους παραδώσει, όμως υποσχέθηκε να μην τους επιτρέψει να πε-
ράσουν μέσα στα ελληνικά όρια.
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146) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.398-399.

147) Κωνσταντίνου Μεταξά: «Ιστορικά Απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως»,

σελ.170-172, (Εκδοτ. Οίκος Γ. Τσουκαλά, Τόμος 6).



Ωστόσο η ληστεία αποτελούσε πλέον μόνιμη κατάσταση. Στην επιστολή που
έστειλε ο Κωνσταντίνος Μεταξάς ―Έκτακτος Επίτροπος― στον Ράγκο
από τη Θήβα τη 2α Ιουλίου 1830, αναφέρει ληστεία που είχε γίνει στον Ανη-
φορίτη σε δύο Οθωμανούς κι έναν Ρωμιό, Ευριπιώτες. Οι ληστές διωκόμε-
νοι τους ελευθέρωσαν αφού πρώτα τους χάραξαν τα αφτιά. Πρώτα σχολία-
σε ποια θα ήταν η δυσφήμηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στην Ευ-
ρώπη από παρόμοια γεγονότα και στη συνέχεια ζητούσε να φροντίσει να
παραδοθούν στο Διοικητή της Ευβοίας Ομέρ πασά τα πράγματα των λη-
στευθέντων που είχαν αφήσει οι ληστές στη Ζαγορά και τα παρέλαβε ο ταγ-
ματάρχης Γιάννης Μπαϊρακτάρης. Ο Μεταξάς έστειλε τα πρόβατα που είχε
προλάβει να πάρει η φρουρά της Λιβαδειάς από τους ληστές, γιατί η παρα-
κράτηση πραγμάτων των Οθωμανών θα αποτελούσε αιτία να κατηγορηθεί
και να δυσφημησθεί το στρατιωτικό ως συμμέτοχο των ληστών148.

Παράπονα των Χασιωτών
― Τη 12η Σεπτεμβρίου 1830 ο Γιαννάκης Ράγκος σε επιστολή του που έστει-
λε από τη Χασιά στην Επιτροπή γράφει: Σε έγγραφο σας μου εκθέσατε τα
παράπονα των κατοίκων της Χασιάς ότι δοκιμάζονται από τους στρατιώτες
του τάγματος. Είναι όμως ψέματα. Γιατί δεν έκαναν τα παράπονα σ’ εμένα
να καλέσω τα δύο μέρη και να εξετάσω από πού προέρχονται αυτά. Αν θέ-
λουν να βγάλουμε τους στρατιώτες από τα σπίτια που κατοικούν αυτό δεν γί-
νεται γιατί είναι επιταγή της Κυβέρνησης και δεν υπάρχει άλλη κοντινή θέ-
ση να τους μετοικήσουμε149.
Στη Χασιά είχε εγκατασταθεί το ΣΤ’ τάγμα του Τριαντάφυλλου Τζιουρά
από τον Ιούνιο ίσως και νωρίτερα, όπως προκύπτει από τις δύο επιστολές
που έστειλε προς τον Ιωάννη Ράγκο την 20η και 22α Ιουνίου 1830 από τη Χα-
σιά. Στην πρώτη ο Τζιουράς τον πληροφορούσε ότι πέρασε ο Βασίλης Καλ-
τζάς στη Σαλαμίνα και έλεγαν γι’ αυτόν ότι ήταν η κεφαλή των κλεπτών στον
Ανηφορίτη. Στη δεύτερη ζητούσε να αποκατασταθεί η αδικία που είχε προ-
κληθεί σε βάρος του Κουντουριώτη Πανούση Χατζή Μελέτη.
Σε άλλη του επιστολή προς τον Ράγκο ―12 Αυγούστου 1830― τον πληρο-
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148) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.353-354.

149) Δημήτρης Γιώτας: Συμβολή κ.λ.π., σελ.268, Έγγραφο Ε55.

150) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.336 (α’ επιστολή), σελ.340 (β’ επιστολή), σελ.384 (γ’ επιστολή).

151) Δημήτρης Γιώτας: Συμβολή κ.λ.π., σελ.272, Έγγραφο Ε57.



φορούσε για αταξίες στρατιωτών του συντάγματός του, από τον 3ο λόχο, κα-
τά τη διάρκεια της παραμονής του στη Χασιά150.
Άρα δεν ήταν «ψευδή» όλα τα παράπονα των Χασιωτών στην Επιτροπή που
όπως φαίνεται από ένα άλλο έγγραφο151 η Επιτροπή είχε αναφέρει στον Ρά-
γκο παράπονα των κατοίκων της Αττικής και εκείνος με τη σειρά του ζητού-
σε να πληροφορηθεί από ποιούς προέρχονταν οι καταχρήσεις, γιατί στρα-
τιώτες εκ των ταγμάτων υπήρχαν στο Δαφνί, στα Μεσόγεια της Αττικής και
ολόκληρο τάγμα στη Χασιά. Ακόμη πληροφορούσε την Επιτροπή ότι ο λη-
στής Τόσκας με δώδεκα συντρόφους συναντήθηκε με στρατιωτική δύναμη
των ταγμάτων. Στη σύγκρουση που επακολούθησε φονεύτηκε ο Τόσκας, δύο
πληγώθηκαν κι ένας ακόμη συνελήφθει και οι οκτώ έφυγαν κυνηγούμενοι.
Ζητούσε να ειδοποιήθεί ο Σιλιχτάρης για να εμποδιζόταν να εισέλεθει στην
πόλη όποιος δεν είχε «διαβατήριον» (άδεια εισόδου).
Τον Οκτώβριο συνέβη η απόπειρα των Κουντουριωτών να καλλιεργήσουν το
Στεφάνι. Οι Χασιώτες αντέδρασαν με τη γνωστή πλέον αναφορά τους στην
Επιτροπή. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Χα-
σιώτες αναγκάζονταν να καλλιεργούν χωράφια μακριά από το χωριό τους.
Από έγγραφο της Επιτροπής προς τον Ράγκο ―16 Οκτωβρίου 1830― οι Χα-
σιώτες καλλιεργούσαν «πάντοτε καί δικαιωματικώς τα χωράφια του Αγίου
Στεφάνου καί ήδη την καλλιέργειάν των εμποδίζονται καί ενοχλούνται» και
ζητάει η Επιτροπή από τον αρχηγό να δώσει την αναγκαία υπεράσπιση152.

Επέμβαση του Καποδίστρια ζητούν οι Αθηναίοι και οι χωρικοί της Αττικής
― Ο Μητροπολίτης των Αθηνών Άνθιμος είχε διοριστεί από τους Οθωμα-
νούς μετά την άλωση της Ακρόπολης. Επιζητούσε την επικύρωση από τον Κυ-
βερνήτη της Ελλάδος και διέδιδε ότι διορίστηκε. Η είδηση αν και ήταν απλή
φήμη τάραξε όλη την Επαρχία. Οι Αθηναίοι και οι κάτοικοι των χωριών
αντέδρασαν. Ο Άνθιμος και αντιπαθητικός ήταν στον λαό λόγω του χαρα-
κτήρος του και της συμπεριφοράς του. Την 28η Οκτωβρίου απευθύνθηκαν
στον Καποδίστρια και του υπενθύμιζαν ότι «μετά τον θάνατον του Μητροπο-
λίτου μας Διονυσίου, η κατά τα 1823 Ελληνική Διοίκησις, εδιώρισε ως τοπο-
τηρητήν της Μητροπόλεως των Αθηνών, τον Σεβάσμιον Συμπολίτην μας τον
κύριον Ταλαντίου Νεόφυτον, τούτο μεν δια τας χριστιανικάς αρετάς του, τού-
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152) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.413.

153) Κωνσταντίνου Αθ. Διαμάντη: οπ.π., σελ.435-437.



το δε δια την αξιόλογον υπόληψιν την οποίαν ο ρηθείς είχε και έχει μεταξύ
των Ελλήνων και εξαιρέτως μεταξύ των κατοίκων της Αττικής». Τέλος παρα-
καλούσαν την Υ.Ε. να επικυρώσει ως αρχιερέα τον ειρημένον κύριον Ταλα-
ντίου Νεόφυτον. Το έγγραφο υπέγραψαν 49 κάτοικοι της πόλεως και 49 κά-
τοικοι των χωρίων153. Διακρίνονται ονόματα που φανερώνουν ότι η αποδοχή
του Νεόφυτου ήταν καθολική και από τους Αθηναίους και από τους χωρικούς
της Αττικής.

ε) Έτος 1831
Διάφορα γεγονότα
― Ο Διοικητής Μεγάρων και Θηβών Δ. Ορφανός με έγγραφόν του ―7
Απριλίου 1831― ενημέρωνε τον Καποδίστρια: 1) Για τη μετάθεση δύο ελα-
φρών ταγμάτων από την Αταλάντη στο στρατόπεδο της Ελευσίνας και την
κατασκευή ίσκιων που έγιναν για τη στέγη των στρατιωτών. 2) Για τη λη-
στεία που «επιπόλαζε» στην επαρχία των Αθηνών. οι ληστές έρχονταν κατά
διαλείμματα από τις ορεινές θέσεις της Μεγαρίδας, γύμνωναν τους διαβαί-
νοντες και κατέφευγαν πάλι στα ενδότερα της επαρχίας των Αθηνών. Ήταν
αδύνατο να κατατρεχθούν και να εξαλειφθούν. 3) Για την επιμονή του Σιλι-
χτάρη να δεκατίζει χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα ενθαρρυνόμενος από
τρεις, τέσσερεις πρόκριτους της πόλεως των Αθηνών. Για την αντιμετώπιση
αυτών των δεινών περίμενε διαταγές154.
―Η κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι κάτοικοι σε διάφορα μέρη της
Αττικής εξ αιτίας της ληστείας απασχόλησε την Επιτροπή, τον πρόξενο της
Ρωσίας Παπαρρηγόπουλο και τον Σιλιχτάρη Ισούφ Μπέη και εγκρίθηκε με
τις οδηγίες των ταγμάτων και των Οθωμανών της Αθήνας να επιχειρήσουν
στρατιώτες την καταδίωξη. Απευθύνθηκε η Επιτροπή στον Ράγκο ―14
Απριλίου 1831― και ζητούσε να στείλει έναν από τους ανώτερους αξιωμα-
τικούς ει δυνατόν τον υποταγματάρχη Ζάχο Μήλιο που ήταν με το τάγμα στη
Χασιά, να συσκευθούν και αποφασίσουν τον τρόπο καταδίωξης και τον ανα-
γκαίο αριθμό στρατιωτών155.
―Τις ημέρες αυτές ―1η Μαΐου 1831― έγινε στην Ελευσίνα η αποστασία
του Τσάμη Καρατάσιου. Γράφει ο Κασομούλης:
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154) Δημήτρης Γιώτας: Συμβολή κ.λ.π., σελ.278, Έγγραφο Ε62.

155) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.441-442.

156) Νικ. Κασομούλη: οπ.π., Τόμος Γ’, σελ.375.



«Ὁ Γιαννάκης Ράγκος, ἔρημος μείνας εἰς Ἐλευσῖναν διά τό
ἀνέλπιστον συμβάν τῆς ἀνταρσίας τοῦ Τσάμη, ταραττόμενος
δέν ἤξευρεν τί νά πράξῃ ὥστε τόν ἑαυτόν του νά ἀθωώσῃ
διότι δέν ἐπρονόησεν νά ἐμποδίσῃ τήν στάσιν καί λιποταξίαν
ἤ τουλάχιστον πληροφορίας περί τοῦ κινήματος νά δώσῃ. Ὁ
λοχαγός Γεωργάνας μόνον, ὅστις δέν ἠθέλησεν νά ἀκολουθή-
σει τόν Τσάμην, τόν ἔμεινεν παρηγορία, καθώς καί ὁ Ρούκης
διοικητής τοῦ Β’ τάγματος, ὅστις εὑρίσκετο εἰς Χασιά τοπο-
θετημένος, καί ἐπρόσφερεν τήν ἀφοσίωσίν του δι’ ἀναφορῶν
κατ’ εὐθεῖαν πρός τόν Κυβερνήτην156».

Αλλά ο Ράγκος αντί να πέσει σε δυσμένεια προβιβάστηκε. Από αρχηγός
ομάδος ελαφρών ταγμάτων διορίστηκε από τον πληρεξούσιο Τοποτηρητή
Αυγουστίνο Καποδίστρια, 17 του Μάη, Προσωρινός Αρχηγός του στρατο-
πέδου Θερμοπυλών και Πατρατζικίου με 3 τάγματα και με την άδεια να
παίρνει στις διαταγές του και άλλα δύο157.

―Δημογεροντίες, πρόσοδοι, και απαιτήσεις του Σιλιχτάρη158

Τη 2α Απριλίου ο Ισούφ Μπέης ζήτησε να μάθει από τον Δ. Ορφανό, Διοι-
κητή Μεγάρων και Θηβών για τον ερχομό του στο Μενίδι με αρκετή στρα-
τιωτική δύναμη, και πώς σύστησε Δημογεροντίες και πούλησε το Μουκα-
τά159. Ο Ορφανός του απάντησε. Για τον ερχομό μου και τη σύσταση Δημο-
γεροντιών να το διασαφηνήσετε με την Επιτροπή και τη Σ. Κυβέρνησή μου.
Για τους στρατιώτες δεν είναι κάτι καινούριο, τοποθετήθηκαν στις θέσεις
που είχαν τοποθετηθεί και πέρυσι.
Ο Ορφανός είχε ζητήσει να πωληθούν οι πρόσοδοι των χωριών των Αθηνών
αυτής της χρονιάς στους κατοίκους και ο Κυβερνήτης του απάντησε ότι οι
κάτοικοι του Μενιδίου και της Χασιάς δεν μπορούσαν να το ζητήσουν νομί-
μως αλλά προσπάθησε να διορθώσεις την αταξία σχετικά με τις προσόδους.
Την 6η Απριλίου και Μεσογείτες είχαν διαμαρτυρηθεί για τις καταχρήσεις
των δεκατιστών.
Τη 2α Μαΐου ο Δ. Ορφανός Διοικητής Μεγάρων και Θηβών έγραψε στην
Επιτροπή για την αναφορά που του είχε κάνει η υποδημογεροντία της Χα-
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157) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.474-476.

158) Δημήτρης Γιώτας: Συμβολή κ.λ.π., έγγραφα: Ε58, Ε59, Ε64, Ε61, Ε65, Ε66, Ε73, Ε72, Ε70, Ε75.

159) Μουκατάς: ενοικίαση αγροκτημάτων ή φόρων.



σιάς για τις τριάντα χιλιάδες γρόσια (30.000) που χρωστούσε ο Σιλιχτάρης
στους Χασιώτες και παρακαλούσε να ενεργήσει η Επιτροπή για την εξό-
φληση. Εάν δυστροπούσε ο Σιλιχτάρης η Διοίκηση θα γνωστοποιούσε το γε-
γονός στον Ομέρ πασά της Εύβοιας. Ήταν χρέος από το 1829 για στάρι προς
15 γρόσια το κοιλό160 και κριθάρι προς 8 γρόσια.
Οι κάτοικοι της Χασιάς είχαν αγοράσει τις προσόδους του χωριού τους από
τη 17η Ιανουαρίου, όπως πιστοποιούσε ο Διοικητής Δ. Ορφανός.

«Οι κάτοικοι του χωρίου Χασιάς ηγόρασαν δια συμφωνίας τας
προσόδους του χωρίου των με τα παλαιά όριά του και όσα έχουν
οι ίδιοι σπαρμένα εις το μέρος του Στεφανίου του παρόντος
έτους, και έδωκαν προς την Διοίκησιν ταύτην κατά το πνεύμα
της υπ’ αριθ. 4847 διαταγής της κατ’ επιτροπείας της Ανατολικής
Ελλάδος χρεωστική ομολογία δια φοίνικας χίλιους επτακόσιους
εξήντα αρ.1760, συμπεριλαμβανομένων εις τα λειμώνων δικαιώ-
ματα των ιδίων των ζώων κατά το πνεύμα του υπ’ αριθ.602 Η ψη-
φίσματος της Κυβερνήσεως. Τους δίδεται το παρόν επίσημο
ενοικιαστήριον παρά της Διοικήσεως ταύτης εις ένδειξιν.

Εν έτει 1831
Ιανουαρίου 17 Μέγαρα

Ο Διοικητής
Τ.Σ.

Δ. Ορφανός
ίσον απαράλλακτον το καθ’ αυτό πρωτοτύπων161»

Στο Φ20 της Μικτής Επιτροπής τελευταίο έγγραφο.
«Υποσχόμεθα οι υποφαινόμενοι πληρεξούσιοι της Κώμης Χα-
σιάς να πληρώσουμε δια την αγοράν των προσόδων μας του
1831 έτους εις τον Διοικητήν Μεγάρων και Θηβών φοίνικες
1760: χίλιες επτακόσιες εξήντα, εις τα δεκαπέντε του ελευσο-
μένου Αυγούστου του παρόντος έτους και εις ένδειξιν υποφαι-
νόμεθα.
Εν Μεγάροις τη 27 Ιανουαρίου 1831
Κωνσταντής Λιόσης, αγράμματος ων, υπογράφεται δι’ εμού Δη-
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160) Κοιλό=24 περίπου οκάδες, μέτρο κυρίως για τα δημητριακά.

161) Δημήτρης Γιώτας: Συμβολή κ.λ.π., σελ.296, Έγγραφο Ε73.



μητρίου Χ”Πέτρου και μαρτυρώ.
Αντώνιος Κόλλιας, αγράμματος ων, υπογράφεται δια του Ανα-
γν. Παππά Ιωάννου και μαρτυρώ.

Μήτρος Τζήκος ως ομοίως του Αναστασίου Χατζή και μαρτυρεί».
Τζήκος=Τσίγκος.

Την 27η Ιουλίου η Υποδημογεροντία Χασιάς έστειλε στην Επιτροπή αντί-
γραφο του πωλητηρίου που είχε δώσει ο Διοικητής Μεγαρίδος και Θηβών
στην κοινότητα Χασιάς δια την ενοικίαση των προσόδων με την παράκληση
να το θέσει υπόψη του Μπέη για ν’ αφήσει την κοινότητα ανενόχλητη. Το έγ-
γραφο υπογράφουν οι Δημογέροντες Κ. Λιόσης, Α. Βασίλης και ο Γραμμα-
τέας Α. Χρήστου.
Αλλά οι απαιτήσεις του Σιλιχτάρη δεν είχαν τελειωμό. Την 3η Αυγούστου 1831
η Δημογεροντία Χασιάς ενημέρωνε την Επιτροπή για την ενέργεια του Μου-
χουρτάρη (mühtür=σφραγίδα) που κάλεσε τους συμπολίτες εκεί που πουλού-
σαν σιτηρά, έγραψε τις θημωνιές τις ευρισκόμενες στη Χασιά και ζητούσε αντί
δεκάτου το λεγόμενο δήμιο. Παρακαλούσαν την Επιτροπή να τους ιδεάσει πώς
ο Μουχουρτάρης ζητούσε από τη Χασιά που ποτέ δεν εδεκάτισε. Υπέγραφαν
οι Δημογέροντες Κ. Λιόσης, Αντόνι Κόλια και ο Γραμματεύς Α. Χρήστου.
Ποια όμως ήταν τα όρια της Χασιάς; Την 30η Ιουλίου 1831 ο Διοικητής Δ.
Ορφανός έστειλε έγγραφο προς την Επιτροπή εξηγώντας ότι όταν πώλησαν τις
προσόδους Χασιάς δεν εννοούσαν ότι συμπεριλαμβάνεται και το Καματερόν
στο πωλητήριο αλλά μόνον τα όρια τα συνήθη. Οι Χασιώτες αντιδρούσαν. Για
να εξιχνιάσουμε την αλήθεια ζητήσαμε, γράφει, από τη Δημογεροντία να μας
δώσει τις ανήκουσες πληροφορίες αλλά και η Επιτροπή θα μπορούσε να εξε-
τάσει μέχρι πού εκτείνονταν τα παλαιά όρια της Χασιάς από τους γύρω κατοί-
κους και να μας ειδοποιήσει εγκαίρως «ώστε οδηγούμενοι εξ’ αυτών να μην
αδικηθούν ούτε ο μπέης ούτε οι κάτοικοι, αλλ’ ούτε και το Εθνικόν Ταμείον».

―Η Αναφορά των κατοίκων του Καταδέματος και των Μεσογείων
για Εθνική Συνέλευση και Σύνταγμα

Στον καταιγισμό των εγγράφων διαμαρτυριών, με τις οποίες καταγγέλθηκε
ο Καποδίστριας για παράβαση των θεμελιωδών διατάξεων του καταστατι-
κού χάρτη της χώρας και του ζητούσαν συνέλευση και σύνταγμα, και η δια-
μαρτυρία των κατοίκων του Καταδέματος και των Μεσογείων. Συντάχθηκε
την 8η Ιουλίου 1831. Δημοσιεύτηκε και στον «Απόλλωνα» την 1η Αυγούστου
αποφράδα ημέρα κατά την οποία ο Μιαούλης παρέδωσε στις φλόγες τη φρε-
γάτα Ελλάδα και την κορβέτα Ύδρα.
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Στο μακροσκελές έγγραφον αναφέρονταν στον αγώνα, τις θυσίες και τα δει-
νά που υπέφεραν αγόγγυστα με σκοπό την πολιτική ελευθερία, στις τρεις
εθνικές συνελεύσεις που καθιέρωσαν το πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδος,
στην υποδοχή με «ἀνοικτήν καρδίαν» αλλά και ότι εναντίον των ελπίδων και
των ευχών το σύνταγμα φάνηκε πρόσκομμα. Μεταξύ άλλων έγραφαν:

«Ἡ ἐθνική Βουλή κατηργήθη, κατεπατήθη τό πολίτευμα, ἡ
ἐλευθεροτυπία ἐδεσμεύθη, ἀκυρώθη ὁ περί ἐκλογῆς τῶν δη-
μογερόντων νόμος, ἐπαραβιάσθη ἡ ἐκλογή τῶν πληρεξου-
σίων, δικαστήρια ὠργανίσθησαν ἀσυμβίβαστα εἰς Ἔθνος
ἐλεύθερον, πλῆθος ἀστυνόμων τακτικῶν καί ἐκτάκτων καί
ἄλλων δούλων τῆς ἐξουσίας, διωρισμένων νά πιέζουν τήν φω-
νήν τοῦ λαοῦ τρέφεται παχέως, ἐνῶ τά παιδία τῶν πεσόντων
ὑπέρ πατρίδος λιμώττουν καί παραμελοῦνται. Ἐκ τούτων δυ-
σαρέσκεια, ἐνοχλήσεις καί παράπονα, καταδρομαί ἔπειτα καί
ἐξορίαι τῶν τιμίων πολιτῶν, νέκρωσις τοῦ ἐμπορίου, γενική
ἀμηχανία καί γογγυσμός».

Και κατέληγε το έγγραφο ότι θεραπεία όλων των δεινών του Έθνους θα
ήταν η Εθνική Συνέλευση και το Σύνταγμα. Έπονταν 298 υπογραφές και η
επικύρωση από τους δημογέροντες των Αθηνών Α. Πετράκη, Α. Γέροντα, Μ.
Βουζίκη και Δ. Καλλιφρονά. Ο Κόκκινος συμπληρώνει: «Είναι φανερόν ότι
είχε συνταχθεί υπό του συνεργείου της Ύδρας το οποίον συνέτασσεν όλας
τας αναφοράς162».
Γι’ αυτήν την αναφορά γράφει και ο Γ. Ψύλλας στα Απομνημονεύματά του.

«Καί ἐν Ἀθήναις ἐγράφη τοιαύτη ἀναφορά, συνταχθεῖσα ὑπό
τοῦ Βενθύλου, ἔμελλε δέ, ὡς ἐπληροφορήθην, νά σταλῇ καί
εἰς Αἴγιναν, διά νά ὑπογραφῇ καί ἀπό τούς ἐκεί εὑρισκόμε-
νους Ἀθηναίους. Ἀλλ’ ἐγώ ἔγραψα πρός φίλον μου ἔχοντα
ἀρκετήν ἐπιρροήν νά μή γένῃ τοιαύτη ἀναφορά, διότι δέν
εἶναι εἰς θέσιν ἡ πατρίς μας, κατεχομένη τότε ἀκόμη από
ὀθωμανικάς ἀρχάς, νά πράξῃ τι τοιοῦτον, ἐπικρίνουσα καί
κατακρίνουσα τήν Κυβέρνησιν, τῆς ὁποίας τάς πράξεις, ὡς
κοινότης, δέν ἐγνώριζεν οὐδέ τά ἀποτελέσματα αὐτῶν ἐδοκί-
μαζεν, ἠμποροῦσε δέ νά πάθῃ, ἐάν ἡ Κυβέρνησις ἀπέστρεφε
τό πρόσωπόν της ἀπό αὐτήν καί δέν τῇ ἐχορήγει τήν ἀνα-
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162) Διονυσίου Κόκκινου: οπ.π., Τόμος 6, σελ.624-625. Ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου.



γκαίαν κατά τῶν Ὀθωμανῶν προστασίαν. Ἠθέλαμεν ὁμοιάζει,
ἔγραφον, με ἄνθρωπον πολεμοῦντα κατά πρόσωπον μέ ἕνα
ἀντίπαλον καί ἔχοντα ὄπισθεν αὐτοῦ ἐχθρόν ἄλλον163».

Ποιοι ενεργοποίησαν τους κατοίκους της Αθήνας, του Καταδέματος και των
Μεσογείων; Τον ίδιο λαό που περίμενε από τον Κυβερνήτη να ελευθερωθεί;
Εκείνους που λίγους μήνες πριν ζητούσαν από τον Κυβερνήτη να ρυθμίσει
το θέμα του Μητροπολίτη Αθηνών; Όσο για τον Βενθύλο, τον γνωρίσαμε
αγοραστή οθωμανικών κτημάτων. Δεν τον «έκαιγε» το Σύνταγμα αλλά το δι-
κό του συμφέρον.
Χαρακτηριστικό της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς της ηγετικής ομάδας
των Αθηναίων είναι και το πάρα κάτω έγγραφο164.
«Τη 13η Αυγούστου 1831 εν τη Συνελεύσει των υποφαινομένων εις το Δημο-
γεροντείον προσκληθείς ο Κύριος Σ. Παλαιολόγος, ερωτήθη αν ενεργή μυ-
στικώς καμίαν αναφοράν εναντίον της προγεννηθείσης παρά της Κοινότη-
τος υπέρ του Συντάγματος αναφοράς και απαντών ωμολόγησε με λόγον της
υπολήψεώς του, ότι δεν ενήργησε τοιαύτην αναφοράν
Σ. Παλαιολόγος βεβαιώνω τα άνωθεν

Ν. Ζαχαριτζας Δ. Καλλιφρονάς
Δ. Μισαραλιώτης Σπυρίδων Πατούσας
Α. Πετράκης Παναγής Πανταζής
Α. Γέροντας Σπ. Λιανοσταφίδας
Μ. Βουζίκης Θωμάς Βρυζάκης
Γ. Ψύλλας Σπ. Κυριάκος
Ιωάννης Βλάχος Δημήτριος Ξάνθης
Σταύρος Βλαχόπουλος Χρ. Τουφεχτζής
Διονύσης Σουρμελής Σπύρος Βουγικλής»

―Η ληστεία στην περιοχή μας επιδεινώνεται
Την 26η Αυγούστου 1831 έγγραφο της Δημογεροντίας Χασιάς προς την Επι-
τροπή αναφέρει τα παρακάτω:
Δύο συμπολίτες μας που ήσαν ληστές τον περασμένο χειμώνα παρουσιά-
στηκαν με τη θέλησή τους στον Διοικητή Μεγαρίδας, προσκύνησαν και υπο-
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163) Γεωργίου Ψύλλα: οπ.π., σελ195.

164) Κωνσταντίνου Αθ. Διαμάντη: οπ.π., σελ.438.

165) Δημήτρης Γιώτας: Συμβολή κ.λ.π., έγγραφα: Ε76, Ε77, σελ.310-302.



σχέθηκαν ότι θα απαρνηθούν το έργο της ληστείας. Όμως σε λίγο καιρό άρ-
χισαν πάλι τα πρώτα φαινόμενα. Ο ταγματάρχης του ΙΒ’ Τάγματος έστειλε
να τους συλλάβει χωρίς να το ξέρει η δημογεροντία. Από τους δύο ο ένας
συνελήφθη ο άλλος ξέφυγε, αλλά έχοντας στο χωριό μας τους γονείς του,
τέσσερα αδέλφια ανήλικα και μερικά ζωντανά δεν μπορούσε να υλοποιή-
σει τους σκοπούς του. Τους πήρε κρυφά και όπως πληροφορήθηκε η δημο-
γεροντία με τούρκικο πλοίο τους πέρασε στα Βασιλικά Ευρίπου. Ο ίδιος γύ-
ρισε και ενώθηκε με άλλους και έγιναν δεκαπέντε. Απ’ αυτούς οι οκτώ ήταν
στρατιώτες στο δώδεκα τάγμα και έφυγαν. Προχθές πήγε στην οικία του
Λιόση κάνοντας τις ίδιες κακίες. Από την Επιτροπή ζητούσαν να ιδεάσει
τον πασά επισήμως για να στείλει στην Εύβοια να τους συλλάβουν.
26 Αυγούστου 1831. Εν Χασιά οι Δημογέροντες Κ. Λιόσης, Αντώνη Κόλια,
Α. Βασίλης και ο Γραμμαεύς Α. Χρήστου.
―Την 30η Αυγούστου από τα Καλύβια Χασιάς οι δημογέροντες Κ. Λιόσις, Αν.
Κόλιας έγραψαν στην Επιτροπή ότι πληροφορήθηκαν το σχέδιο για τους ληστές
μεταξύ της Επιτροπής και του Μουχουδάρη, ότι ειδοποιήθηκε ο ταγματάρχης
του ΙΒ’ Τάγματος να επιτάξει μια εκατονταρχία που θα τη συνοδεύσουν συ-
μπολίτες μας να παγιδεύσουν όλα τα ύποπτα μέρη ώστε να τους συλλάβουν ή να
τους σκοτώσουν για να λείψει αυτό το κακό απ’ αυτήν την επαρχία165.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

α) Το 1831 από τη δολοφονία του Καποδίστρια μέχρι το τέλος
―Η Τριμελής Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος
Την 27η Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που διαπράχθηκε το στυγερό έγκλημα, η
δολοφονία του Καποδίστρια, η Γερουσία με πρόεδρο τον Δ. Τσαμαδό εξέλεξε
τη «Διοικητική Επιτροπή Ελλάδος». Την αποτέλεσαν ο Αυγουστίνος Καποδί-
στριας (πρόεδρος), ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Ιωάννης Κωλέττης (μέ-
λη). Η Επιτροπή στη σύστασή της περιείχε τον πυρήνα της διάβρωσης. Ο Αυ-
γουστίνος ήταν ακατάλληλος, ο Κολοκοτρώνης συμμετείχε να ενισχύσει τον
Αυγουστίνο και ο Κωλέττης εισήλθε στην Κυβέρνηση για να την ανατρέψει την
κατάλληλη ώρα και να επιπλεύσει αυτός166. Κράτησε καιροσκοπική στάση γι’
αυτό και δεν διέκοψε τις επαφές και τις σχέσεις με τους αντιπολιτευόμενους167.
Οι αντιπολιτευόμενοι θεώρησαν τον τρόπο του σχηματισμού της Διοικητικής
Επιτροπής παράνομο. Υποστήριξαν ότι η Γερουσία είχε αντιποιηθεί την αρ-
μοδιότητα της Δ’ Εθνικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με τα άρθρα ιγ’ και ιδ’ του
Β’ ψηφίσματος της 22ας Ιουλίου 1829 εάν πέθαινε ο Κυβερνήτης έπρεπε αμέ-
σως να συγκροτηθεί η Εθνική Συνέλευση με πρόσκληση της Διοικητικής
Επιτροπής, την οποία θα είχε ορίσει γι’ αυτόν τον σκοπό ο Κυβερνήτης στη
διαθήκη του. Όμως τέτοια «πολιτική» διαθήκη του Κυβερνήτη με προσδιο-
ρισμό των ονομάτων των μελών της Διοικητικής Επιτροπής που θα τον ανα-
πλήρωνε προσωρινά, δεν υπήρχε. Γι’ αυτό αναγκάστηκε η Γερουσία να συ-
γκροτήσει τη Διοικητική Επιτροπή για να μην ήταν η χώρα χωρίς ανώτατη
εκτελεστική αρχή ίσαμε τη σύγκλιση της Εθνικής Συνέλευσης.
Την τέταρτη ημέρα μετά τον θάνατο του Καποδίστρια, από την Ύδρα, έστει-
λαν προς τη Γερουσία αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Ανδρέα
Ζαΐμη, Σπυρίδωνα Τρικούπη και Ανδρέα Μιαούλη με επιστολή της 29ης Σε-
πτεμβρίου υπογραμμένης από τριάντα πληρεξούσιους, δηλώνοντας ότι μό-
νον η Εθνική Συνέλευση θα ήταν δυνατό να διορίσει τη νέα αρχή και δια-
μαρτυρόμενοι για την ενέργεια αυτή της Γερουσίας. Η Γερουσία δεν τους
δέχτηκε κι ούτε θέλησε να συζητήσει τους όρους τους168.
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166) Διονυσίου Κόκκινου: οπ.π., Τόμος 6, σελ.701.

167) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.564.

168) Διονυσίου Κόκκινου: οπ.π., Τόμος 6, σελ.702 # Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.563.



Την 5η Οκτωβρίου έστειλε ο Ζαΐμης επιστολή στον Κολοκοτρώνη και του ζη-
τούσε να ενεργήσει να ενωθεί το Έθνος με ένα έντιμο συμβιβασμό για να
διαφυλάξει την αυτονομία του γιατί ήταν καιρός να προλάβουν τον εμφύλιο
πόλεμο. Αλλά τα πράγματα δεν ησύχασαν169.
Η Διοικητική Επιτροπή παρέπεμψε τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη στο στρατο-
δικείο, το οποίο τον καταδίκασε σε θάνατο με τουφεκισμό. Η απόφαση
εκτελέστηκε στις 10 Οκτωβρίου.
Νέα επιτροπή έστειλαν οι Υδραίοι στη Διοικητική Επιτροπή αυτήν τη φορά
με τα πάρα κάτω αιτήματα: 1) Να αυξηθούν τα μέλη της Διοικητικής Επι-
τροπής σε πέντε με την προσθήκη δύο μελών της αντιπολίτευσης, 2) Να δο-
θεί αμνηστία για τα πολιτικά αδικήματα, 3) Να γίνουν οι εκλογές ελεύθερα,
και 4) Να συγκληθεί η Εθνική Συνέλευση σε τόπο όπου η ασφάλεια και η
ανεξαρτησία της θα είναι εξασφαλισμένες.
Η Διοικητική Επιτροπή απάντησε ότι δεν είχε το δικαίωμα με δική της πρω-
τοβουλία να συμπεριλάβει νέα μέλη στο σώμα της, ότι δικαίωμα παροχής εί-
χε μόνο η Εθνική Συνέλευση και τους διαβεβαίωνε ότι θα έπαιρνε τα κα-
τάλληλα μέτρα για να διασφαλισθεί η ανεπηρέαστη από κινδύνους και πιέ-
σεις πορεία των εργασιών της Εθνικής Συνέλευσης170.

―Η Ε’ Εθνική Συνέλευση
Η Κυβέρνηση με προκήρυξή της όρισε την 5η Οκτωβρίου ημέρα έναρξης των
συνεδριάσεων της Εθνικής Συνέλευσης στο Άργος. Στο μεταξύ οι οπαδοί των
δύο παρατάξεων ―κυβερνητικοί και αντιπολιτευόμενοι― προσπαθούσαν να
εκλεγούν πληρεξούσιοι οι ομοϊδεάτες τους. Οι εκλεγέντες πληρεξούσιοι του
Αιγαίου συγκεντρώθηκαν στην Ύδρα. Στην Ανατολική Στερεά έγιναν ήρεμα
οι εκλογές τον Νοέμβριο σε αντίθεση με τη Δυτική Στερεά. Ο Κωλέττης έλεγ-
χε απόλυτα τους καπεταναίους της Ρούμελης και κινήθηκε με σκοπό να κερ-
δίσει την υποστήριξη των οπαδών του συνταγματικού κόμματος. Περί τα τέ-
λη Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν από κάθε επαρχία πληρεξούσιοι σε διπλάσιο
αριθμό. Οι αντιπολιτευόμενοι αμφισβήτησαν την επταμελή επιτροπή που όρι-
σε η Γερουσία να ελέγξει τα νόμιμα έγγραφα των πληρεξουσίων. Στις αρχές
Δεκεμβρίου το Άργος έμοιαζε περισσότερο με στρατόπεδο παρά με τόπο
εθνικής συνέλευσης, η οποία συνήλθε ανάμεσα σε πραγματικές πολεμικές
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169) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.702 (η Επιστολή).

170) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.564.



προετοιμασίες. Άρχισε τις προκαταρκτικές συνεδριάσεις της μέσα σε ταραγ-
μένη ατμόσφαιρα.
Την 7η Δεκεμβρίου ο Αυγουστίνος αφού πρώτα αναφέρθηκε στα πεπραγμέ-
να της Διοικητικής Επιτροπής «παρέδωσε τάς ἡνίας τῆς κυβερνητικής
ἀρχῆς εἰς τήν Συνέλευσιν», υποβάλλοντας την παραίτηση της Κυβέρνησης
δια τον ίδιο και τον Κολοκοτρώνη. Ο Κωλέττης αρνήθηκε να παραιτηθεί.
Την 8η Δεκεμβρίου αποφασίστηκε από τους πληρεξουσίους να ονομασθεί η
Συνέλευση «Εθνική Ε’ των Ελλήνων Συνέλευσις», να ανατεθεί η εξουσία
που ασκούσε η Διοικητική Επιτροπή στον Αυγουστίνο Καποδίστρια, που του
δόθηκε ο τίτλος «Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβερνήσεως», μέχρις ότου η πα-
ρούσα Συνέλευση κανονίσει με το Σύνταγμα την εκτελεστική εξουσία. Από
τη Συνέλευση απουσίαζαν οι συνταγματικοί πληρεξούσιοι, που συνεδρίαζαν
σε άλλο οίκημα στην ίδια πόλη171.

―Οι Συγκρούσεις που επακολούθησαν
Η εκλογή του Αυγουστίνου επέφερε τη ρήξη μεταξύ τμημάτων του στρατού
και των ρουμελιώτικων σωμάτων. Στην αγορά του Άργους Ρουμελιώτες πυρο-
βόλησαν εναντίον των σωμάτων του Τριαντάφυλλου Τζιουρά και του Ρούκη.
Επακολούθησε πραγματική μάχη. Από τους αντικυβερνητικούς άλλοι απομα-
κρύνθηκαν και άλλοι περικυκλώθηκαν με πολλές απώλειες από τις δύο μεριές
και οι κάτοικοι δεινοπάθησαν. «Σκοτώθηκαν ἀπό τὄνα τό μέρος κι ἀπό τ’
ἄλλο περίπου ἀπό τρακόσοι πενήντα, ὅλο τ’ ἄνθος» γράφει ο Μακρυγιάν-
νης. Ο Κασομούλης περιγράφει τον πανικό που δημιουργήθηκε την 9η Δεκεμ-
βρίου μόλις άναψε ο «δουφεκισμός ἐν ροπῇ ὀφθαλμοῦ πανταχόθεν» καθώς
και όσα επακολούθησαν τις τρεις επόμενες ημέρες. Τα ρουμελιώτικα σώματα,
γράφει ο Κόκκινος, θα εξωλοθρεύονταν εξ’ ολοκλήρου, αλλ’ επενέβη για την
κατάπαυση του πυρός ο μόλις εκείνη την ημέρα αποβιβασθής στο Ναύπλιο
προερχόμενος από το Λονδίνο και κατευθυνόμενος προς την Κωνσταντινού-
πολη Στράτφορδ Κάννιγκ και ο στρατηγός Τσούρτς που συνέστησε τον συμ-
βιβασμόν και την απομάκρυνση των Ρουμελιωτών από την Πελοπόννησο. Τη
12η Δεκεμβρίου με τη συγκατάθεση του Αυγουστίνου, πρωί-πρωί, σχημάτισαν
δύο φάλαγγες, πεζοί οι περισσότεροι με τον Κωλέττη και τους πληρεξούσιους
ανάμεσά τους και έφτασαν το βραδάκι στην Κόρινθο172.

―Δεύτερη Κυβέρνηση στην Περαχώρα
Οι αποσχισθέντες πληρεξούσιοι και τα λοιπά μέλη της νέας Διοικητικής Επι-
τροπής ψήφισαν τον Γεώργιο Κουντουριώτη πρόεδρο, τον δε Ανδρέα Ζαΐμη
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τρίτο μέλος και τους Αλ. Μαυροκορδάτο και Δημήτριο Χρηστίδη μοναδι-
κούς υπουργούς των Εσωτερικών, Πολέμου, Εξωτερικών κ.λ.π. Προηγήθη-
καν, γράφει ο Κασομούλης κάποιες φιλονικίες για την Προεδρία «θυσιάσας
ὁ Κωλέττης παρά πᾶσαν ἐλπίδα, ἀπό τήν φιλοτιμίαν του διά νά ἐπιτύχῃ
τήν πτῶσιν τοῦ Ἀυγουστίνου173».
Ο Πανούτσος Νοταράς, ο Πρόεδρος της «Τετάρτης κατά συνέχειαν Εθνικής
Συνελεύσεως» από την Κόρινθο τη 13η Δεκεμβρίου προσκάλεσε όλους τους
πληρεξούσιους της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών να συγκεντρωθούν
στην Περαχώρα να σκεφθούν για τα γενικά συμφέροντα του Έθνους. Οι συ-
νταγματικοί συγκεντρώθηκαν στα Μέγαρα, οργάνωσαν δική τους διοίκηση
και άρχισαν να μοιράζουν διπλώματα προβιβασμού και να καταγγέλουν ως
παράνομη την Ε’ Εθνική Συνέλευση και τον Αυγουστίνο ως άρπαγα της
υπέρτατης Αρχής και αυτουργό του εκραγέντος εμφυλίου πολέμου174.
Ο Μακρυγιάννης εκθειάζει τη συμπεριφορά των Περαχωριτών και Μεγαρι-
τών. «Μεγάλη ’λικρίνειαν καί πατριωτισμόν εἴδαμεν ἀπό τούς Περαχωρί-
τες καί ἀπό τούς Μεγαρίτες. Ἔδειξαν αἰστήματα πατριωτικά καί φιλάν-
θρωπα κι ἔλεγαν· «Νά πουληθοῦμεν ὅλοι, νόμους νά κάμετε διά τήν Πα-
τρίδα». Πήγαιναν νηστικοί καί ξυπόλητοι αὐτῆνοι καί οἱ καημένοι ἀγωνι-
σταί τους μέ γράμματα, ὁπού χρειάζονταν παντοῦ νά στέλνωμεν, κι ἔτρε-
χαν μέ μεγάλη προθυμίαν175».

β) Κυβερνητικοί και Συνταγματικοί στη Δυτική Αττική
―Ελευσίνα, Μέγαρα, Περαχώρα, Σάλωνα
Μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια οι Ελευσίνιοι ζητούσαν
να μετακινηθεί το τάγμα από την Ελευσίνα προς τα πλησιέστερα χωριά. Την
4η Οκτωβρίου ο Γεώργιος Λασσάνης176 ευρισκόμενος στην Ελευσίνα έστειλε
επιστολή στον Ιωάννη Ράγκο στο Άργος στην οποία μεταξύ άλλων έγραφε:

«Η παρούσα μου Σας έρχεται με επίτηδες άνθρωπον σταλμένον
από τους Ελευσίνιους, οι οποίοι μ’ επαρεκάλεσαν να Σας γρά-
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171) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.565, 566.

172) Νικ. Κασομούλης: οπ.π., Τόμος Γ’, σελ.478-483 # Διονυσίου Κόκκινου: οπ.π., Τόμος 6, σελ.703-

704 # Μακρυγιάννη: Απομνημονεύματα, σελ.315-317 (Εκδότες: «Μέλισσα - Α. Καραβίας»).

173) Νικ. Κασομούλης: Τόμος Γ’, σελ.483.

174) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.566.

175) Μακρυγιάννη: οπ.π., σελ.317.



ψω δια να διατάξετε ώστε να μείνη εδώ εις Ελευσίνα μία μόνη
πενηνταρχία, το δε λοιπόν τάγμα να μεταβή εις Μαγούλα, Μάν-
δρα και Χασιώτικα Καλύβια. Γνωρίζετε αδελφέ ότι οι θέσεις
αυταί είναι πολύ σιμά, ότι οι Ελευσίνιοι υποφέρουν πολλά, ότι
εδώ ευρίσκονται πολλά σπίτια στρατιωτικά εις τα οποία δεν εμ-
βαίνουν κονάκια και δια τούτο Σας παρακαλώ να τους κάμετε
αυτήν την χάριν και να μείνη μία μόνη πενηνταρχία εδώ με τους
επιτελείς του τάγματος177».

Αν όμως σκεφτεί κανείς την εξέλιξη των γεγονότων, ότι σύντομα τα χωριά κα-
τέλαβαν οι Συνταγματικοί, και οι Κυβερνητικοί περιορίστηκαν στην Ελευσίνα,
θα συμπεράνει πως μάλλον δεν πραγματοποιήθηκε η επιθυμία των Ελευσίνιων.
Ευθύς μετά τα γεγονότα του Άργους από τη 15η Δεκεμβρίου οι Κριεζώτης,
Βάσος, Γριβαίοι και άλλοι, είχαν μεταβεί στα Μέγαρα ενώ στην Περαχώρα
οργανωνόταν η Κυβέρνηση των αντιπολιτευόμενων. Από τους Κυβερνητι-
κούς ο Έκτακτος Επίτροπος Ανατολικής Στερεάς Κωνστ. Μεταξάς και ο
Μαμούρης με το τάγμα του ξεκίνησαν από το Ναύπλιο να μεταβούν στα Σά-
λωνα178. Από το Ναύπλιο ξεκίνησε και ο Ρούκης έφτασε στη Σαλαμίνα και
πέρασε στην Ελευσίνα. Την 20η Δεκεμβρίου ο Ρούκης έχοντας μόνο 15 άν-
δρες μαζί του ξεκίνησε κατευθυνόμενος στη Βοιωτία υποτιμώντας τις δυνά-
μεις που είχαν συναθροιστεί στα Μέγαρα. Διανυκτέρευσε στη μονή Αγίου
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176) Γεώργιος Λασσάνης αγωνιστής από την Κοζάνη. Σπούδασε φιλολογία στη Γερμανία, στη Μόσχα

άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου. Κατηχήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, γνωρίστηκε με τον Αλέξαν-

δρο Υψηλάντη, τον ακολούθησε στην Αυστρία μετά την αποτυχία του κινήματος στη Μολδοβλαχία.

Φυλακίστηκαν στο φρούριο Μουγκάτς. Αποφυλακίστηκε με τη μεσολάβηση του αυτοκράτορα της Ρω-

σίας Νικολάου Α’. Ήρθε στην Ελλάδα μετά τον ερχομό του Καποδίστρια ο οποίος τον διόρισε στρα-

τοπεδάρχη στον στρατό της Ανατολικής Στερεάς και αγωνίστηκε και στην τελευταία μάχη της Πέτρας.

Όταν έγραψε την επιστολή ήταν γενικός επιθεωρητής του στρατού στην Ανατολική Ελλάδα.

Αργότερα έγινε υπουργός, νομάρχης, υπηρέτησε και σε άλλες δημόσιες θέσεις. Έγραψε ποιήματα,

συνεργάστηκε με τον Γεννάδιο στην «Προπαιδευτική Εγκυκλοπαίδεια». Είχε συστήσει και ποιητικό

διαγωνισμό και πεθαίνοντας άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπικά ιδρύ-

ματα (Χρ. Δ. Στασινόπουλου: Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Τόμος Γ’, σελ.158-161).

177) Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: οπ.π., σελ.652.

178) Ο Κωνστ. Μεταξάς (Απομνημονεύματα, σελ.195-201, Τόμος 6, Βιβλιοθήκη) γράφει πώς από το Αί-

γιο πέρασε το τάγμα του Μαμούρη στα Σάλωνα και ο ίδιος στο Γαλαξίδι για την εκτέλεση του διοικητι-

κού οργανισμού καθώς και τις αιματηρές συγκρούσεις που επακολούθησαν στην περιοχή των Σαλώνων.



Μελετίου. Οι καλόγηροι που ήσαν με το μέρος των συνταγματικών πρόδω-
σαν τις κινήσεις του. Την άλλη μέρα πήρε τον δρόμο των Πλαταιών και στη
Στενή των Θηβών τον συνέλαβαν.
Στην Ελευσίνα ήταν το τάγμα του Δήμου Λιούλιου. Το τάγμα του Ρούκη δι-
οικούσε ο υποταγματάρχης Ζάχος Μίλιος. Για να μην καμφθεί το ηθικό των
στρατιωτών εκλέχτηκε υπαρχηγός στις θέσεις Ελευσίνας, Σαλαμίνας και πέ-
ριξ ο Σπύρος Μίλιος και έφτασε τη 2α Ιανουαρίου 1832 στη Σαλαμίνα μαζί
με 4 λόχους του Τυπικού. Επέλεξε και τοποθετήθηκε στη Φανερωμένη και
διέταξε να μεταβούν στην Ελευσίνα το Β’ τάγμα του Ζάχου και τα λείψανα
του ΣΤ’ τάγματος του Τόλιου Νικολάου με τον Κονδύλη επικεφαλής. Στη
Σαλαμίνα ήταν η πεθερά του Κριεζώτη, η γριά Στορνάρη πιστή στην οικο-
γένεια του Καποδίστρια. Επηρέαζε τον γαμβρό της και αποφασίστηκε να
μεταβεί στα Μέγαρα με σκοπό να τον πείσουν να αποσυρθεί. Πήγε τη 15η

Δεκεμβρίου και επέστρεψε τρεις ημέρες μετά χωρίς να τον πείσει179.
Τη 18η Ιανουαρίου ξεκίνησε ο Κριεζώτης αρχηγός της εκστρατείας με πολ-
λούς καπεταναίους. Πέρασε από Θήβα και ίσαμε τη Λιβαδειά συγκεντρώ-
θηκαν έως 1.500. Πέρασαν από Ζεμενό και Αράχωβα και έφτασαν στο Χρυ-
σό. Τις επόμενες ημέρες έγιναν οι αιματηρές μάχες στην περιοχή των Σα-
λώνων όπου τραυματίστηκε ο Κριεζώτης180.

―Τι γράφει για τα Χασιώτικα Καλύβια ο Αλέξανδρος Ραγκαβής
Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής181 έζησε από κοντά τα συμβάντα μεταξύ των συ-
νταγματικών και των κυβερνητικών κατά την περίοδο 1831-1832 και οι «Πε-
λοποννησιακές Αναμνήσεις» που περιλαμβάνονται στα Απομνημονεύματά
του αποτελούν αξιόλογη ιστορική πηγή.
Περιγράφοντας τη μετάβασή του από την Πελοπόννησο στην Αθήνα και την
επιστροφή του από την Αθήνα στην Περαχώρα την έδρα της Κυβέρνησης
των Συνταγματικών, διηγείται τα περάσματά του από τα Χασιώτικα Καλύ-
βια, που αποτελούν ψήγματα με τοπικό ενδιαφέρον.
Στη διαδρομή προς την Αθήνα γράφει ότι απέφυγαν την Ελευσίνα, πέρασαν
από τη Μάνδρα κι όταν κατέβηκαν στο Θριάσιο Πεδίο είδαν έξω από την
Ελευσίνα ένοπλους στρατιώτες. Τους είδαν όμως κι εκείνοι και άρχισαν να
τρέχουν εναντίον τους. Κέντησαν τα άλογα και απέφυγαν τη δίωξη.
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179) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.492-498.

180) Κωνστ. Μεταξά: «Απομνημονεύματα», σελ.196-201.



«Τήν δίωξιν φεύγοντες κατωρθώσαμεν νά εἰσλάσωμεν εἰς Χα-
σιώτικα Καλύβια, τα κατέχοντα περίπου τήν θέσιν τῆς πα-
λαιᾶς Θρίας, κατεχόμενα δ’ ὑπό φρουρᾶς συνταγματικής ὑπό
τήν ἀρχηγίαν τοῦ Βάσσου καί ἐκεῖθεν ἀσφαλῶς καί ἀφόβως
πλέον μετέβημεν εἰς Ἀθήνας».

Αλλά δεν έμεινε στην Αθήνα. Θέλοντας να θέσει τον εαυτόν του στη διάθε-
ση της Κυβέρνησης των Συνταγματικών, πήρε πάλι τον δρόμο της επιστρο-
φής. Δεν πήγε προς την Ελευσίνα περνώντας από το Δαφνί,

«ἀλλά διά τῶν Χασίων πρός τά Χασιώτικα Καλύβια, ὅπου ὁ
Βάσσος εἰσέτι ἐστάθμευεν».

Πήγε στον Βάσο και του είπε ότι θέλει να πάει στα Μέγαρα κι εκείνος του
απάντησε ότι ήταν αδύνατο

«διότι οἱ Κυβερνητικοί προερχόμενοι ἐξ Ἐλευσῖνος κατεῖχον
πᾶν τό Θριάσιον καί συνελάμβανον τούς διερχομένους».

Συνέχισε όμως να τον ρωτάει αν ο ίδιος είχε επικοινωνία μ’ αυτούς που ήσαν
στα Μέγαρα και του απάντησε ότι διάλεγε οκτώ ή δέκα από τους γενναιότε-
ρους και εμπειρότερους στρατιώτες οι οποίοι νύχτα από βράχο σε βράχο κι
από δένδρο σε δένδρο κρυπτόμενοι κι όσες φορές συναντιόντουσαν με εχθρι-
κές περιπόλους, πολεμούντες και πολεμούμενοι, μετέφεραν τις επιστολές. Κι
απόψε θα στείλω στρατιώτες αλλά ο τρόπος αυτής της «Οδοιπορίας» δεν εί-
ναι για σένα, του είπε κοιτάζοντας με λεπτό μειδίαμα την όψη του που ήταν
τότε μάλλον «μειρακίου παρά πολεμιστού». Αλλά επειδή επέμενε του είπε και
τον συμπεριέλαβε στην ομάδα που θα ξεκινούσε στις δέκα το βράδυ.
Συνεχίζει την περιγραφή σημειώνοντας ότι έμεινε όλη την ημέρα στα Καλύ-
βια. Αναφέρει ποιοι άλλοι ήρθαν από την Αθήνα και ζήτησαν να περιλη-
φθούν στην αποστολή. Ξεκίνησαν στις δέκα το βράδυ και την πορεία από τα
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181) Ραγκαβής, όνομα επιφανούς οικογένειας από το Φανάρι. Η καταγωγή αυτής ανάγεται στους

Ραγκαβέ (Αυτοκράτορας Βυζαντίου Μιχαήλ Α’ - Νικήτας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως). Από

τους γνωστούς σε ύστερους χρόνους οι: 1) Ανδρόνικος Ραγκαβής 2) ο Ιάκωβος Ρίζος και 3) ο Αλέ-

ξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809-1892). Διέπρεψε ως πολιτικός, διπλωμάτης και άνθρωπος των γραμ-

μάτων. Ήρθε στην Ελλάδα το 1829. Κατατάχθηκε ως αξιωματικός στο πυροβολικό, παραιτήθηκε

και αφοσιώθηκε σε ποικίλες φιλολογικές εργασίες. Διετέλεσε δημόσιος υπάλληλος, σε διευθυντι-

κές θέσεις και από το 1844 μέχρι το 1867 κατέλαβε την έδρα της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο.

Πολλά τα επιστημονικά και λογοτεχνικά έργα του. Μετά τον θάνατό του δημοσιεύτηκαν και τα

«Απομνημονεύματα» 4 τόμοι.



Καλύβια στη Μάνδρα μέσω του χώρου που έχει καταλάβει το αεροδρόμιο
περιγράφει ως εξής:

«Ἀπό τοῦ χωρίου παρατείνετο εἴς τινα ἀπόστασιν ταπεινόν
τειχίον, καί ἦν τοῦτο τό μόνο ἡμῶν προφυλακτήριον, δι’ ὅ καί
παρηκολουθοῦμεν τήν γραμμήν αὐτοῦ ἔσωθεν, κύπτοντες
ὅσον ἐδυνάμεθα ἵνα αἱ σκιαί ἡμῶν συγχέωνται μετά τῆς τοῦ
περιφράγματος, ἐκρύπτομεν δέ τά ὅπλα ἵνα μή ἀντανακλῶσι
τό φῶς τῆς σελήνης εἰς τούς κατασκοπεύοντας ἐξ Ἐλευσῖνος
ἤ εἰς τάς περιπόλους αὐτῶν. Ἀφ’ οὗ δέ τό τειχίον ἔπαυσε
δύω τῶν στρατιωτῶν προηγοῦντο ἡμῶν μέχρι γῆς κύπτοντες,
διηρεύνων τούς πέριξ θάμνους, καί ἀφ’ οὗ εὕρισκον ὅτι οὐδέν
ὔποπτον ἐκεῖ ἐκρύπτετο, ἔνευον πρός ἡμᾶς, οἵτινες
ὁρμῶντες ἐν σιωπῇ ἐφθάνομεν μέχρις αὐτῶν. Τότε δ’ ἀπε-
σπῶντο δύω ἕταιροι στρατιῶται πρός ἐξέτασιν τῶν περαιτέ-
ρω θάμνων, καί οὕτως ἐχωροῦμεν βῆμα πρός βῆμα. Ἐνθυ-
μοῦμαι δέ ὅτι ὁ διαρκής οὗτος καί πάντοτε ἀνανεούμενος κίν-
δυνος οὐδένα φόβον μοί ἐνέβαλλεν, ἀλλ’ ἀμυδρόν τι αἴσθημα
λύπης, ὅτι Ἕλληνες ἐπολεμοῦμεν πρός Ἕλληνας...182».

Συνεχίζει αναφερόμενος στον Κυριακίδη από την Κύθνο που κατελήφθη
από πόνους τους οποίους πολλές φορές επιφέρει ο φόβος και αναγκάστηκαν
να τον στείλουν πίσω στο χωριό. Μετά από μία ώρα πορεία έφτασαν σε ένα
ρέμα (στον γνωστό Σαρανταπόταμο). Περιγράφει σε ποιες φροντίδες τους
επέβαλε ο υπαξιωματικός του Βάσου και πώς έγινε ο έλεγχος ώστε να βε-
βαιωθούν ότι δεν είχε στηθεί κάποια ενέδρα. Ακολούθησε το πέρασμα του
ρεύματος που τόσο γλαφυρά περιγράφει ο Ραγκαβής.

«Τότε, οὕτως ὡς εἴχομεν τά ὅπλα διά χειρῶν, ἐρρίφθημεν εἰς
τόν πυθμένα τοῦ ρύακος, καί τό διῆλθον πάντες ἐν ριπῇ
ὀφθαλμοῦ, πλήν ἑνός μόνου, ἐμοῦ, ὅστις εἰς ὑφυγρόν τι μέ-
ρος ὀλισθήσας κατά τήν κινδυνωδεστέραν στιγμήν, ἀντί, ὡς
παρηγγέλθην, ν’ ἀναβῶ τρέχων τήν ἀντιπέραν κλιτύν, ἔπεσα
μακρύς πλατύς εἰς τόν πυθμένα τοῦ ρύακος, ἐπεσμαράγδη-
σε183 δέ μου τό ξίφος, ὥστε εἷς καί μόνος τῶν ἀντιπάλων ἄν
ἐκεῖ μοί ἐπεβουλεύετο, θά ἦτο ἀδύνατον νά τόν διαφύγω.
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182) Ο πολυμαθέστατος Ραγκαβής δεν υποψιάστηκε μέσα στη νύχτα ότι το «ταπεινόν τειχίον» ήταν ο

αγωγός του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Διασώζει όμως την εικόνα του πεδίου με θάμνους και δένδρα.



Ἀλλά τήν εἰρηνικήν χαράδραν οὐδείς ἐφρούρει, πλήν τῆς
ἀργυρᾶς σελήνης καί τῆς φιλικῆς ἀηδόνος· δι’ ὅ καί ἄνευ τρα-
γικῆς καταστροφῆς ἠγέρθην, καί φθάς τούς λοιπούς, ἐξηκο-
λούθησα ἀσφαλῶς τήν ὁδόν μου...».

Ο δρόμος πέρασε τόσο κοντά στην Ελευσίνα, που όχι μόνο έβλεπαν τις φω-
τιές γύρω από τις οποίες κάθονταν οι στρατιώτες του Ζάχου184 και δεν υπο-
πτευόντουσαν ότι το θήραμα περνούσε σε απόσταση βολής πυροβόλου, αλ-
λά και άκουγαν τα μανιώδη γαυγίσματα των σκυλιών που είχαν καταλάβει
τι συνέβαινε και τους κατήγγελαν χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται τίποτα οι
ράθυμοι φρουροί. Μετά από πολλές προφυλάξεις έφθασαν στη Μάνδρα που
την κατείχαν οι Συνταγματικοί185.

―Στα Μέγαρα τυπώθηκε η «Αθηνά»
Από την Ύδρα η τυπογραφία του «Απόλλωνος» μεταφέρθηκε στα Μέγαρα.
Τη συνόδευε ο οπλαρχηγός Κριεκούκης186 με έως 60 άνδρες. Στη Μάνδρα
έπεσαν σε ενέδρα σε στρατιώτες του Ζάχου Μίλιου και κάποιους αξιωματι-
κούς του Δήμου Λιούλιου. Κλείστηκαν σε μια εκκλησία μεταξύ Μαγούλας
και Μάνδρας. Ύστερα από μάχη δώδεκα ωρών και πριν φθάσει βοήθεια
από τα Μέγαρα συμφώνησαν και άλλαξαν ενέχυρα μεταξύ τους. Η θέση κα-
ταλήφθηκε από τους Κυβερνητικούς και οι άλλοι αναχώρησαν με την τυπο-
γραφία χωρίς να είχαν υποψιαστεί οι αντίπαλοί τους τί μεταφερόταν. Στα
Μέγαρα από 13 Φεβρουαρίου ίσαμε 16 Μαρτίου 1832 τυπώθηκαν οι 8 πρώ-
τοι αριθμοί της «Αθηνάς» της οποίας η έκδοση συνεχίστηκε στο Ναύπλιο187.
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183) Σμαράγδι, διαφανής πολύτιμος λίθος με βαθύ πράσινο χρώμα. Επεσμαράγδησε το ξίφος δηλαδή

βουτήχτηκε στην λάσπη και πήρε το χρώμα της.

184) Ζάχος Μίλιος, υποταγματάρχης, διοικούσε το Β’ Ελαφρό Τάγμα που είχε τοποθετηθεί στην

Ελευσίνα.

185) Από την Μάνδρα ο Ραγκαβής πήγε στα Μέγαρα. Δεν συνάντησε εκεί τον Χρηστίδη και συνέχι-

σε προς Περαχώρα. Στα Γεράνεια ―στη θέση Αέρας― συνάντησε τον Θείρσιο. Φθάνοντας στην Πε-

ραχώρα άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Κυβέρνηση των συνταγματικών. Εκεί προσήλθε

και ο παλιός συμμαθητής του Σκαρλάτος Ρωσέττης και συνυπηρέτησε στο υπουργικό γραφείο.

186) Τον γνωρίσαμε στην μάχη του Αγίου Γιάννη Χασιάς. Ήταν στο τάγμα του Βάσου Μαυρο-

βουνιώτη.

187) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.498.



―Ένα σχέδιο που δεν εκτελέστηκε
Μετά τη νίκη τους στα Σάλωνα οι κυβερνητικοί προχώρησαν με σκοπό να
ανοίξουν επικοινωνία με την Ελευσίνα. Κατέλαβαν το Καστρί, την Αράχω-
βα και το Ι’ Τάγμα έφτασε στη Λιβαδειά απ’ όπου προσκαλούσαν και ένα
από τα τάγματα της Ελευσίνας να κινηθεί προς εκείνα τα μέρη για να εν-
θαρρύνουν τον λαό με την παρουσία τους καθώς και να τους προφθάσουν με
πολεμοφόδια και τροφές.
Ο Σπύρος Μίλιος, αν και ανήμπορος ένεκα του τραύματος, για να μην εκτε-
θεί ότι αδράνησε αποφάσισε ν’ αποδεχθεί το βάρος της αρχηγίας. Αφού
συμβουλεύτηκε με τον Παύλο, διοικητή των 4 λόχων του Τυπικού, και τους
παρευρεθέντες αξιωματικούς, σκέφτηκε στους μεν στη Λιβαδειά να δώσει
ελπίδες για βοήθεια, στην κυβέρνηση να αναφέρει τις ανάγκες σε προμή-
θειες, στον δε Νικήτα αρχηγό των Πελοποννησιακών ταγμάτων που είχαν
εξέλθει στην Κόρινθο να στείλει δύο λοχαγούς του Τυπικού να του αναγγεί-
λουν όλα αυτά και με την παραγγελία να κινηθούν αμέσως από εκεί με το
πεζικό και το ιππικό να διαβούν τα Μέγαρα και να φθάσουν στην Ελευσίνα.
Να απασχολούν τους αντίθετους σε Μέγαρα και Καλύβια και ο υπό τον Σπύ-
ρο Μίλιο στρατός με ιππικό, πυροβολικόν, Τυπικόν, να κινηθεί προς τα επά-
νω μέρη να καθαρίσει τις Επαρχίες188.
Έστειλε στην Κόρινθο την 3η Φεβρουαρίου 1832 δύο λοχαγούς του Τυπικού,
τον Ν. Κ. Κασομούλη και τον Αναστ. Κουτρουμπή οι οποίοι παρέδωσαν τα
γράμματα και ανήγγειλαν στον Νικήτα τη διάθεση του στρατού στην Ελευ-
σίνα. Οι Νικήτας, Καλέργης, Κουτρουμπής και Κασομούλης συνέταξαν ένα
σχέδιο και έλαβαν ανά ένα αμφότερα τα μέρη για να μην συμβεί κανένα λά-
θος κατά την εκτέλεση.
Το σχέδιο ήταν το τάγμα του Ζάχου Μίλιου να προκαταλάβει νύκτα τις θέ-
σεις Αέρα και Κακή Σκάλα, το σώμα του Νικήτα τη θέση Μυίες και τα δύο
σώματα να προσέχουν τους Συνταγματικούς που ήσαν στο μοναστήρι των
Μεγάρων. (Σχολιάζει ο Βλαχογιάννης: Ήταν τάχα δυνατόν οι Συνταγματι-
κοί να μην κρατούν τις στρατηγικές εκείνες θέσεις, που ήταν οι πόρτες του
Μοριά;). Το Τυπικό θα καταλάμβανε το Τείχος των Μεγάρων απέναντι από
τη Φανερωμένη. Στον Αέρα θα συναντιόντουσαν τα δύο σώματα θα κατέ-
βαιναν στον κάμπο των Μεγάρων και θα κατευθύνονταν στο Τείχος των Με-
γάρων όπου μπορούσαν να προμηθευτούν τροφές των ίππων και των στρα-
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188) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.499-500.



τευμάτων. Για τον συγχρονισμό των ενεργειών το σύνθημα θα ήταν να ανά-
ψουν ανά τρεις φανούς στις ψηλότερες κορυφές της Σαλαμίνας και στο
Ακροκόρινθο189.

γ) Οξύνονται οι αντιθέσεις
―Το Πρωτόκολλον της 7ης Ιανουαρίου 1832
Η Κυβέρνηση, την 22α Ιανουαρίου χορήγησε γενική αμνηστία αλλά εξαίρεσε
από αυτήν τους αίτιους του φόνου του Κυβερνήτη, τον Κωλέττη και κάποιους
γερουσιαστές που τους θεωρούσε ένοχους εσχάτης προδοσίας. Με το Πρω-
τόκολλο της 7ης Ιανουαρίου 1832 της Συνδιάσκεψης του Λονδίνου δινόταν η
εντολή στους αντιπρέσβεις και στους αξιωματικούς των τριών Δυνάμεων να
αναγνωρίσουν, ως προσωρινή εθνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση που είχε
σχηματίσει η Συνέλευση του Άργους. Σφοδρή και προκλητική ήταν η αντί-
δραση των συνταγματικών και γρήγορα ωρίμασε η ιδέα να εισβάλουν στην
Πελοπόννησο190. Η Διάσκεψη του Λονδίνου με το πρωτόκολλο της1ης/13ης Φε-
βρουαρίου 1832, πρότεινε τον πρίγκιπα Όθωνα δευτερότοκο γιό του βασιλιά
της Βαβαρίας, ως ηγεμόνα της Ελλάδος. Οι αντιπρέσβεις ανήγγειλαν το γε-
γονός στην Ελληνική Κυβέρνηση του Αυγουστίνου, και εκείνος στη συνέλευ-
ση στη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου. Οι αντιπολιτευόμενοι εξεδήλωσαν τη
δυσαρέσκειά τους επειδή το συνέδριο του Λονδίνου δεν το ανήγγειλε στην
κυβέρνηση της Περαχώρας αλλά επέλεξε την κυβέρνηση του Ναυπλίου191.
Οι Κυβερνητικοί πίστεψαν ότι θα επήρχετο η ειρήνευση με τη μεσολάβηση
των τριών Αντιπρέσβεων που προέτρεπε και το πρωτόκολλο. Αφέθηκαν στη
διπλωματική μεσολάβηση και ειδοποίησαν αυτό προς όλους τους υπό τις
διαταγές τους στρατιωτικούς. Οι Νικήτας, Καλέργης, Τζιαβέλας σταμάτη-
σαν στις θέσεις τους πιστεύοντας ότι τα πάντα τελείωσαν ειρηνικά. Ο Νική-
τας δεν ενημέρωσε την Κυβέρνηση για την απόφαση να ενεργήσουν σύμφω-
να με το σχέδιο και δεν ανταποκρίθηκε εκπέμποντας τα συμφωνηθέντα ση-
μεία δια των νυκτερινών φανών. Βλέποντας οι υπό τον Σπύρο Μίλιο ότι στο
σύνθημα των φανών δεν είχαν απάντηση από την Κόρινθο άρχιζαν να δι-
στάζουν και να σκέπτονται ότι η μεταβολή προέκυψε από περιστατικά που
δεν μπόρεσαν οι στην Κόρινθο να προβλέψουν192.
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189) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.500-501

190) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.567.

191) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.706.



Μέρος των πληρεξουσίων που αντιτίθεντο στις ιδέες του Αυγουστίνου, του
Υπουργείου και της πλειοψηφίας των Πληρεξουσίων βλέποντας την έλλειψη
χρημάτων, και το γεγονός ότι οι συγκεντρωθέντες στην Περαχώρα δεν διώ-
χτηκαν έγκαιρα, επεδίωξαν τον συμβιβασμό και παραμέλησαν τον σχηματι-
σμό των Πελοποννησιακών ταγμάτων, διέδωσαν και την απογοήτευση έτσι
που κανένα κίνημα να μπορούσε να ενεργήσει η Κυβέρνηση μ’ όλη την προ-
θυμία την οποία έδειχνε το στρατιωτικό της Ανατολικής Αττικής193.
Ο Κωλέττης αντίθετα αποφάσισε να επιβληθεί με τη δύναμη. Σώματα του
στρατού της Περαχώρας κατέλαβαν τη Ναύπακτο, επολιόρκησαν τον Μα-
μούρη στα Σάλωνα, εκτύπησαν τον Κωστ. Μεταξά στους Δελφούς, ελεηλά-
τησαν την Αράχωβα και απομάκρυναν τα προς την Αττική λίγα κυβερνητικά
σώματα. Οι Μανιάτες κατέλαβαν τη Μονεμβασιά194.

―Το Ηγεμονικό Σύνταγμα
Η Ε’ Εθνική Συνέλευση που είχε αρχίσει τις εργασίες της την 7η Δεκεμβρί-
ου 1831 στο Άργος, συνέχισε τις συνεδριάσεις της στο Ναύπλιο και τελείω-
σε τις εργασίες της τη 15η Μαρτίου 1832. Έργο της η ψήφιση του «Πολιτικού
Συντάγματος της Ελλάδος» γνωστού και ως Ηγεμονικού ή Βασιλικού Συ-
ντάγματος. Σχετικά είναι τα σχόλια του καθηγητού Ευάγ. Βενιζέλου: Το
Ηγεμονικό Σύνταγμα είναι ένα συνταγματικό κείμενο που δεν ίσχυσε ποτέ.
Αποδίδει την υποχώρηση από τα φιλελεύθερα και δημοκρατικά ιδεώδη των
επαναστατικών Συνταγμάτων προς το μοναρχικό πρότυπο, το οποίο ίσχυσε
δώδεκα χρόνια αργότερα με το Οθωνικό Σύνταγμα του 1844. Συναντά κα-
νείς τη μετάβαση από τις διεκδικήσεις, από τους στόχους της επαναστατικής
περιόδου σε αντιλήψεις που συνδέονται με το πολιτειακό πρότυπο που επι-
κρατούσε εκείνη την περίοδο στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Μερικά βα-
σικά στοιχεία του Ηγεμονικού Συντάγματος είναι: 1) Η εγκατάλειψη της
λαϊκής κυριαρχίας. 2) Το ισχυρό πλήγμα που δέχεται η δύναμη του αντιπρο-
σωπευτικού σώματος, η Βουλή που περιορίζεται από την ύπαρξη μιας Γε-
ρουσίας διορισμένης από τον ανεύθυνο και απαραβίαστο ηγεμόνα. 3) Και
περιορίστηκε σε λίγους το εκλογικό δικαίωμα. Θεμελιώθηκε πάνω στην έμ-
μεση και τμηματική ψήφο195.
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192) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.504-505.

193) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.501-502.

194) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.706.



Το Ηγεμονικό Σύνταγμα δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί με την άφιξη του Όθω-
νος σταμάτησε κάθε προσπάθεια ή υπόσχεση για συνταγματικό καθεστώς.
Με το ψήφισμα ΚΒ’ της 15ης Μαρτίου 1832 η Συνέλευση ανάθεσε την προ-
σωρινή άσκηση της εκτελεστικής λειτουργίας στον Αυγουστίνο Καποδίστρια
με τον τίτλο «Κυβερνήτης της Ελλάδος» και την προσωρινή άσκηση της νο-
μοθετικής λειτουργίας σε νέα Γερουσία και στον προσωρινό Κυβερνήρη196.

―Η μεσολάβηση του Θείρσιου (Friedrich Thiersch)197

Το κύρος του Θείρσιου αυξήθηκε μετά την εκλογή του Όθωνος. Προθυμο-
ποιήθηκε με δική του πρωτοβουλία να μεσολαβήσει ανάμεσα στους αντιπά-
λους. Οι ξένοι διπλωμάτες είχαν ψυχράνει την αντιπολίτευση και η πρωτο-
βουλία του διακανονισμού των ελληνικών υποθέσεων τους είχε ξεφύγει,
αφού οι Συνταγματικοί δεν τους ζητούσαν τη γνώμη και αδιαφορούσαν για
τις νουθεσίες τους.
Ζήτησε από τον Αυγουστίνο την αποφυλάκιση του Πετρόμπεη και την απο-
στολή του στη Μάνη και έτσι αποφεύχθηκε η εισβολή των Μανιατών. Δεν
κατόρθωσε να αποτραπεί η εισβολή των Συνταγματικών στην Πελοπόννησο
γιατί οι ναύαρχοι της Αγγλίας Hodham και Γαλλίας Hugon δεν δέχτηκαν να
στείλουν στον Ισθμό ναυτικά αγήματα των τριών Δυνάμεων198.
Ο Ραγκαβής ήταν παρόν στη συνάντηση του Θείρσιου με τον Κωλέττη και
τον Χρηστίδη199 στην Περαχώρα και περιγράφει πώς επηρεάστηκε από τα
επιχειρήματα του Κωλέττη. Τον ακολούθησε στην επιστροφή του τον Θείρ-
σιο στο Ναύπλιο, αφού εν τω μεταξύ επισκέφθηκαν τα Μέγαρα και περι-
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195) Ίδρυμα Τύπου Α.Ε., Τύπος της Κυριακής, Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία 1750-1940,

σελ.187-188.

196) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.569-570.

197) Την προσωπικότητα, τις ιδέες, του φιλέλληνα και μελετητή του ελληνικού προβλήματος κατά την

περίοδο 1828-1833 παρουσιάζει ο Τάσος Βουρνάς στην εισαγωγή της ελληνικής μετάφρασης του δί-

τομου έργου του Φρειδερίκου Τιρς «Η Ελλάδα του Καποδίστρια», Εκδόσεις Αφών Τολίδη. Ο Τιρς

βοήθησε στη διάδοση του φιλελληνισμού στη Βαβαρία. Συνέβαλε στη συγκέντρωση χρημάτων. Ήταν

ο πρώτος ξένος που απόκτησε ελληνική υπηκοότητα. Το 1831 ήρθε στην Ελλάδα. Άσκησε δριμύτατη

κριτική στον Καποδίστρια ενώ επηρεάστηκε από τον Κωλέττη ―σχετικό διάλογο αναφέρει ο Ραγκα-

βής― και του δάνεισε χρήματα για να ενισχύσει τους Συνταγματικούς. Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα και

προπαγάντισε τον ερχομό του Όθωνα στην Ελλάδα.

198) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.569.



γράφει την εκεί υποδοχή. Ο Κωλέττης υποσχέθηκε να αναβάλει την εισβο-
λή των Συνταγματικών στην Πελοπόννησο, περιμένοντας τα αποτελέσματα
της τελευταίας αυτής μεσολάβησης του Θείρσιου. Αλλά στο Ναύπλιο ο Θείρ-
σιος αντιμετώπισε την αδιαλαξία. Έφθασε όταν η Εθνοσυνέλευση κήρυξε
τον Αυγουστίνο μόνιμο Κυβερνήτη της Ελλάδος. Ο Ραγκαβής γύρισε με την
επιστολή και το συμφωνημένο σύνθημα «όταν η επιστολή θα αρχίσει από Κ
σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία» και άνοιξε ο δρόμος για την εισβολή.

―«Να προσβληθούν τα Χασιώτικα Καλύβια»
Όταν οι Κυβερνητικοί αδράνησαν σαν έμαθαν το Πρωτόκολλο και πίστεψαν
ότι τα πάντα θα τελείωναν ειρηνικά δεν είχαν την ίδια γνώμη και οι επικε-
φαλής του κυβερνητικού στρατού στην Ελευσίνα και στη Σαλαμίνα. Ο Σπύ-
ρος Μίλιος, ο Παύλος Διαμαντίδης και όλοι οι αξιωματικοί του Τυπικού
έγραψαν στον Ρόδιο και στους άλλους φίλους τους στο Ναύπλιο να μην στη-
ρίξουν τις ελπίδες τους στο Πρωτόκολλο. Ο Σπ. Μίλιος θέλησε να προσβάλει
ή τα Μέγαρα, που ήσαν εκτεταμένα και δεν είχαν τότε ικανή δύναμη οι αντί-
θετοι ή τα Χασιώτικα Καλύβια που κατείχε ο Βάσος και να έκοβαν την αντα-
πόκρισή τους με την Αθήνα. Αποφασίστηκε η δεύτερη περίπτωση. Θέλησε
όμως να τεθεί σε τιμητική διαθεσιμότητα ο Δήμος Λιόλιος διοικητής του Ι’
Τάγματος και να πάρει τη θέση του ο Ευαγ. Δαλαμάγκας. Διέταξε να πάει το
Ι’ Τάγμα στην Ελευσίνα μαζί με τον Κοντούλη ως υποδιοικητή, πήγε εκεί και
ο ίδιος, και να παραμείνει στη Σαλαμίνα και τα Αμπελάκια μέχρι διαταγής
του το Τυπικό. Μέχρι να αντικατασταθεί ο Δήμος Λιόλιος για να μπορέσει
να εκτελέσει το παραπάνω σχέδιο έστειλε τον Ζάχο και κατέλαβε τη Μάν-
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199) Ο Χρηστίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε γραμματικός του Κωλέττη και του Κα-

ραϊσκάκη. Ανήκε στο Γαλλικό κόμμα και αναπλήρωνε τον Κωλέττη στην αρχηγία. Χρημάτισε πολλές

φορές υπουργός. Το 1826 όταν στη συνέλευση της Πιάδας βρέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο διαγραφό-

μενες πολιτικές παρατάξεις η γαλλική υπό τον Κωλέττη και η αγγλική υπό τους Κουντουριώτη, Ζαΐμη,

Λόντο, στην Αθήνα ο Γκούρας έγινε θερμός υποστηρικτής της γαλλικής παράταξης. Πολιτικές ζυμώ-

σεις με την παρουσία του Π. Μοναστηριώτη και του Δημ. Χρηστίδη γίνονταν στην Αθήνα από την 6η

Φεβρουαρίου ίσαμε την 27η Μαρτίου 1826. Αλλά και στον 13ο Τόμο των «Απομνημονευμάτων Αγωνι-

στών του ’21» του Εκδοτικού οίκου Γ. Τσουκαλά και Υιού «Βιβλιοθήκη» δημοσιεύονται επιστολές από

το αρχείο του Χρηστίδη που αποκαλύπτουν την επιδίωξη του Κιουταχή τον Ιανουάριο του 1827 να κα-

ταλάβει με δόλο την Ελευσίνα. (Δημ. Καλλιέρη: Στον Δρόμο προς την Εθνεγερσία, σελ.354-355 και

384-386 # Απόστολου Βακαλόπουλου: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τόμος Ζ’, σελ.604).



δρα και τον Κοντούλη να στήσει ενέδρα στο Δαφνί που πέτυχε να συλλάβει
από ένα σώμα οπλισμένων πολιτών που πήγαινε στα Μέγαρα τους Ν. Κα-
νούση και Θεαγένη δραπέτες από το Μπούρτζι του Ναυπλίου και κάποιον
Σγούταν που μετέβαινε με γράμμα από την Ύδρα στα Μέγαρα. Οι λοιποί
διέφυγαν και τους συνόδεψε ο Βάσος με στρατιωτική δύναμη στα Καλύβια.
Κατέλαβαν το Μετόχι επί της μεγαρικής αρχής απέναντι από τη Φανερωμέ-
νη της Σαλαμίνας και διέταξε να συγκεντρωθεί το Τυπικό και να οχυρωθεί
μέσα και γύρω από το Μετόχι. Η αντικατάσταση του Δήμου Λιόλιου αργο-
πόρησε και ο Σπύρος Μίλιος ανέβαλε το σχέδιο200. Οι Συνταγματικοί άρχι-
σαν να συγκεντρώνονται στα Μέγαρα και τον Ισθμό και σε λίγες μέρες
πραγματοποιήθηκε η εισβολή στην Πελοπόννησο.

δ) Επικράτηση των Συνταγματικών.
Μετακαποδιστριακές Κυβερνήσεις. Αναρχία
―Εισβολή στην Πελοπόννησο. Αναχώρηση του Αυγουστίνου
Την 25η Μαρτίου ο στρατός της Περαχώρας κινήθηκε, πέρασε τον Ισθμό.
Η σύγκρουση κράτησε δύο μόνο ώρες. Το μικρό σώμα του Νικηταρά και το
ολιγάριθμο υππικό του Καλέργη, ανατράπηκαν. Οι υπόλοιποι στρατιώτες
αν εξαιρέσει κανείς το Τυπικό τάγμα, ήταν απρόθυμοι και απείθαρχοι χω-
ρικοί της Πελοποννήσου που κατέφυγαν στο εσωτερικό της χώρας. Οι συ-
νταγματικοί έχοντας ελεύθερο τον δρόμο προχώρησαν. Την άλλη ημέρα
κλήρος και λαός τους περίμεναν καθώς πλησίαζαν στο Άργος με κλαδιά
δάφνης φωνάζοντας «Ζήτω το Σύνταγμα, ζήτω ο Κωλέττης».
Την 27η προχώρησαν τα ρουμελιώτικα στρατεύματα και στρατοπέδευσαν
στην Πρόνοια, προάστιο του Ναυπλίου. Στο Ναύπλιο γινόταν σύσκεψη του
Αυγουστίνου των αντιπρέσβεων και των ναυάρχων. Ήταν παρών και ο
Θείρσιος. Αποφασίστηκε για να αποφευχθεί η αιματοχυσία ότι ήταν προτι-
μότερο να κληθεί στο Ναύπλιο και ο Κωλέττης για να βρεθεί συμβιβαστική
λύση. Οι αντιπρέσβεις σύστησαν στον Αυγουστίνο τον σχηματισμό προσω-
ρινής κυβέρνησης στην οποία θα αντιπροσωπεύονταν όλα τα κόμματα, εκεί-
νος όμως εξέφρασε την απόφασή του να παραιτηθεί. Την 29η Μαρτίου ει-
σήλθε ο Κωλέττης στο Ναύπλιο έφιππος ακολουθούμενος από οπλαρχηγούς
και φρουρά. Η είσοδός του στην πόλη υπήρξε θριαμβευτική με χαιρετι-
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200) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.506 και 508. Ο Κασομούλης είχε προσωπική αντίληψη των γεγο-

νότων. Ήταν παρών ως λοχαγός στο Τυπικό Τάγμα.



σμούς, χειραψίες, ασπασμούς. Ο Αυγουστίνος παρακολουθούσε από το πα-
ράθυρο και έβλεπε ότι είχε από όλους εγκαταλειφθεί.
Ο Ρώσος ναύαρχος διέθεσε τη φρεγάτα Πάρις. Ο Αυγουστίνος διέταξε και
μετέφεραν νύχτα το φέρετρο του Καποδίστρια στη φρεγάτα, παράλαβε και
το αρχείο του Κυβερνήτη και με λίγους που θέλησαν να τον ακολουθήσουν
έφυγε με την παρηγοριά ότι η Κέρκυρα η γενέτειρά του θα απέδιδε τις τε-
λευταίες και εγκάρδιες τιμές. Αλλά ο αρμοστής Άδαμ διεμήνυσε στον Αυ-
γουστίνο ότι ήταν σκόπιμο η ταφή του νεκρού να γινόταν νύχτα. «Ο Ιωάννης
Καποδίστριας, ο Κυβερνήτης, ο δημιουργός ελληνικής ιστορίας και θεμε-
λιωτής της ελεύθερης Ελλάδας, τάφηκε τις πρώτες μετά τα μεσάνυχτα ώρες
στον οικογενειακό τάφο με μόνη τη συνοδεία των αδελφών του και με νε-
κρικά φώτα τους λαμπυρισμούς των άστρων201».

―Διορισμοί Κυβερνητικών Επιτροπών
Ο αντιπρέσβης της Αγγλίας Ντώκινς φρόντισε έγκαιρα ―καθώς έβλεπε να
αυξάνεται η δύναμη του Κωλέττη και των Ρουμελιωτών, να ενισχύεται η γαλ-
λική επιρροή και το γαλλικό κόμμα― και προσεταιρίστηκε τον αντιπρέσβη
της Ρωσίας Ρούκμαν. Οι εντολές από το Λονδίνο τους είχαν υποχρεώσει να
αναγνωρίσουν μόνο το Ναύπλιο. Ενώ ο Κωλέττης είχε πετύχει να ανατρέψει
τον Αυγουστίνο με την υποστήριξη του Γάλλου αντιπρέσβη Ρουάν και του
Θείρσιου, δεν μπορούσε παρόλο που το επεδίωκε, να καταλάβει μόνος την
αρχή. Ο Ντώκινς επέβαλε την άποψη ότι μόνο η Γερουσία ήταν νόμιμα εκλεγ-
μένη και αυτή δικαιούτο να διορίσει, όπως και έγινε, πενταμελή Διοικητική
Επιτροπή. Αποτελέστηκε από τους Θ. Κολοκοτρώνη, Α. Ζαΐμη, Ι. Κωλέττη,
Α. Μεταξά, Β. Μπουντούρη. Οι συνταγματικοί δεν την αναγνώρισαν και
αποφάσισαν να απειλήσουν την πρωτεύουσα. Η κατάσταση ήταν πολύ κρίσι-
μη και αποφεύθηκε η ενδεχόμενη ρήξη με την παρέμβαση του Θείρσιου.
Ύστερα από έντονες πολιτικές ζυμώσεις τη 2α Απριλίου η Γερουσία ψήφισε
νέα Διοικητική Επιτροπή που την αποτέλεσαν οι : Γ. Κουντουριώτης, Δ. Υψη-
λάντης, Σπ. Τρικούπης, Α. Ζαΐμης, Α. Μεταξάς και Δ. Πλατούτας, ο οποίος
αντικατέστησε τον Κολοκοτρώνη. Ο Σπ. Τρικούπης παραιτήθηκε και αντικα-
ταστάθηκε αρχικά από τον Α. Λιδωρίκη και τελικά από τον Κ. Μπότσαρη.
Εσωτερικός κανονισμός καθορίστηκε από την Επιτροπή με διάταγμα τη 14η

Απριλίου, με εκ περιτροπής προεδρία, ένα μήνα κάθε μέλος και ισάριθμους
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201) Διονυσίου Κόκκινου: οπ.π., Τόμος 6, σελ.709.



γραμματείς της Κυβέρνησης (υπουργούς):
Α. Μαυροκορδάτος της Οικονομίας, Σπ. Τρικούπης των Εξωτερικών και
του Εμπορικού Ναυτικού, Κ. Ζωγράφος των Στρατιωτικών, Ιάκωβος Ρίζος
Νερουλός της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Εκκλησιαστικών, ο Κλωνά-
ρης της Δικαιοσύνης, Δ. Βούλγαρης των Ναυτικών, Δ. Χρηστίδης των Εσω-
τερικών (Επικρατείας)202.

―Τα Ρουμελιώτικα στρατεύματα στην Πελοπόννησο
Τα στρατεύματα που συγκεντρώθηκαν στην Πρόνοια κι εκείνα που υπήρχαν
στο Ναύπλιο έπρεπε να πληρωθούν και να διατραφούν. Οι πρεσβευτές των
Μεγάλων Δυνάμεων απέρριψαν την αίτηση της Διοικητικής Επιτροπής για
παροχή δανείου και στο δημόσιο ταμείο υπήρχαν μόνο 155 τάλιρα. Ο Κω-
λέττης πρότεινε να γίνει κατανομή των ρουμελιώτικων στρατευμάτων στις
Επαρχίες της Πελοποννήσου. Με την πρόταση αυτή, η αντίθεση μεταξύ Κω-
λέττη και Ζαΐμη έφτασε στα άκρα, ενώ τα συμπτώματα ανυπακοής προς τη
Διοικητική Επιτροπή αυξάνονταν. Δεν είχε καμία δύναμη επιβολής.
Ο Κασομούλης περιγράφει τη συρροή των στρατευμάτων της Δυτικής και Ανα-
τολικής Ελλάδας στο Ναύπλιο203. Παρά τις διαφωνίες και τις αντιθέσεις μετα-
ξύ των τα μέλη της Κυβέρνησης, βλέποντας ότι χωρίς τη γνώμη και τη σύμπνοια
των στρατιωτικών δεν μπορούσαν να εκτελέσουν το παραμικρόν, αποφάσισαν
και κάλεσαν τους Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγούς στο Αγροκήπιον (κοντά στην
Τύρινθα) όπου πήγε και ο Κωλέττης για να κάνουν τη διανομή με πολλές διε-
νέξεις μεταξύ τους. Ο Κασομούλης και ο Κόκκινος περιγράφουν τις επαρχίες
που στάλθηκαν οι οπλαρχηγοί204. Κινήθηκαν προς τους καθορισμένους τόπους
αλλά ο Κολοκοτρώνης ενισχυμένος κατείχε το Κάστρο της Καρύταινας και ο
Τζαβέλλας πρόβαλε ισχυρότατη αντίδραση στην Πάτρα. Στην Ανατολική Στε-
ρεά στάλθηκε ο Βάσος. Ήρθε σε συμφωνία με τον Μαμούρη που κράτησε την
περιοχή των Σαλώνων ενώ ο Βάσος έλεγχε από την Αταλάντη και νοτιότερα.

«Παρέδιδε κατ’ ἀυτόν τόν τρόπον ὁ Κωλέττης τάς ἐπαρχίας
εἰς τά πεινασμένα στρατιωτικά σώματα, μετατρέπων αὐτάς
εἰς τόπους ἀνοικτούς εἰς τήν διαρπαγήν καί τήν βίαν, καί
τούς ὁπλαρχηγούς καί τούς στρατιώτας των εἰς ληστάς. Καί
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202) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.709-711 # Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.571.

203) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.548-551.

204) Νικ. Κασομούλη: Τόμος Γ’, σελ.557-558 # Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.711-712.



ταῦτα ἐν ὀνόματι τῆς κατισχύσεως τοῦ συντάγματος».
Στους στρατιώτες που κατευθύνονταν προς την Τριπολιτσά υπήρχαν και
πρόσφυγες από την Τουρκία με τον Αλβανό Ταφίλ Μπούζα που κυνηγημέ-
νος από την πατρίδα του, είχε έρθει στα Μέγαρα να βοηθήσει τον Κωλέττη.
Τον έδωσαν του Γρίβα με την απόφαση να περάσει από την Καρύταινα και
να φθάσει στη Γαστούνη με σημαία οθωμανική, με παντιέρες οθωμανικές,
με τη χέρα του Μωάμεθ. Διηγείται ακόμη ο Κολοκοτρώνης ότι έστειλε και
μάζωξαν τις παντιέρες και του είπε αν καμιά φορά περάσει με ανοικτές τις
παντιέρες οι χηρευόμενες γυναίκες θα τον σκοτώσουν. Τον ρώτησε:
―«Ποῦ ἀνοίγεις τή σημαία τήν τουρκική εἰς τά χώματα τά Ἑλληνικά;»
―«Τί φταῖμε ἐμεῖς; Ὁ Κωλέττης μᾶς εἶπε: Δουλειά νά κάμετε καί ὅ,τι ση-
μαία θέλετε205».

―Εθνική Συνέλευση της Πρόνοιας
Διαφωνία υπήρχε ανάμεσα στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για τη σύ-
γκλιση της Εθνικής Συνέλευσης. Επέμεναν να συγκληθεί οι περί τον Κωλέτ-
τη με την υποστήριξη του Ρουάν. Δεν ήθελαν τη σύγκλιση της Εθνικής Συνέ-
λευσης οι πρώην Κυβερνητικοί επηρεασμένοι από τον Ρώσο ναύαρχο Ρί-
κορντ και τον Ντώκινς που είχαν εντολές να μην ψηφιστεί σύνταγμα πριν έλ-
θει ο Όθων και συμπράξει με την κυβέρνησή του.
Η Γερουσία αναγκάστηκε να υποκύψει και η Συνέλευση άρχισε στο
Άργος τις εργασίες την 11η Ιουνίου. Τη 14η Ιουλίου συνέχισε τις εργασίες
της στην Πρόνοια. Την 20η Ιουλίου εξέδωσε η Συνέλευση προκήρυξη που
προσδιόριζε ότι το σύνταγμα θα είναι μοναρχικού τύπου και θα φυλάττο-
νται τα δίκαια του θρόνου και του Λαού. Ακόμη με το ψήφισμα αμνή-
στευσε τα «ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ Ἐθνικοῦ ἀγῶνος ἐγκλήματα τά πηγάζοντα
ἀπό πολιτικάς δοξασίας». Την 27η Ιουλίου με το Β’ ψήφισμα επικύρωσε
την εκλογή του Όθωνος ως βασιλέως της Ελλάδος και την ίδια ημέρα κα-
τάργησε τη Γερουσία.
Εν τω μεταξύ νέα διαταραχή παρατηρήθηκε στη Συνέλευση και οι πλη-
ρεξούσιοι ερεθισμένοι από την εχθρική απέναντί τους διαγωγή των αντι-
προσώπων των τριών Δυνάμεων και από τις φήμες για εγκαθίδρυση από-
λυτης μοναρχίας στην προκήρυξη δεν αναφέρθηκε η βασιλική συνδρομή
για την κατάρτιση του Συντάγματος. Την 10η/22α Αυγούστου οι αντιπρέ-
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σβεις με έγγραφό τους προς τον Σπ. Τρικούπη, γραμματέα των Εξωτερι-
κών εξέφρασαν τη λύπη τους για τα μέτρα που πήραν οι πληρεξούσιοι
στην Πρόνοια. Αλλά και η ίδια η Συνέλευση διαλύθηκε πραξικοπηματικά
από τους απελπισμένους στρατιώτες που ζητούσαν να πληρωθούν. Ει-
σόρμησαν με γυμνές τις σπάθες στη Συνεδρίαση άρπαξαν ο καθένας από
έναν πληρεξούσιο και τον Πρόεδρο, τον γέρο Πανούτσο Νοταρά και
έλαβαν 100-110 χιλιάδες γρόσια από την Κυβέρνηση και τους άφησαν
ελεύθερους.

―Νέα Τριμελής Διοικητική Επιτροπή
Με τη διακήρυξη του συνεδρίου του Λονδίνου της 18ης/30ης Αυγούστου οι
Μεγάλες Δυνάμεις γνωστοποιούσαν στους Έλληνες ότι είχαν εκλέξει τον
Βασιλιά. Τη 17η Αυγούστου, λίγες ημέρες μετά την ουσιαστική διάλυση
της Εθνικής Συνέλευσης έφτασε στο Ναύπλιο ο αναμενόμενος ταχυδρό-
μος του βασιλιά. Αποφασίστηκε να σταλεί στο Μόναχο τριμελής Επιτρο-
πή. Ο Ανδρέας Μιαούλης αντιπρόσωπος των Νήσων, ο Κωστ. Μπότσαρης
για τη Στερεά Ελλάδα. Για την Πελοπόννησο υπέδειξαν τον Θ. Κολοκο-
τρώνη, ο οποίος εβράδυνε να απαντήσει και εκλέχτηκε ο Δ. Πλαπούτας.
Οι αντιπρόσωποι εφοδιάστηκαν από την Κυβέρνηση, που πρόεδρος ήταν
ο Γ. Κουντουριώτης, με δύο επιστολές που απευθύνονταν με ημερομηνία
24 Αυγούστου/5 Σεπτεμβρίου 1832, η μία στον βασιλιά της Βαβαρίας Λου-
δοβίκο και η άλλη στον νεαρό βασιλιά.
Μετά την παραίτηση δύο μελών της Επιτροπής, ως τετραμελής πλέον δεν εί-
χε την απαιτούμενη νομιμότητα.
Νόμιμη διοικητική αρχή δεν υπήρχε. Για την ανταπόκριση με τη Βαβαρία
και μόνον αναγόρευσαν οι Γραμματείς τους εαυτούς τους Κυβερνήτες. Οι
στρατιωτικοί άρχισαν να συνεννοούνται για να αντιμετωπίσουν την κατά-
σταση. Δεν τους επέτρεψαν όμως οι Μεγάλες Δυνάμεις. Με παράκλησή
τους συνήλθε η αναβιώσασα Γερουσία και με ψήφισμα της 21ης Σεπτεμβρί-
ου ανάθεσε προσωρινά τη διακυβέρνηση στους Α. Ζαΐμη, Ι. Κωλέττη, Α.
Μεταξά που αντιπροσώπευαν και τα τρία κόμματα: το αγγλικό, το γαλλικό,
το ρωσικό.
Οι καταχρήσεις και οι υπερβασίες των στρατιωτικών είχαν φέρει σε από-
γνωση τον λαό. Κανείς δεν άκουγε τη Διοικητική Επιτροπή. Στο Ναύπλιο εί-
χαν αναλάβει την τάξη τα γαλλικά στρατεύματα. Υποστήριζαν τον Κωλέττη
και ασκούσαν πίεση στους αντιπάλους. Επτά γερουσιαστές εγκατέλειψαν το
Ναύπλιο και κατέφυγαν στις Σπέτσες206.
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―Γεγονότα στην Αττική
Οι Τούρκοι εξακολουθούν να παραμένουν στην Αττική και την Εύβοια και
το έτος 1832. Το λεγόμενο Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας της
22ας Ιανουαρίου/3ης Φεβρουαρλιου 1830 προέβλεπε το δικαίωμα των Τούρ-
κων να πωλήσουν εντός έτους τις ιδιωτικές τους περιουσίες αλλά με το
Πρωτόκολλο της 4ης/16ης Ιουνίου 1830 η προθεσμία παρατάθηκε γιατί ορί-
στηκε ότι το έτος θα υπολογιστεί ξεκινώντας από την επίσημη ανταλλαγή
χαρτών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα αμοιβαία σύνορά των.
Έγγραφο της 16ης Μαΐου 1832 του Σπ. Τρικούπη Γραμματέα επί των Εξω-
τερικών και του Εμπορικού Ναυτικού207 στάλθηκε προς την επί της Εκποι-
ήσεως των Οθωμανικών Ιδιοκτησιών κατά την Αττικήν και Εύβοιαν Τρι-
μελή Επιτροπήν με οδηγίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώ-
σεις αυτής208.
Τη Διοίκηση των Τούρκων στην Αττική περιγράφει ο Γερμανός αρχαιολό-
γος Λουδοβίκος Ρος, ο οποίος αναφέρει τοποτηρητή στην Αθήνα τον Γιου-
σούφ Μπέη, υπασπιστή και γαμβρό του Ομέρ Πασά, τον Εγιούπ-Αγάς με
τον τίτλο του «Ντελί Μπασί» (συνταγματάρχη του Ιππικού) και τον Ντιζντά-
ρη ιδιαίτερο διοικητή της Ακρόπολης209.
Γνωρίσαμε ήδη ότι, όταν έγινε η κατανομή των Ρουμελιώτικων στρατευ-
μάτων στις επαρχίες της Πελοποννήσου, ο Βάσος στάλθηκε στην Ανατο-
λική Στερεά. Ήρθε σε συμφωνία με τον Μαμούρη και όρισαν τις περιο-
χές επιρροής για τον καθένα. Ο Ρος έφτασε στην Αθήνα τον Αύγουστο
του 1832 και έμεινε όλο τον χειμώνα. Γνώρισε τον Βάσο. Τον επισκέφθη-
κε κάμποσες φορές στο Μενίδι όπου είχε εγκαταστήσει το στρατηγείο
του. Όταν στάλθηκε στην Ανατολική Στερεά προχώρησε περισσότερο και
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206) Ελένη Κούκου: οπ.π., Τόμος ΙΒ’, σελ.574-575.

207) Κων. Αθ. Διαμάντη: οπ.π., σελ.440-441.
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ήταν: Σπ. Καλογερόπουλος, Κων. Μάνος, Ιωάν. Μίσσιος. Τον Οκτώβριο του 1831 παρέμεινε ως εκ-
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δύο άλλα μέλη. Μετά την κατάρρευση της Κυβέρνησης του Αυγουστίνου, παύθηκε ο Καλογερόπου-

λος, επανήλθαν οι Μάνος και Μίσσιος και προστέθηκε ο Αδάμ Δούκας μεγαλοκτήμονας από τη Λι-

βαδειά. Δηλαδή η Επιτροπή αποκαταστάθηκε με διαφορετική σύνθεση γι’ αυτό και οι οδηγίες.

209) Λουδοβίκου Ρος: Αναμνήσεις και Ανακοινώσεις από την Ελλάδα (1832-1833), σελ.55, Εκδόσεις

Αφοί Τολίδη Ο.Ε., Αθήνα 1976.



εγκαταστάθηκε στην Αττική που ήταν υπό ιδιόρρυθμο καθεστώς. Με ένα
σώμα από 100 άτακτους, γράφει ο Ρος, έφθασε στη βόρειο Αττική, κατέ-
λαβε τα χωριά από την Ελευσίνα ως τον Μαραθώνα και δήλωσε στους
Τούρκους πως, αν δεν τον πείραζαν, αυτός θα άφηνε ήσυχη την πόλη και
το νότιο τμήμα του τόπου. Οι Τούρκοι, αδύναμοι, υποχρεώθηκαν να το
αποδεχθούν αυτό.
Γράφει για το παρουσιαστικό του «αληθινός ήρωας, μια επιβλητική πολεμι-
κή μορφή, και για τη νεαρή και όμορφη γυναίκα του που την είχε απαγάγει
στην Κέα από έναν ηλικιωμένο. Περνούσε αυτό τον καιρό κυνηγώντας λα-
γούς και τον ακολουθούσε στο κυνήγι η γυναίκα του έφιππη210».
Ο Ψύλλας στα Απομνημονεύματά του211 αναφέρει δημογεροντία που σχη-
μάτισαν οι εξορισθέντες από την Αίγινα Ιωάννης Βλάχος, Ζαχαρίτζας και
άλλοι, όταν εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Γνωρίστηκαν με τον Οθωμανό
Διοικητή και μοιράζονταν μαζί του τις προσόδους της Επαρχίας κατά τρό-
πο που τον άφησαν να παρεκτρέπεται και να καταπιέζει τους πολίτες. Ο λα-
ός συνήλθε αυτόκλητος στην αυλή του Αγίου Γεωργίου Καρύκη, έπαυσε
εκείνη τη δημογεροντία και εξέλεξε νέα από τους Γ. Ψύλλα, Παν. Πούλο
και Σταύρο Βλάχο. Ο Ψύλλας παραιτήθηκε μετά ένα μήνα. Συνεχίζει όμως
γράφοντας ότι οι παυθέντες δεν σταμάτησαν να συναναστρέφονται με τον
Σιλικτάρη και μετά τον φόνο του Καποδίστρια να καταπιέζουν τους πολί-
τες. Η αναφορά στον φόνο του Καποδίστρια και η σειρά με την οποία πε-
ριγράφει τα γεγονότα μάς οδηγεί να προσδιορίσουμε την εκλογή των δη-
μογερόντων από τον λαό πριν τον φόνο του Κυβερνήτη. Αλλά πριν τον φό-
νο του Καποδίστρια είχε εκλεγεί τη 13η Μαΐου 1831 η γνωστή Δημογερο-
ντία212 που επικύρωσε την αναφορά στον Κυβερνήτη των κατοίκων του
Καταδέματος και των Μεσογείων για Εθνική Συνέλευση και Σύνταγμα213.
Τα μέλη της ήσαν οι Ανάργυρος Πετράκης, Άγγελος Γέροντας, Μιχαήλ
Βουζίκας και κατά Σουρμελή και ο Ν. Ζαχαρίτζας ενώ ο Κόκκινος γρά-
φει και Δ. Καλλιφρονάς.
Η πάρα πάνω δημογεροντία έπαυσε τις εργασίες της, γράφει ο Σουρμελής,
περί τα τέλη Μαΐου του 1832 και τη 2α Ιουνίου διορίζεται τριμελής. Μετά ένα
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210) Λουδοβίκου Ρος: οπ.π., σελ.56.

211) Γ. Ψύλλα: Απομνημονεύματα, σελ.196-197.

212) Διονυσίου Σουρμελή: Ιστορία των Αθηνών Κατά τον Υπέρ Ελευθερίας Αγώνα, σελ.286-287.

213) Διονυσίου Κόκκινου: Τόμος 6, σελ.624-625.



μήνα παραιτείται το ένα μέλος, αντικαθίσταται από δύο και γίνεται τετρα-
μελής. «ἀλλά παραιτοῦνται ὅλοι περί τάς 23 Σεπτεμβρίου, διά γενομένας
πρός αὐτούς ὑβρισίας ἀπό τινας τῶν πολιτῶν». Ωστόσο κατεπείγουσες
υποθέσεις της Κοινότητας τους ανάγκασαν την 9η Οκτωβρίου να διορίσουν
δωδεκαμελή επιτροπή να συμπράξει με τον Διοικητή της Πόλης μέχρι την 1η

Ιανουαρίου του 1833214. Γράφει όμως ο Ψύλλας συνεχίζοντας στα Απομνη-
μονεύματά: «Μετά δε την από της δημογεροντίας αποχώρησίν μου εξακο-
λουθών ο Σιλιχτάρης να καταπιέζει επί μάλλον τους πολίτας, εκάλεσαν ενώ-
πιόν του τον αρχηγόν της συντεχνίας των παντοπωλών κ.λ.π.». Άρα εξελέγει
δημογέρων λίγους μήνες πριν τον φόνο του Αναγνώστη Σχινά.
Όπως κι αν έχει η σειρά εκλογής των δημογεροντιών το συμπέρασμα είναι
ότι δεν έλειψαν οι κάποιες οικογένειες στην Αθήνα που κατά καιρούς κα-
τόρθωναν να επιπλέουν και να συνεργάζοται με την εκάστοτε Διοίκηση των
Τούρκων για το δικό τους συμφέρον.
Οι ξένοι ζούσαν ανεμπόδιστα και με σιγουριά σε πατριαρχική γαλήνη και
απλότητα στην ήρεμη Αθήνα, γράφει ο Ρος. Αλλά και ο Σουρμελής υποστή-
ριξε ότι «τό 1832 ἔτος παρήρχετο ἐν ἡσυχίᾳ καί εἰρήνη μεταξύ τῶν πο-
λιτῶν καί τῆς τουρκικῆς ἐξουσίας. Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἑνός μέρους, καί ἡ
ἀναρχία τοῦ ἄλλου μέρους ἐσυμβίβαζεν ἀμφότερα, καί τά ἐκράτει εἰς
εὐταξίαν. Ἀλλ’ ἡ εἰκοστή τοῦ Νοεμβρίου ἐγέννησεν ἀπευκταῖον».
Μόνο δυο φορές διαταράχτηκε αυτή η ησυχία για μερικές μέρες και διατα-
ράχθηκε σοβαρά, συνεχίζει ο Ρος. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο Χα-
λάνδρι. Δυο φορές το αναφέρει ο Ρος. Πρώτη εκδοχή: Συγκρούστηκαν
Τούρκοι με παλληκάρια του Βάσου. Έπιασε τους Τούρκους ο Βάσος , τους
σκότωσε όλους σαν ληστές και έστησε τα κομμένα κεφάλια τους μπροστά
στο σπίτι του Μπέη της Αθήνας. Εκείνος έβαλε φωτιά στο Μενίδι και απει-
λούσε εκδίκηση215. Δεύτερη εκδοχή: Η τούρκικη μονάδα που συγκρούστηκε
με μια φούχτα παλληκαριών έφερε στην πόλη τέσσερα κεφάλια του Μπέη.
Όλοι περίμεναν μια επίθεση των Ελλήνων στην πόλη. Ο Δεσπότης και άλ-
λοι προύχοντες στάλθηκαν μεσολαβητές στο Μενίδι και η αβεβαιότητα κρα-
τούσε πολλές μέρες216. Αλλά και στις δύο εκδοχές συνέπεσε να επισκεφθεί
την Αθήνα ο Γάλλος αντιπρέσβης Ρουέν και κατόρθωσε να τους συμβιβάσει.
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214) Διονυσίου Σουρμελή: οπ.π., σελ.302.

215) Λουδοβίκου Ρος: οπ.π., σελ.302.

216) Λουδοβίκου Ρος: οπ.π., σελ.285-286.



Ο Βάσος ήρθε στην Αθήνα και επισφραγίστηκε το κλείσιμο της ειρήνευσης
με ένα γεύμα στο σπίτι του Μπέη. Η ευχάριστη είδηση ότι επήλθε ειρήνευ-
ση μεταδόθηκε σαν αστραπή στην πόλη:
― Ο Βάσος τρώγει ψωμί με τον Μπέη!
Ο Σουρμελής γράφει μια τρίτη εκδοχή ότι αυτό το έτος συνέβησαν πολλές κα-
ταχρήσεις στα χωριά της Αττικής από τους Έλληνες στρατιώτες και ο Διοικη-
τής Τούρκος πήρε την άδεια από την Κοινότητα της πόλης και από τον στρατη-
γό Βάσο Μαυροβουνιώτη και δύο από τους στρατιώτες αποκεφάλισε και τέσ-
σερεις συνέλαβε στο Μαρούσι217. Η εκδοχή φαντάζει μάλλον απίθανη.
Το δεύτερο περιστατικό συνέβη την 20η Νοεμβρίου. Ο Διοικητής των
Τούρκων (ο Σιλιχτάρης) κάλεσε τον αρχηγό της συντεχνίας των παντο-
πωλών Αναγνώστη Σχινά και τού ζήτησε ν’ αγοράσει τα όσπρια που είχε
συγκεντρώσει από τη φορολογία (τη δεκάτη). Ο Σχινάς αρνήθηκε λέγο-
ντας ότι δεν μπορούσε να τα αγοράσει και να τα μοιράσει στους παντο-
πώλες γιατί η αγορά ήταν γεμάτη όσπρια. Αλλά ο Σιλιχτάρης επέμενε και
τότε τον ρώτησε ο Σχινάς για την τιμή, εκείνος όμως του όρισε τιμή ανώ-
τερη κι από τη λιανική της αγοράς. Ο Σχινάς εναντιώθηκε κι ο Σιλιχτά-
ρης άρπαξε το πελέκι που είχε πάντοτε μαζί του και τον πελέκισε αφή-
νοντάς τον μισοπεθαμένο και διέταξε να τον ρίξουν στη φυλακή. Την άλ-
λη μέρα οι πολίτες μαθαίνοντας το γεγονός συγκεντρώθηκαν στην εκ-
κλησία της Καπνικαρέας και αποφάσισαν να μην πάρουν κανένα μέτρο
αλλά να περιμένουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του παθόντος. Μετά
δυο μέρες ο Σχινάς απεβίωσε. Οι πολίτες ξεσηκώθηκαν, έτρεξαν στον
Μητροπολίτη φωνάζοντας εκδίκηση. Ο Επίσκοπος, ο Ψύλλας, ο Ρώσος
πρόξενος και άλλοι προύχοντες κατάφεραν να καταπραΰνουν τη δικαιο-
λογημένη λαϊκή οργή. Ο Ψύλλας γράφει ότι πρότεινα να γράψουν στον
Ομέρ Πασά του Ευρίπου να ανακαλέσει τον Σιλιχτάρη και να διορίσει
Διοικητή τον Οσμάν Εφέντη Σιάτον γραμματέα του Σιλιχτάρη άνδρα
ήπιο και συμβιβαστικό και να υποχρεωθεί ο Σιλιχτάρης να αποζημιώσει
τη χήρα και τα ορφανά. Ο Ρος γράφει ότι ξεμέθυστος ο Μπέης κατέφυγε
στο φρούριο. Την επόμενη νύχτα τό ’στριψε στην Εύβοια και ο «Ντελί
Μπασί» Εγιούπ Αγάς ανέλαβε προσωρινά τη διοίκηση, ο δε Σουρμελής
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217) Διονυσίου Σουρμελή: οπ.π., σελ.303

218) Γεωργίου Ψύλλα: οπ.π., σελ.197-198 # Λουδοβίκου Ρος: οπ.π., σελ.59-60 # Διονυσίου Σουρμε-

λή: οπ.π., σελ.302-303.



σημειώνει ότι: για να διαφύγει τη δίκη πρόσφερε στη χήρα και τα ορφα-
νά του φονευθέντος κριθάρι 1.250 κοιλά ―1 κοιλό περίπου 25 οκάδες―
«ὄχι ὅμως ἐκ προαιρέσεως, ἀλλά βιασμένος218».

―Οι σφαγές στο Άργος
Την αναρχία που οργίαζε ενώ τελείωνε το 1832 έχει περιγράψει με ειλικρί-
νεια και αξιοπιστία ο Ραγκαβής:

«Κυκεών παθῶν, ἐρίδων, ἐκδικήσεων, ἐμφυλίων σπαραγμῶν,
ἀνόμων διοικήσεων, ἀνομωτέρων συνελεύσεων, ξενικῶν ἐπεμβά-
σεων, προσβολῶν κατά τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας, ἐξευτελισμοῦ
δημοσίων καί ἰδιωτικῶν χαρακτήρων, δημεύσεως τῶν δικαιωμά-
των τοῦ λαοῦ, διαρπαγῆς τῶν κοινῶν... ἀποσβέσθη καί ὁ τε-
λευταῖος τῆς φιλοπατρίας σπινθήρ καί ὅτι πάντες ἐφρόντιζον
περί τῶν ἰδίων. Τίς πρῶτον νά ἀρπάσῃ τήν ἀρχήν ἵνα, κατά τήν
ἔλευσιν τοῦ βασιλέως, εὑρεθῇ κατέχων αὐτήν, οὗτος ὑπῆρξεν ὁ
καθυπέρτατος σκοπός, πρός ὅν διεμάχοντο μέν οἱ λογάδες τοῦ
ἔθνους, κατεστρέφετο δέ τό ἔθνος αὐτό».

Από την Κυβερνητική Επιτροπή είχε μείνει ουσιαστικά μόνον ο Κωλέττης. Ο
Πλαπούτας και ο Κ. Μπότσαρης στο Μόναχο για τον βασιλιά. Ο Ζαΐμης
απείχε και ο Γ. Κουντουριώτης είχε αποχωρήσει. Οι οπλαρχηγοί που είχε φέ-
ρει ο Κωλέττης από τη Ρούμελη συνεννοούντο με τους μέχρι της χθες αντι-
πάλους των στρατιωτικούς της Πελοποννήσου να προβαίνουν από κοινού σε
αυθαιρεσίες και παράνομες εισπράξεις και να τις διαμοιράζονται. Ο Κασο-
μούλης γράφει ότι ενεργούσαν μυστικά να μεταφερθεί η Κυβέρνηση και να
εγκατασταθεί στο Άργος για να είναι έξω από την επιρροή των γαλλικών
στρατευμάτων του Ναυπλίου. Ο Κωλέττης ζήτησε από τον Γάλλο στρατηγό
Κορβέ να στείλει στο Ναύπλιο ισχυρή δύναμη γαλλικού στρατού. Από το
Ναύπλιο στο Άργος μετακινήθηκαν 4 λόχοι με δύο κανόνια και από τη Μεσ-
σηνία ισάριθμοι λόχοι με απόσπασμα πυροβολικού και επικεφαλής τον συ-
νταγματάρχη Stoffel219. Είχε συναντηθεί στον Αχλαδόκαμπο με τον Καλλέργη
ο οποίος που είχε δώσει συστατικό γράμμα να φιλοξενηθεί στο σπίτι του.
Την 3η Ιανουαρίου 1833 φθάνοντας στο σπίτι του Καλλέργη στο Άργος ο επι-
κεφαλής έβαλε το τάγμα σε γραμμή και διέταξε τη σημαία να προχωρήσει
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219) Η Ελένη Κούκου ονομάζει τον επικεφαλής συνταγματάρχη Stoffel, ο Κόκκινος ταγματάρχη Ρω-

ντ και συνταγματάρχη Στοφφέλ και ο Κασομούλης ταγματάρχη Στοφφέλ.



στο κατάλυμα. Η πόρτα ήταν κλεισμένη. Ο Έλληνας αξιωματικός Καλλι-
σγούρος αρνήθηκε να ανοίξει. Η πράξη θεωρήθηκε εξύβριση της γαλλικής
σημαίας. Οι Γάλλοι παραβίασαν την είσοδο, συνέλαβαν τον Καλλισγούρο
και τους άλλους οπλοφόρους και ύψωσαν τη γαλλική σημαία. Εντός του πε-
ριβόλου του σπιτιού και του στρατεύματος σε παράταξη τουφέκισαν τον
Καλλισγούρο και τον Θεόδωρο Αλκαίο, την επομένη.
Την 4η Ιανουαρίου κατέφθασαν στο Άργος κι άλλοι Γάλλοι στρατιώτες.
Μπήκαν στην πόλη και ελληνικά άτακτα σώματα που απουσίαζαν την προη-
γούμενη ημέρα. Στρατιώτες του Κριεζώτη μάλλον μεθυσμένοι χλεύασαν
Γάλλους στρατιώτες τους έδιωξαν από τα καφενεία και τα οινοπωλεία και
χτυπήθηκαν μαζί τους. Τότε ο επικεφαλής των γαλλικών δυνάμεων διέταξε
4 λόχους ακροβολιστών με τη βοήθεια πυροβόλων να σαρώσουν από την πό-
λη τα ελληνικά σώματα. Η επίθεση γενικεύτηκε στα σπίτια που έμεναν στρα-
τιώτες και τελικά σ’ όλη την πόλη. Οι Έλληνες δεν αμύνθηκαν ή λόγω πανι-
κού μπροστά στη μεθοδευμένη εξόρμηση, τα πυρά και την αριθμητική υπε-
ροχή των γαλλικών στρατευμάτων ή γιατί οι αρχηγοί τους έδωσαν εντολή να
μην πυροβολήσουν εναντίον του γαλλικού στρατού. Αλλά οι Γάλλοι δεν αρ-
κέστηκαν στην επίθεση κατά των ατάκτων. Μπήκαν στα σπίτια και έσφαξαν
όσους βρήκαν και δεν εξαίρεσαν γυναίκες και βρέφη220.
Διαφορετικά παρουσίασασν τον αριθμό των θυμάτων έντυπα της εποχής.
Στην «Εθνική Εφημερίδα» στις 7 και 14 Ιανουαρίου 1833 παρουσιάστηκαν
οι απώλειες των Ελλήνων πάρα πολύ ελαττωμένες, σκόπιμα, και η έκθεση
του Διοικ. Τοποτηρητή του Άργους Δ. Καρατζά μεροληπτική υπέρ των Γάλ-
λων. Ο «Ελληνικός Καθρέπτης» την 25η Ιανουαρίου 1833 υπολόγισε τους
σφαγμένους, σκοτωμένους και τουφεκισμένους με τα γυναικόπαιδα σε 350.
Ο «Αιών» 8 Ιανουαρίου 1871 ανέβαζε τη σφαγή μοναχά των γυναικοπαίδων
σε 300221.
Αυτή ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1833. Λίγες μέρες
μετά τα τραγικά γεγονότα στο Άργος, την 20η Ιανουαρίου/1η Φεβρουαρίου
1833, αγκυροβολούσε στο λιμάνι του Ναυπλίου ο βασιλιάς Όθωνας, τα μέ-
λη της Αντιβασιλείας και τα βαβαρικά στρατεύματα.
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ε) Έτος 1832. Διασκέψεις και Πρωτόκολλα
για την Οριστική Επίλυση του Ελληνικού Ζητήματος
―Ο Όθωνας εκλέγεται βασιλιάς της Ελλάδος
Ο βασιλιάς της Βαβαρίας Λουδοβίκος κατέβαλε επίμονη προσπάθεια, μετά
την παραίτηση του Λεοπόλδου (12 Μαΐου 1830), να διοριστεί ηγεμόνας της
Ελλάδος ο ανήλικος γιός του Όθωνας. Οι Ρώσοι είχαν αντιρρήσεις επειδή
δεν ήταν ορθόδοξος και οι Άγγλοι γιατί ήταν ανήλικος με συνέπεια τη συ-
νέχιση της εξουσίας του Καποδίστρια και των μετά τη δολοφονία του για
τρία τουλάχιστον χρόνια μέχρι της ενηλικίωσής του.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και την έλειψη άλλου σοβαρού υπο-
ψήφιου η Διάσκεψη του Λονδίνου με το Πρωτόκολλο της 1ης/13ης Φεβρουα-
ρίου 1832 πρότεινε ως ηγεμόνα της Ελλάδος τον πρίγκηπα Όθωνα. Τη
14η/26η Απριλίου ο De Cetto, πληρεξούσιος της Βαβαρίας στο Λονδίνο υπέ-
βαλε στη Διάσκεψη του Λονδίνου υπόμνημα με ορισμένα αιτήματα. Σχέδιο
συνθήκης με τις αντιπροτάσεις απέστειλαν οι πληρεξούσιοι των τριών Δυ-
νάμεων, όπου επαναλαμβάνονταν οι περισσότεροι όροι του βαβαρικού υπο-
μνήματος. Με ελάχιστες τροποποιήσεις το σχέδιο αποτέλεσε το κείμενο της
Συνθήκης του Λονδίνου της 25ης Απριλίου/7ης Μαΐου 1832. Οριστικοποιήθη-
κε η αναγόρευση του Όθωνος ως βασιλέως της Ελλάδος και το νέο ελληνι-
κό κράτος ονομάστηκε Βασίλειον της Ελλάδος. Την 27η Ιουλίου, όπως έχει
ήδη αναφερθεί, με ψήφισμα της Εθνικής Συνέλευσης της Πρόνοιας επικυ-
ρώθηκε η εκλογή του Όθωνος ως βασιλέως της Ελλάδος.

―Ο Διακανονισμός των βόρειων συνόρων
Μετά τον θάνατο του Καποδίστρια ο λόρδος Πάλμερστον έστειλε τον Στράτ-
φορδ Κάννιγκ στην Κωνσταντινούπολη για την επίτευξη της τελικής συγκα-
τάθεσης της Τουρκίας για την υπογραφή οριστικής συνθήκης. Συχνές ήσαν
οι συζητήσεις μεταξύ του Άγγλου πρέσβη και του Τούρκου υπουργού χωρίς
να προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος. Τότε ο Κάννινγκ χρησιμοποίησε
τον Στέφανο Βογορίδη έμπιστο του σουλτάνου και πέτυχε να συνεννοηθεί
παρακάμπτοντας τον Ρεΐζ Εφέντη. Προσπάθησε να δημιουργήσει ελπίδες
στον σουλτάνο για ενδεχόμενη βοήθεια της Αγγλίας προς την Τουρκία στη
διένεξη αυτής με τον Μωχάμετ Άλυ της Αιγύπτου.
Οι συζητήσεις με τον Ρεΐζ εφέντη είχαν διαρκέσει περισσότερο από πέντε
μήνες και χρειάστηκε η επέμβαση του σουλτάνου για να επέλθει τελικά ο
Διακανονισμός την 9η/21η Ιουλίου γνωστός ως Συνθήκη του Καλαντέρ Κιόσκ.
Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (18/30 Αυγούστου 1832) προκρίθηκε η
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γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. Για την περιοχή της Λαμίας η Τουρκία
αποζημιώθηκε με 40 εκατομμύρια γρόσια. Τα όρια καθορίστηκαν με λεπτο-
μέρειες και αναφορά στα παραμεθόρια χωριά και τις διαβάσεις. Απερρί-
φθησαν οι απαιτήσεις του σουλτάνου όπως και το αίτημα των Κρητικών για
την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η Σάμος ανακηρύχτηκε ηγεμονία με
πλήρη αυτοδιοίκηση υπό χριστιανό ηγεμόνα, υποτελής στον σουλτάνο. Τη
13η/25η Νοεμβρίου υποβλήθηκε η έκθεση των οροθετών που είχαν περατώ-
σει τη χάραξη των συνόρων.
Τη 14η/26η Δεκεμβρίου 1832 υπεγράφη διακοίνωση από τον Ρεΐζ εφέντη με
την οποία επεκυρούτο και αναγνωρίζετο ανεπιφύλακτα από την Πύλη η ανε-
ξαρτησία της Ελλάδος222.

―Υπό καθεστώς προστασίας
Ο Παύλος Πετρίδης γράφει σχετικά223: «Επισκοπώντας τον ρόλο του ξένου
παράγοντα στα κρίσιμα χρόνια του αγώνα για την ανεξαρτησία, μπορούμε
να υποστηρίξουμε ότι, παρά τις κάποιες αναλαμπές απέναντι στους επανα-
στατημένους Έλληνες, ο ρόλος τους κατά βάση απέβει αρνητικός. Αυτό επι-
βεβαιώνεται από τρείς κυρίως λόγους.
Πρώτα πρώτα, γιατί δεν επέτρεψε στους Έλληνες να απολαύσουν την ανε-
ξαρτησία τους, όπως εκείνοι την είχαν ονειρευτεί.
Δεν τους επέτρεψε να καθορίσουν μόνοι τους το οριστικό τους πολίτευμα.
Δεν τους επέτρεψε να επιλέξουν οι ίδιοι τον ανώτατο άρχοντα που θα τους
εξέφραζε ιδεολογικά.
Παράλληλα, οι κρίσιμες αποφάσεις, καθώς εκείνες που αφορούσαν στα
εδαφικά όρια, λήφθηκαν έξω από την Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν καθόρισαν
οι ίδιοι με τους αγώνες τους τα πρώτα εδαφικά τους όρια.
Και τέλος, κι αυτό είναι το σημαντικότερο, όλες οι παρεμβάσεις των προ-
στάτιδων ή ευεργέτιδων δυνάμεων άφησαν ένα κακό προηγούμενο, άνοιξαν
τον δρόμο για μεταγενέστερες επεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα της χώ-
ρας, έναν ρόλο που αποδείχτηκε ολέθριος».
Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο Douglas Dakin224: «Αλλά οι 750.000 Έλλη-
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223) Παύλος Πετρίδης: Η Παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων., Ίδυμα Τύπου Α.Ε., Τύπος της Κυ-

ριακής, σελ.134.

224) Douglas Dakin: οπ.π., σελ.106.



νες που κατοικούσαν στο βασίλειο του Όθωνα δεν ήταν απόλυτα ελεύθεροι·
η Ελλάδα βρισκόταν υπό καθεστώς προστασίας, που την ασκούσε η Βαβα-
ρία για λογαριασμό των τριών προστάτιδων Δυνάμεων. Οι Τρεις Δυνάμεις
είχαν δικαίωμα να επεμβαίνουν, και έκαναν συχνή χρήση του δικαιώματος
αυτού σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Έξω από τα όρια του ελληνικού
κράτους υπήρχαν πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες που ζούσαν ακόμα υπό
την εξουσία της Τουρκίας ή της Βρετανίας. Όλα αυτά προοιώνιζαν ένα
θυελλώδες μέλλον, το ίδιο και οι αλληλοσυγκρουόμενες αρχές πάνω στις
οποίες στηριζόταν η διευθέτηση του 1832».
Και ο Δημήτρης Λουλές225: «Η χώρα μας υπήρξε το σταθερό και πρόσφορο
αντικείμενο του ποικιλόμορφου ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών δυνάμεων
στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο ανταγωνισμός αυτός άφηνε
στις ελληνικές κυβερνήσεις, ακόμα και όταν το επιθυμούσαν, ελάχιστα πε-
ριθώρια για άσκηση πραγματικά εθνικής εξωτερικής πολιτικής».

στ) Άφιξη του Βασιλιά. Κατάληψη της Αθήνας
―Ο ερχομός του Όθωνα
Την 24η Νοεμβρίου αναχώρησε από το Μόναχο μαζί με την ελληνική πρε-
σβεία και την αντιβασιλεία και έφτασε μέσω Ιταλίας, συνοδευόμενος από
τον αδελφό του Μαξιμιλιανό, στο Πρίντεζι.
Επιβιβάστηκε στην αγγλική φρεγάτα Μαδαγασκάρη την 1η Ιανουαρίου 1833.
Στο νησάκι Σάσων (Sazan, στο στόμιο του κόλπου της Αυλώνας) έγινε η συ-
νάντηση με τα μεταγωγικά πλοία που είχαν αποπλεύσει από την Τεργέστη
και μετέφεραν τον βαβαρικό στρατό. Προσέγγισαν την Κέρκυρα όπου απο-
βιβάστηκε ο Όθων τον οποίο και υποδέχτηκε ο λαός με ζητωκραυγές και τον
δεξιώθηκε ο αρμοστής Άδαμ. Όταν φάνηκαν στα παράλια της Πελοποννή-
σου τα πλοία που έφερναν τον βασιλιά και τη συνοδεία του η είδηση άρχισε
να μεταδίδεται με μαντατοφόρους και φρυκτωρίες, μετάδοση της είδησης του
ερχομού με πυρσούς. Τη 19η Ιανουαρίου άραξαν μπροστά στην παραλία με-
ταξύ Τύρινθας και Ναυπλίου. Παρέμειναν στα πλοία ο βασιλιάς και η συνο-
δεία του μια εβδομάδα για να αποβιβαστεί ο στρατός και να καταρτισθεί το
πρόγραμμα υποδοχής. Την 25η Ιανουαρίου έγινε η αποβίβαση. Στην παραλία
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225) Δημήτρης Λουλές: Οι Παρεμβάσεις των Ξένων Δυνάμεων, Ίδρυμα Τύπου κ.λ.π., σελ.217 # Για

την εξάρτηση του νεοελληνικού κράτους από τις μεγάλες δυνάμεις δες: Νίκος Γ. Σβορώνος: Ανάλε-

κτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σελ.237-257. Ιστορική Βιβλιοθήκη Θεμέλιο.



τον προσφώνησε ο Κωλέττης και απάντησε στα γερμανικά ο Όθωνας. Γάλ-
λος αξιωματικός τού παρέδωσε τα κλειδιά της πόλης και το πλήθος του λαού
τον υποδεχόταν με επευφημίες εισερχόμενο στην πόλη. Τη νύχτα θέλησε να
δει από κοντά τον λαό. Βγήκε και περπάτησε, ο λαός τον αναγνώρισε, τον σή-
κωσαν στους ώμους. Οι Έλληνες γιόρταζαν την ελευθερία τους226.
Όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση ότι ήρθε ο βασιλιάς στο Ναύπλιο συγκε-
ντρώθηκαν αρκετοί στον Άγιο Γεώργιο Καρύκη να εκλέξουν προσωρινή Δη-
μογεροντία και Πρεσβεία που θα μετέφερε προς τον βασιλιά τα αισθήματα
σεβασμού του λαού. Κατά τη διεξαγωγή της δημηγορίας ορισμένοι διαφώνη-
σαν και έφυγαν. Οι υπόλοιποι εξέλεξαν τρεις ευυπόληπτους πολίτες, τους Μ.
Τυρναβίτη, Σ. Πατούσα και Σταύρο Βλάχο και μαζί με τους τέσσερεις δημο-
γέροντες η πρεσβεία έγινε επταμελής. Τη 2α Φεβρουαρίου έγινε δοξολογία
στο Θησείο και διάβασαν το διάγγελμα του βασιλιά την 25η Ιανουαρίου227.
Στη Συνέλευση συνέπεσε να παρίσταται και ο Ρος και έγραψε σχετικά: Σε
μια χλοϊσμένη πλατεία σε μια εκκλησία μαζεύτηκαν κάπου 300 πολίτες
―500 γράφει ο Σουρμελής― οι λεγόμενοι άρχοντες και πρώτα αποφάσισαν
ότι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου οι πάροικοι (οι ιδιοκτήτες σπιτιών και τσι-
φλικιών που είχαν έρθει από άλλα μέρη). Μπαίνοντας στην ημερήσια διά-
ταξη τούς επέβαλαν να καθήσουν στο χορτάρι: Χάμου, χάμου· για να μπο-
ρούσε να ακουστεί από όλους ο ρήτορας. Τότε ένας πολίτης έδωσε για λο-
γαριασμό όσων είχαν ψήφο τον όρκο που έλεγε ότι δεν θα επηρεάζονταν
από συγγενείς, από δωροληψίες και άλλους ύποπτους σκοπούς αλλά απο-
κλειστικά από το κοινό συμφέρον. Οι άρχοντες πρότειναν για υποψήφιους
οκτώ δέκα ονόματα. Ψηφίζονταν όταν οι ψηφοφόροι φώναζαν: καλός, τί-
μιος, άξιος, και απορρίπτονταν με ένα απανωτό ―Όχι, όχι. Η απόφαση σε
περίπτωση αμφισβήτησης παιρνόταν με σήκωμα του χεριού. Αναφέρει και ο
Ρος ότι μερικοί άρχοντες που δεν κατόρθωσαν να εκλεγεί ο υποψήφιός τους
πήραν τους οπαδούς και έφυγαν228.

―Η Κατάληψη της Αθήνας
Η εκτέλεση της συνθήκης της 9ης Ιουλίου 1832 δεν είχε συμπληρωθεί παρό-
λο που είχε παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου 1832, τελευταία προθεσμία ενεργο-
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ποίησής της. Τη 10η/22α Φεβρουαρίου η Αντιβασιλεία εν ονόματι του βασι-
λέως προέβη σε διακοίνωση στην οποία αναφέρονταν οι όροι της συνθήκης
που θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί, δικαιώματα και υποχρεώσεις που
θα γίνονταν σεβαστά και, κυρίως, η διαταγή κατάσχεσης της Αττικής, της
Εύβοιας, του Ζητουνίου αλλά και για όλα τα λοιπά μεταξύ των κόλπων της
Άρτης και του Βόλου κείμενα μέρη. Στον Ιάκωβο Ρίζο Γραμματέα της Επι-
κρατείας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Παιδείας ανατέθηκε η
κατοχή των ανωτέρω επαρχιών.
Την 1η Μαρτίου έφτασε στη Αθήνα ο υπουργός Ιάκωβος Ρίζος για την πα-
ραλαβή του φρουρίου καθώς και τάγμα βαβαρικού στρατού υπό τον Χέρ-
μπετ. Η παράδοση και η παραλαβή έγινε με ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ
του φρουράρχου Οσμάν μπέη και του βαβαρού ταγματάρχου Πάλιγγαν. Με-
τά έμεινε στο φρούριο απόσπασμα υπό τον Βαβαρόν υπολοχαγόν Χριστό-
φορον Νέζερ. Προσωρινός διοικητής διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Μάνος,
Υγειονόμος και με χρέη Λιμενάρχου ο Άγγελος Γέροντας και αστυνόμος ο
Υδραίος Παντελής Βασιλείου.
Την 31η Μαρτίου ―Μεγάλη Παρασκευή― αναχώρησε η τουρκική φρουρά
από την Ακρόπολη. Εισήλθαν προπορευομένου του Αρχιερέως με την ελλη-
νική σημαία ο λαός και η βασιλική φρουρά229.
Ημερομηνία σημαντική. Ύστερα από σκλαβιά αιώνων η Αθήνα, η Αττική
ελεύθερη. Ελεύθερο και το μικρό μας χωριό. Στις επόμενες σελίδες ψηφίδα,
ψηφίδα συγκεντρώνοντας θα γίνει προσπάθεια να διαγραφεί η πορεία του
μικρού χωριού που έγινε πόλη.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΒΑΒΑΡΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Α) ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΒΑΒΑΡΟΚΡΑΤΙΑ
Η Ανώτερη Κρατική Εξουσία και η Κυβέρνηση
Η σύμβαση του Λονδίνου όριζε ότι μέχρι την ενηλικίωση του βασιλιά Όθω-
να ―την 1η Ιουνίου 1835― θα ασκούσε τη βασιλική εξουσία τριμελής αντι-
βασιλεία. Την αποτέλεσαν ο Άρμανσμπεργκ (κόμης Joseph Von Ar-
mansperg) ηγέτης του βαβαρικού συνταγματικού κόμματος, ο Μάουρερ
(Ludwig Von Maurer) πρώην υπουργός δικαιοσύνης της Βαβαρίας και ο Άϊ-
ντεκ (Karl Wilhelm Von Heideck) υποστράτηγος. Οι τρεις αντιβασιλείς θα
έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε ξένη Δύ-
ναμη. Οι αποφάσεις της Αντιβασιλείας για όλες τις κυβερνητικές υποθέσεις
θα λαμβάνονταν κατά πλειοψηφία και τα έγγραφά της θα υπογράφονταν
από όλα τα μέλη της. Για το χρονικό διάστημα που θα διαρκούσε η Αντιβα-
σιλεία ο Βασιλιάς της Βαβαρίας απάλλαξε τα τρία μέλη από τις υψηλές θέ-
σεις που κατείχαν και όρισε ότι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο στον
Βασιλιά Όθωνα και στην Ελληνική Επικράτεια. Με συμβουλευτική ψήφο θα
έπαιρναν μέρος στις συνεδριάσεις ο Άμπελ που τον ονόμασε αναπληρωμα-
τικό μέλος και ο φον Γκρέϊνερ διορισμένος υπουργικός διευθυντής.
Ο καθένας ανέλαβε και από έναν τομέα δουλειάς. Ο Μάουρερ τη δικαιοσύνη,
την παιδεία και τα εκκλησιαστικά ζητήματα, ο Άϊντεκ τον στρατό και το ναυτι-
κό, ο Άμπελ την εσωτερική διοίκηση του κράτους και τις εξωτερικές υποθέσεις,
ο Γκρέϊνερ τα οικονομικά. Στον Άρμανσμπεργκ απένειμε ο βασιλιάς της Βα-
βαρίας τον τίτλο του Προέδρου. Ιδρύθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και
τα Υπουργεία (οι Γραμματείς) παρέμειναν επτά, όπως είχαν ιδρυθεί230.
Την 31 (19) Ιουλίου 1834 ύστερα από διάφορες ραδιουργίες του Άρμαν-
σπεργκ που είχε και την υποστήριξη της Αγγλίας ο βασιλιάς της Βαβαρίας
ανακάλεσε τους Μάουρερ και Άμπελ. Έτσι έμεινε το πεδίο στην απόλυτη κυ-
ριαρχία του Άρμανσπεργκ. Την 20η Μαΐου/1η Ιουνίου 1835 ο Όθωνας κηρύ-
χτηκε ενήλικος και ανάλαβε τη διακυβέρνηση του κράτους με καγκελάριο
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(αρχιγραμματέα) τον Άρμανσμπεργκ. Τον Νοέμβριο του 1836 ο Όθων πα-
ντρεύτηκε στη Γερμανία την Αμαλία και γυρίζοντας πίσω στην Ελλάδα τη
2α/14η Φεβρουαρίου 1837 έφερε μαζί του τον τραπεζίτη Ρούτχαρτ (Rudhart)
και τον διόρισε πρωθυπουργό της χώρας, αντικαταστάτη του Άρμανσμπεργκ.
Η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας κράτησε δέκα ολόκληρα χρόνια. Θη-
τεία της Αντιβασιλείας 1833-1835 και ενηλικίωση του Όθωνα μέχρι την εξέ-
γερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Για να κατανοήσουμε τη βαβαροκρατία,
όπως ονομάστηκε αυτή η περίοδος πρέπει να τη δούμε από πολλές πλευρές.
Ως ξενοκρατία: Όλες οι θέσεις κλειδιά της δημόσιας διοίκησης στα χέρια
των Βαβαρών και όλες οι κυβερνητικές θέσεις, κυβερνητική εξουσία, εθνι-
κή άμυνα, στράτευμα, δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ως απολυταρχικό καθε-
στώς: Η Αντιβασιλεία στραγγάλισε κυριολεκτικά όλες τις ελευθερίες του λα-
ού. Ατομικά δικαιώματα, ελευθεροτυπία, ελευθερία λόγου. Συστηματικές
διώξεις ακόμα και των αγωνιστών του ‘21. Οι αποφάσεις παίρνονταν παρα-
σκηνιακά από τα ανακτοβούλια την καμαρίλα και τους δολοπλόκους. Αλλά
και από την πλευρά που ως καθεστώς έθεσε τις θεσμικές και οργανωτικές
βάσεις του νεοσύστατου ελληνικού κράτους230α.

Τα πρώτα μέτρα της Αντιβασιλείας
Τα μέτρα που πάρθηκαν, από τις πρώτες ημέρες της άφιξης της Αντιβασι-
λείας στην Ελλάδα ήσαν231: απονομή αμνηστίας, αφοπλισμός, σύνταξη νόμων
για εγκλήματα και πλημμελήματα κατά της δημόσιας ασφάλειας και ίδρυση
μερικών δικαστηρίων. Η αμνηστία περιορίστηκε μόνο στα πολιτικά αδική-
ματα ―κακουργήματα και πλημμελήματα που διαπράχθηκαν πριν από τις 25
Ιανουαρίου/6 Φεβρουαρίου 1833― ενώ κρίθηκαν νόμιμες και δεν συμπερι-
λήφθηκαν στην αμνηστία οι απαιτήσεις για αστικές αποζημιώσεις. Επόμενο
μέτρο η απαγόρευση της οπλοφορίας. Άδειες δόθηκαν για όπλα λιγότερο
επικίνδυνα π.χ. κυνηγητικά και σε περίπτωση υπέρβασης η ποινή ήταν υπερ-
βολικά αυστηρή. Αργότερα και για προβλεπόμενες περιπτώσεις καθορίστη-
κε διαδικασία έκδοσης γραπτής άδειας οπλοφορίας.
Για συγκεκριμένα αδικήματα κατά της δημόσιας ασφάλειας καθιερώθηκαν
αυστηρότερες ποινές μέχρι τη δημοσίευση του νέου κώδικος και δημιουργή-
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230α) Γιώργος Κασιμάτης: Η Άσκηση της Εξουσίας από την Αντιβασιλεία. Στη Νεότερη Ελληνική

Πολιτική Ιστορία (1750-1940), σελ.199-206, Ίδρυμα Τύπου Α.Ε. Τύπος της Κυριακής.

231) Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: οπ.π., σελ.449, (ΒΔ. 9/21 Φεβρουαρίου 1833).



θηκαν τρία δικαστήρια. 1) στο Ναύπλιο. 2) στο Μεσολόγγι. 3) στη Θήβα που
αργότερα μεταφέρθηκε στη Χαλκίδα. Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονο-
μίας εκδόθηκε τη 10η/22α Μαρτίου 1834 και ο Νέος Ποινικός Κώδικας τη
18η/30η Δεκεμβρίου 1833 και μπήκε σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 1834.

―Ο Στρατός
Με το ΒΔ της 25ης Φεβρουαρίου/9ης Μαρτίου 1833 διαλύθηκε το σώμα των
τακτικών ενώ για τους άτακτους ο Γκρέϊνερ συνέταξε δύο διατάγματα τη
2α/14η Μαρτίου 1833. Το πρώτο αφορούσε στη διάλυση των ατάκτων και με
το δεύτερο ιδρύονταν 10 τάγματα κυνηγών στα οποία θα εντάσσονταν υπα-
ξιωματικοί και στρατιώτες από τα σώματα των ατάκτων232.
Ο Douglas Dakin γράφει σχετικά: «Για την τήρηση της τάξης θα φρόντιζε
ένας στρατός από 5.000 οπλίτες, στρατολογημένους στη Γερμανία, ο οποίος
παράλληλα θα εκτελούσε και δημόσια έργα ως τη στιγμή που τη θέση του θα
έπαιρναν δυνάμεις Βαβαρών. Σύμφωνα με το σχέδιο που υπήρχε, στον
στρατό αυτόν θα ενσωματώνονταν και οι δυνάμεις του τακτικού ελληνικού
στρατού, αλλά και άτακτοι και εθελοντές, ώστε κάθε σύνταγμα να αποτε-
λείτο από τρεις λόχους Βαβαρών και τρεις Ελλήνων. Θα σχηματίζονταν δέ-
κα τάγματα «κυνηγών»» για να απορροφήσουν τους 2.000 περίπου άτακτους
που δεν φαινόταν να ενθουσιάζονται καθόλου με την ιδέα ότι θα φορούσαν
στολή, θα έφεραν οπλισμό και θα υπάγονταν στην πειθαρχία του τακτικού
στρατεύματος. Δεν παρουσιάστηκαν ωστόσο ούτε 50 εθελοντές για να κα-
ταταγούν στα τάγματα αυτά. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες άτακτους
προτίμησαν να πάρουν το δρόμο της ληστείας. Μερικοί μάλιστα πέρασαν τα
σύνορα και μπήκαν σε τουρκοκρατούμενες περιοχές, όπου αισθάνονταν πο-
λύ περισσότερο στο στοιχείο τους233».
Διαφέρει όμως η άποψη του Σβορώνου: «Η Αντιβασιλεία έλυσε το στρατιωτι-
κό πρόβλημα με πνεύμα στρατιωτικής κατοχής σε ξένη χώρα, απολύοντας όλα
τα ελληνικά στρατεύματα και αντικαθιστώντας τα μ’ ένα εθελοντικό σώμα
στρατολογημένο στη Βαβαρία με γερό μισθό. Μόνο μια δύναμη χιλίων ως χι-
λίων διακοσίων Ελλήνων στρατιωτών μπορούσε να μπει στον νέο στρατό και
στη χωροφυλακή. Τα μέτρα αυτά άφηναν χωρίς πόρους ζωής δέκα περίπου χι-
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232) Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ:  οπ.π., Τόμος Β’, σελ.450-452.

233) Douglas Dakin: οπ.π., σελ.108-109.

234) Νίκος Γ. Σβορώνος: Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, σελ.78. Έκδοση Θεμέλιο.



λιάδες παλιούς αγωνιστές πολέμου της Ανεξαρτησίας, που πολλοί απ’ αυτούς
προέρχονταν από περιοχές που είχαν μείνει έξω απ’ το Ελληνικό Κράτος234».

―Η ληστεία
Η διάλυση των άτακτων στρατευμάτων του Αγώνα θεωρήθηκε η κυριότερη αι-
τία της ληστείας στη μετεπαναστατική Ελλάδα. Συνέπεια των μέτρων της αντι-
βασιλείας ήταν να βρεθούν χιλιάδες πολεμιστές ανεπάγγελτοι, από τους οποί-
ους πολλοί κατάγονταν από αλύτρωτα μέρη. Θεσσαλοί και Μακεδόνες εγκα-
ταστάθηκαν στη Φθιώτιδα, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες και οι Ηπειρώ-
τες στην Ακαρνανία. Άλλοι κατέφυγαν στο Τουρκικό (στις περιοχές που κα-
τείχαν Τούρκοι), αρκετοί στα αλύτρωτα μέρη καταγωγής τους και εντάχθηκαν
στην υπηρεσία των δερβεναγάδων ή ζήτησαν άσυλο εκεί για να αποφύγουν τη
διώξή τους στην Ελλάδα για εγκλήματα κατά της δημόσιας ασφάλειας.
Αλλά και τον Αλβανό καπετάνιο και λήσταρχο Ταφίλ Μπούζ και τον Γκιο-
λέκα ακολούθησαν άλλοι που διέπραξαν διάφορες λεηλασίες στη Θεσσαλία
και τη νότεια Ήπειρο και κατέφυγαν αργότερα στο Ελληνικό235.
Ο Ποινικός νόμος που, όπως αναφέρθηκε πάρα πάνω, τέθηκε σε εφαρμογή
τον Μάϊο του 1834 στο Κεφ.ΚΒ’ «Περί ληστείας, ἐκβιάσεως (εἰσπράξεως διά
βίας) καί δηώσεως της χώρας» όριζε το έγκλημα της ληστείας και καθόριζε
την κλίμακα των ποινών236.
Η σύσταση της χωροφυλακής το καλοκαίρι του 1833 απορρόφησε στο νεο-
σύστατο σώμα πολλούς άτακτους και δεν κατέφυγαν στη ληστεία. Ανα-
σταλτικό χαρακτήρα είχε και η σύσταση της Φάλαγγας τον Σεπτέμβριο του
1835 για να ικανοποιήσει κυρίως τους καπετάνιους και όπου εντάχθηκαν
800 άνδρες. Αυτά και άλλα μέτρα δεν επέφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα.
Τον χειμώνα του 1834 και την άνοιξη του 1835 μεγάλα ληστρικά σώματα πε-
ριέρχονταν τις μεθόριες επαρχίες με ιδιαίτερη προκλητικότητα. Η κυβέρ-
νηση ανάθεσε στον Thomas Gordon την καταδίωξη των ληστρικών συμμο-
ριών. Ο George Finlay ακολούθησε τον Gordon ως παρατηρητής. Χρησιμο-
ποιήθηκαν αρχικά κυρίως βαβαρικά στρατεύματα που αποδείχτηκαν ακα-
τάλληλα και δημιουργήθηκε η εθνοφυλακή με επί κεφαλής καπετάνιους
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235) Π. Αραβαντινού: «Χρονογραφία της Ηπείρου και των Όμορων Ελληνικών και Ιλλυρικών Χω-

ρών», Τόμος Πρώτος, σελ.394, 395 και 398. # Γιάννης Κολιόπουλος: «Ληστές», Κεφ. Ι, Καπεταναίοι

και Ληστές (1833-1853), σελ.2.

236) Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: Τόμος Β’, σελ.639-645. # Γιάννης Κολιόπουλος: οπ.π., σελ.5.



που γνώριζαν τα κρησφύγετα και την τακτική των ληστών.
Ο Gordon έστειλε μακροσκελή έκθεση στον Armansperg με παρατηρήσεις
για τα αίτια και για τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εξάλειψή της. Τις από-
ψεις τους εκθέσανε στον Armansperg και τέσσερεις πολιτικοί και ισχυροί
παράγοντες: Τάτσης Μαγγίνας (αγγλικό κόμμα), Αναστάσιος Λιδωρίκης
(γαλλικό) και οι «ετερόχνονες» Δρόσος Μανσόλας (γαλλικό), Αναγνώστης
Μοναρχίδης (αγγλικό)237.
Η ληστεία θα παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλο τον 19ο αιώνα. Τα γε-
γονότα στα ελληνοτουρκικά σύνορα και τις παραμεθόριες περιοχές. Ο αντί-
κτυπος του προβλήματος της ληστείας στην ελληνική κοινωνία της εποχής.
Οι ληστές ως άτομα. Οι οργανωμένες και ιεραρχικά διαρθρωμένες ληστρι-
κές συμμορίες. Ο κύκλος των συνεργατών τους και τέλος γεγονότα που σχε-
τίζονται με το χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή.

―Η οικονομική κατάσταση της χώρας
«Το κύριο πρόβλημα που απασχολούσε την κεντρική διοίκηση ήταν πώς θα κα-
τόρθωνε να αυξήσει τα κρατικά έσοδα από τη φορολογία για να καλύψει το έλ-
λειμμα του προϋπολογισμού, τους τόκους των κρατικών δανείων και την απο-
ζημίωση που έπρεπε να καταβληθεί στην Τουρκία» γράφει ο Douglas Dakin238.
Απογοητευτική θεωρεί ο Σβορώνος την οργάνωση των οικονομικών. Το φο-
ρολογικό σύστημα του οποίου οι φόροι ―δεκάτη στην αγροτική παραγωγή,
επικαρπία στα εθνικά κτήματα, έμμεσοι φόροι, τελωνειακοί δασμοί και άλ-
λοι μικρότερης σπουδαιότητας― εισπράττονταν οι περισσότεροι σε είδος ή
εκμισθώνονταν σε ιδιώτες, χωρίς να διαφέρει από το αντίστοιχο της Τουρ-
κοκρατίας ή ήταν χειρότερο σε ορισμένα σημεία. Το υπουργείο Οικονομι-
κών και το Ελεγκτικό Συνέδριο που δημιούργησε η Αντιβασιλεία δεν κα-
τόρθωσαν να βάλουν τάξη στα οικονομικά. «Σχεδόν όλο το ποσόν του δα-
νείου των 60.000.000 φράγκων, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την εγ-
γύηση των προστάτιδων δυνάμεων, απορροφήθηκε απ’ τις ανάγκες της δα-
πανηρής διοίκησης της Αντιβασιλείας, απ’ τα βαβαρικά στρατεύματα κι απ’
τους τόκους των χρεωλυσίων του δανείου»239.
Αξιοθρήνητη από κάθε άποψη η οικονομική κατάσταση, γράφει ο Αποστ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

150

237) Γιάννης Κολιόπουλος: ο.π., σελ.6-14.

238) Douglas Dakin: οπ.π., σελ.110.

239) Νίκος Γ. Σβορώνος: οπ.π., σελ.78.



Βακαλόπουλος. Χαώδης η ταμειακή κατάσταση του κράτους. Για την αντιμε-
τώπιση των δαπανών η Αντιβασιλεία είχε προσόδους για την τριετία 1833-
1835 το δάνειο των 60.000.000 φράγκων και από τακτικές προσόδους
14.000.000 φράγκα περίπου. Έπρεπε όμως να πληρωθούν μισθοί των υπαλ-
λήλων καθυστερούμενοι από το 1827 που υπολογίζονταν σε 23.437.413 φοί-
νικες, ―5 εκατομμύρια φράγκα στα νησιά Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά―
9.300.000 φράγκα σε αποζημιώσεις των αγωνιστών, στην Τουρκία αποζημίω-
ση 13.333.333 φράγκα για τη διευθέτηση των ορίων του νέου ελληνικού κρά-
τους στην περιοχή της Λαμίας. Ακόμα έπρεπε να προστεθούν οι δαπάνες για
την πληρωμή των τόκων του δανείου των 60 εκατ. φρ. και των χρεωλυσίων και
για την αντιμετώπιση των τακτικών δαπανών της κρατικής μηχανής.
Το τέλος του 1835 το κρατικό ταμείο θα παρουσίαζε έλλειμμα 7.779.025 φρ.
Το 1836, δηλαδή μετά 4 έτη που θα έπαυαν οι προερχόμενες από την Αντι-
βασιλεία δαπάνες και τον ξένο στρατό, το έλλειμμα θα παρέμενε στα 5 εκατ.
φράγκα. Αυτόν τον πίνακα ταμειακής κατάστασης της Ελλάδος είχε συντά-
ξει η Αντιβασιλεία ενώ ήταν ακόμα στο Μόναχο και διερωτάτο πώς θα αντι-
μετωπιζόταν το έλλειμμα αυτό240. Ωστόσο όταν ανέλαβε τη διαχείρηση αντί
περιστολής των δαπανών ίσχυσε το αντίθετο. Τη σπάταλη συμπεριφορά του
Άρμανσμπεργκ και το τί κόστισε στο φτωχό ελληνικό δημόσιο καταγγέλει ο
Μάουρερ στο βιβλίο «Ελληνικός Λαός» που έγραψε αμέσως μετά την επι-
στροφή του στη Γερμανία241.

―Οι πηγές και οι βασικές αρχές του δικαίου στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος
Η βασική πηγή δικαίου από την μέρα που έφθασε ο Βασιλιάς και η Αντιβα-
σιλεία, γράφει ο Μάουρερ, ήταν η γραπτή νομοθεσία. Σχετικά με τους νόμους
και τα διατάγματα η κατάσταση ήταν τραγελαφική. Η Ελλάδα χρειαζόταν νέο
κώδικα δικονομίας και ποινικό. Περιγράφει αναλυτικά γιατί χρειάστηκε να
συντάξει τους 4 κώδικες (Ποινικό, Ποινικής Δικονομίας, Περί Οργανισμού
των Δικαστηρίων και Συμβολαιογραφείων, καθώς και κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας) και τις τεχνικές δυσκολίες στη μετάφραση του κειμένου από τη
γερμανική γλώσσα στην ελληνική και την εκτύπωση των κωδίκων242.
Για το αστικό δίκαιο που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, γράφει, πηγές είναι
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240) Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος: «Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985», ιβ’ έκδοση, σελ.210-211.

241) Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.429-433.

242) Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.617-629.



ο Αρμενόπουλος243, το Εκκλησιαστικό Δίκαιο (σχετικά με τον γάμο), ο Γαλ-
λικός Εμπορικός Κώδικας (σχετικά με το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των
συναλλαγματικών) και εκτός από τα τρία αυτά γραπτά δίκαια και ένα πλή-
θος από διάφορα τοπικά έθιμα. Το Εκκλησιαστικό Δίκαιο καθώς και ο
Αρμενόπουλος είναι δίκαια που καθιερώθηκαν στην Ελλάδα μόνο από τη
μακρόχρονη συνήθεια. Όσα στοιχεία του ελληνικού εθιμικού δικαίου προ-
έρχονται απ’ το ρωμαϊκό και το εκκλησιαστικό πρέπει να ερμηνεύονται και
να συμπληρώνονται από εκείνες τις πηγές, δηλαδή το Εκκλησιαστικό δί-
καιο και τον Αρμενόπουλο. Υποστηρίζει, ωστόσο, ο Μάουρερ ότι έχει πα-
ραλάβει τα περισσότερα στοιχεία από τα αρχαία ελληνικά ή γερμανικά έθι-
μα και πρέπει να συμπληρώνονται μ’ αυτά και θεωρεί το κοινό γερμανικό
ιδιωτικό δίκαιο σαν μια από τις πηγές του ελληνικού αστικού δικαίου244.
Το διάταγμα της 23ης Φεβρουαρίου 1835 ―ο Μάουρερ είχε ανακληθεί στην
Γερμανία τον Ιούλιο του 1834― εισήγαγε το βυζαντινό δίκαιο σαν βάση της
νομοθεσίας και της νομολογίας αλλ’ αναγνώριζε και το εθιμικό δίκαιο εκεί
που είχε υπερισχύσει. Οι Πολιτικοί Νόμοι των Βυζαντινών αυτοκρατόρων οι
περιεχόμενοι στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου θέλουν ισχύσει μέχρι της
δημοσιεύσεως του Πολιτικού Κώδικα του οποίου η σύνταξη προετοιμαζό-
ταν. «Τα έθιμα όμως όσα πολυχρόνιος και αδιάκοπος συνήθεια ή αποφάσεις
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243) Ο Κων. Αρμενόπουλος, ανώτερος δικαστικός υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη επί Ιωάννου Καντα-

κουζηνού και Ιωάννου του Ε’ κατά τα μέσα του 14ου αιώνα επεξεργάστηκε το «Πρόχειρο Νόμο», το

συμπλήρωσε με διατάξεις από τα Βασιλικά και τις Νεαρές του Ιουστινιανού, και προέκυψε το γνωστό

νομικό βιβλίο με τίτλο «Εξάβιβλος ή Πρόχειρον Νόμων». Έτυχε πρακτικής εφαρμογής κι είναι το μό-

νο που χρησιμοποιόταν από την εποχή της τουρκοκρατίας.

Το ρωμαϊκό δίκαιο είχε στο Βυζάντιο την ακόλουθη εξέλιξη. Ο Ιουστινιανός ανάθεσε σε δέκα νομο-

διδασκάλους στους οποίους προΐστατο ο Τριβωνιανός και συνέταξαν τον Κώδικα, τον Πανδέκτη και

τις Εισηγήσεις. Ο Κώδικας, που διαιρέθηκε σε 12 βιβλία, ήταν συλλογή νόμων από τους οποίους εί-

χαν αφαιρέσει περιττά προοίμια, επαναλήψεις, αντιφάσεις και απαρχαιωμένα μέρη.

Ο Πανδέκτης ή Δίγεστα περιέλαβε αποσπάσματα τριάντα εννέα νομοδιδασκάλων και διαιρέθηκε σε 50

βιβλία. Οι Εισηγήσεις αποτέλεσαν επιτομή των αρχών του δικαίου, 4 βιβλία με προορισμό να διδάσκονται

στις σχολές προπαρασκευάζοντας τους νέους για τη μελέτη του Κώδικα και του Πανδέκτη. Τα τρία αυτά

έργα γράφτηκαν στη λατινική γλώσσα. Επειδή όμως η ελληνική γλώσσα ήταν επεκρατέστερη αναγκάστη-

κε ο Ιουστινιανός να εκδώσει όλες τις νέες διατάξεις στην ελληνική γλώσσα, τις επονομαζόμενες Νεαρές.

Το 740, από τον Λέοντα και τον Κωνσταντίνο συντάχθηκε η Εκλογή των νόμων από τους νόμους του

Ιουστινιανού στους οποίους προστέθηκαν μεγάλες καινοτομίες (περί γάμου, οικογένειας κ.λ.π. με βά-



δικαστικαί καθιέρωσαν, υπερισχύουν όπου επικράτησαν».
«Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτού του διατάγματος απ’ τους νομομαθείς της
εποχής, τη βάση της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας αποτέλεσε το ρω-
μαϊκό δίκαιο, όπως λειτουργούσε στη Γερμανία245».
Ο Ν. Ι. Πανταζόπουλος γράφει ότι οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθη-
νών Γεώργιος Ράλλης και Μάρκος Ρενιέρης μετέφρασαν το βιβλίο του Γερ-
μανού Πανδεκτιστή Φερδινάρδου Mackeldey «Εγχειρίδιο του σημερινού Ρω-
μαϊκού Δικαίου» (Handbuch des Heutigen Römischen Rechts) και το δημο-
σίευσαν με τίτλο «Εγχειρίδιο του Ρωμαϊκού δικαίου» (1838) το οποίον είχε
δήθεν εισαχθεί στην Ελλάδα με τα ψηφίσματα των Εθνικών Συνελεύσεων.
Ενώ το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το δίκαιο των Πανδεκτών όπως ίσχυσε στη
Δύση (Γερμανία) οι μεταφραστές το εμφάνισαν ως εγχειρίδιο που περιείχε το
βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο όπως αυτό ίσχυε την εποχή της Αλώσεως στην Ανα-
τολή. Με τον τρόπο αυτό αντί να ανασυνδεθούμε με το βυζαντινορωμαϊκό δί-
καιο και να γεφυρώσουμε την περίοδο της τουρκοκρατίας, προσδεθήκαμε στο
άρμα του Γερμανικού δικαίου που βασιζόταν στο Corpus Juris του Ιουστινια-
νού, που ήταν γραμμένο στα λατινικά και μεταφρασμένο στα γερμανικά246.
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ση χριστιανικότερες αρχές) από τις οποίες πολλές καταργήθηκαν από τους υπερισχύσαντες αντιπά-

λους αλλά τις επανέφεραν στους νεότερους χρόνους. Τότε εκδόθηκε και ο Γεωργικός Νόμος ο οποί-

ος κατάργησε την αρχή που επέβαλε οι γεωργοί να είναι πάντα συνδεδεμένοι με το κτήμα, δηλαδή

δουλοπάροικοι.

Επί Βασιλείου του Μακεδόνα μεταξύ 870 και 878 δημοσιεύτηκε ο «Πρόχειρος Νόμος». Ήταν επιτο-

μή των ουσιωδέστερων διατάξεων των Εισηγήσεων, του Πανδέκτου, του Κώδικος και των Νεαρών του

Ιουστινιανού, περιελάμβανε και μερικά από την Εκλογή του Λέοντος και του Κωνστναντίνου, η οποία

και καταργήθηκε από τον Πρόχειρο Νόμο.

Δεύτερο έργο δημοσιεύτηκε το 884. Αποτελείτο από 40 βιλία και ονομάστηκε «Ανακάθαρσις των Νό-

μων». Επανεκδόθηκε από τον διάδοχον Λέοντα, διαιρέθηκε σε 60 βιβλία και ονομάστηκε «Βασιλι-

κά». Και του «Προχείρου» ακολούθησε δεύτερη έκδοση και ονομάστηκε «Επαναγωγή των Νόμων».

Από τα πάρα πάνω προκύπτει ότι η νομοθεσία του Ιουστινιανού εκτοπίστηκε τον 11ο αιώνα από τα

Βασιλικά κι εκείνα με τη σειρά τους από τις νέες κωδικοποιήσεις κυρίως από την Εξάβιβλο του

Αρμενόπουλου.

244) Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: οπ.π., σελ.662 έπεται.

245) Νίκος Γ. Σβορώνος: οπ.π., σελ.77.

246) Ν. Ι. Πανταζόπουλος: Πρόλογος στο: Gustav Geib «Παρουσίαση της κατάστασης του Δικαίου

στην Ελλάδα στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και ως τον ερχομό του βασιλιά Όθωνα του Α’», σελ.11.



―Μεταφορά της Πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα
Το Διάταγμα247 για τη μεταφορά της πρωτεύουσας, δημοσιεύτηκε τη 18η

(30η)-9-1834 και η μεταφορά έγινε την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Προη-
γήθηκαν συζητήσεις, διατυπώθηκαν γνώμες, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και
πάρθηκαν διάφορες αποφάσεις και πρώτα η επιλογή της πόλης και της θέ-
σης της πρωτεύουσας.
Από τα προηγούμενα έτη γινόταν συζήτηση για την εκλογή της πόλης πρω-
τεύουσας της Ελλάδος. Πολλές πόλεις διεκδίκησαν αυτήν την τιμή. Η Κό-
ρινθος, το Ναύπλιο, η Τρίπολη, το Άργος, η Σύρος, τα Μέγαρα, περισσότε-
ρες όμως πιθανότητες συγκέντρωνε η Αθήνα. Ο Ψύλλας στα «Απομνημο-
νεύματά» του αναφέρει συζήτηση κατά την οποία ο Τρικούπης και ο Μαυ-
ροκορδάτος, συμφώνησε μ’ αυτούς και ο Πραΐδης, πρότειναν τον Ισθμό της
Κορίνθου και κατά το διάστημα που θα χρειαζόταν για να ετοιμασθεί για
κατοίκηση η Κυβέρνηση να έμενε μεταξύ Ναυπλίου και Άργους. Ο Κωλέτ-
της είπε ότι πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους θεωρούσε την Κωνσταντι-
νούπολη και πρότεινε προσωρινή έδρα τα Μέγαρα. Τελικά συμφώνησε με
τη γνώμη του Ψύλλα για την Αθήνα248.
Ωστόσο η Αντιβασιλεία άρχισε να εξετάζει το θέμα με προκατάληψη υπέρ
των Αθηνών λόγω της λατρείας που έτρεφε ο Λουδοβίκος, πατέρας του
Όθωνα προς αυτήν την πόλη και τις πρώτες ημέρες του Μαΐου 1833 έστειλε
στην Αθήνα τον αρχιτέκτονα Γκούτενσον να κατατοπισθεί για τη θέση όπου
θα έπρεπε να κτισθεί η νέα πόλη. Αλλά την 11η/23η Μαΐου ο Όθωνας επι-
σκέφθηκε την Αθήνα249. Μαζί του ο αδελφός του διάδοχος του Βαβαρικού
θρόνου Μαξιμιλιανός, τα μέλη της Αντιβασιλείας και άλλοι αυλικοί.
Ο Γκούτενσον υπέδειξε τον Πειραιά και θέση των Ανακτόρων την Πειραϊ-
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247) Μιχαήλ Χουλιαράκης: Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος 1821-

1971, Τόμος Α’, Μέρος Ι, σελ.106. ΒΔ. 18(30)-9-1834 «Περί μεταφορᾶς τῆς πρωτευούσης τοῦ Κρά-

τους ἐκ Ναυπλίου εἰς Ἀθήνας» (ΦΕΚ 36/28-9-1834).

Ἄρθρον 1. Ἡ καθέδρα ἡμῶν μετατίθεται κατά τήν α’ Δεκεμβρίου τ. ἔ. ἐκ Ναυπλίου εἰς Ἀθήνας.

Ἄρθρον 2. Ἡ πόλις Ἀθῆναι, θέλει ἐπονομάζεσθαι ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας «Βασιλική Καθέδρα καί

Πρωτεύουσα».

Ἄρθρον 3. Κατά τήν 1/13 Δεκεμβρίου τ. ἔ. θέλουν καθιδρυθῆ ἐν Ἀθήναις καί ὅλα τά Ἡμέτερα

Ὑπουργεῖα τῆς Ἐπικρατείας, μετά τῶν ἀμέσως εἰς αὐτά ὑπαγομένων τμημάτων...

248) Γεωργίου Ψύλλα: οπ.π., σελ.212. Κατά τον Κ. Μπίρη (Τα πρώτα σχέδια των Αθηνών 1933, σελ.8)

η πάρα πάνω συζήτηση του Υπουργικού Συμβουλίου έγινε τη 15η Μαΐου 1833.



κή χερόνησο. Ο Μαξιμιλιανός πρότεινε τα ανάκτορα να κτισθούν στην
Ακρόπολη. Όταν όμως ενημερώθηκε ο Λουδοβίκος δεν συμφώνησε με τις
πάρα πάνω γνώμες. Πρότεινε θέση στην οποία να μην φθάνουν τα βλήματα
που θα ρίπτονταν από τη θάλασσα, ανάθεσε δε στον καθηγητή Κάρολο Σίν-
κελ να συντάξει αρχιτεκτονικά σχέδια.
Στην Αθήνα από τον Νοέμβριο του 1831 δύο αρχιτέκτονες ο Σταμάτης Κλε-
άνθης και ο Εδουάρδος Σάουμπερτ είχαν έρθει για να την τοπογραφήσουν
και να συντάξουν αρχαιολογικό χάρτη χρήσιμο στους επισκέπτες. Τον Μάρ-
τιο του 1832 είχε περατωθεί η τοπογράφηση. Τον Μάϊο δόθηκε η εντολή
στους δύο αρχιτέκτονες να μελετήσουν σχέδιο για τη Νέα Αθήνα, χωρίς να
έχει γίνει διάκριση αν επρόκειτο για πρωτεύουσα του κράτους. Οι Αθηναί-
οι για να επηρεάσουν τη λήψη οριστικής απόφασης υπέρ της Αθήνας υπό-
γραψαν την 3η/15η ιουνίου 1833 συνυποσχετικό δηλώντας ότι παραχωρούν
δωρεάν στο Δημόσιο τις αναγκαίες εκτάσεις για την ανέγερση δημόσιων
κτηρίων και τη σύσταση οδών, πλατειών και κήπων.
Το σχέδιο του Κλεάνθη και του Σάουμπερτ εγκρίθηκε250 και ορίστηκε η 1η

Δεκεμβρίου 1834 για τη μεταφορά της έδρας της Κυβέρνησης υπό τον όρο
να έχουν πραγματοποιηθεί όσα υποσχέθηκε η Κοινότητα καθώς και σε κα-
θορισμένα χρονικά διαστήματα να γίνουν οι κατεδαφίσεις των κοινοχρή-
στων χώρων και να παραδοθούν οι χώροι στο Δημόσιο, να καταβληθούν οι
αποζημιώσεις και οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων εντός του σχεδίου πόλεως να
οικοδομήσουν εντός έξι ετών.
Οι Αθηναίοι συνήλθαν σε γενική συνέλευση και υπόγραψαν αναφορά προς
την Αντιβασιλεία ζητώντας να μειωθεί η έκταση των απαλλοτριωτέων χώ-
ρων που δημιουργούσε η ρυμοτομία και να δοθούν στην Κοινότητα ορισμέ-
νοι πόροι για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Η τιμή που είχε οριστεί για
την απαλλοτρίωση ήταν 20 λεπτά τον πήχυ ενώ οι τιμές των οικοπέδων είχαν
ανέλθει στις 2 και 3 δραχμές τον πήχυ. Η Αντιβασιλεία συμφώνησε και έγι-
ναν τροποποιήσεις στο σχέδιο σε βάρος του πλάτους των οδών και της έκτα-
σης των πλατειών και εγκρίθηκε εκ νέου με τη νέα μορφή το σχέδιο με το
διάταγμα της 7ης/19ης Οκτωβρίου 1833.
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249) Ο Λουδοβίκος Ρος, που περιγράφει και αυτός αυτήν την επίσκεψη αναφέρει ότι την 11/23 Μαΐου

διανυκτέρευσε στα Μέγαρα και έφτασε στην Αθήνα την επομένη (οπ.π., σελ.262).

250) Διάταγμα 29 Ιουνίου/11 Ιουλίου 1833 «Περί ἀνεγέρσεως τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς ἐκεῖθε

μεταθέσεως τῆς κυβερνητικῆς Ἡμῶν Ἔδρας».



Όταν περατώθηκαν οι εκτιμήσεις των ακινήτων του αρχαιολογικού χώρου και
καταμετρήθηκαν εκ νέου οι επιφάνειες των απαλλοτριωτέων του ρυμοτομικού
σχεδίου, ο υπουργός Εσωτερικών Ι. Κωλέττης παρουσίασε στην Αντιβασιλεία
τα προκύψαντα ποσά. Μετά από νέες διαπραγματεύσεις με την Κοινότητα εκ-
δόθηκε το διάταγμα της 10ης/22ας Δεκεμβρίου 1833 με το οποίο παρέχονταν σο-
βαρές διευκολύνσεις προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της251.
Νέο διάταγμα ―30 Ιανουαρίου/11 Φεβρουαρίου 1834― επακολούθησε με
το οποίο ανανεώθηκαν, η απόφαση να γίνει πρωτεύουσα του κράτους η
Αθήνα, οι δύο εγκρίσεις του ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και η επικύρωση
των τελικών συμφωνιών με τους Αθηναίους.
Ο Όθωνας επισκέφτηκε ανεπίσημα για δεύτερη φορά τη μέλουσα πρωτεύου-
σα και την 9η Μαρτίου 1834 σε μεγάλη τελετή κατατέθηκε θεμέλιος λίθος του
ανακτόρου252 στη θέση που όριζε το εγκριθέν σχέδιον της πόλης ―στη σημερι-
νή πλατεία Ομόνοιας― με την επιγραφή: ΓΗ ΜΗΤΕΡ Μ’ ΕΥΜΕΝΩΣ ΛΙΘΟΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΟΘΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΝ ΔΟΜΟΙΣ 1834.
Σε νέο σκόπελο προσέκρουσε η υπόθεση του σχεδίου της Αθήνας.  Βαβαρός
μηχανικός, υπολοχαγός Γουλιέλμος Βάϊλερ που διατάχτηκε να χαράξει τις
γραμμές του σχεδίου επί του εδάφους ισχυρίστηκε ότι οι οικοδομικές γραμμές
ήσαν ανεπίδεκτοι ακριβούς προσδιορισμού επί του εδάφους και υποκίνησε
νέα εξέγερση των Αθηναίων κατά του σχεδίου. Ο Μάουρερ που πήγε τον
Μαΐο στην Αθήνα να κατατοπισθεί και να βρει τρόπο διεθέτησης διαπίστωσε
ότι η αντίδραση κινείτο κυρίως από λόγους κερδοσκοπικούς. Την 11η/23η Ιου-
νίου 1834 διατάχτηκε η αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου Κλεάνθη και Σά-
ουμπερ. Το σχέδιο στάλθηκε στο Μόναχο. Ο Λουδοβίκος έστειλε στην Ελλά-
δα τον Λέοντα φον Κλέντσε (Leo Von Klenze) ο οποίος έφθασε την 20η Ιουλί-
ου στην Αθήνα. Ο Κλέντσε αντί να λύσει το πρόβλημα άσκησε κριτική του σχε-
δίου, άλλαξε ολόκληρη τη ρυμοτομία και δημιούργησε πλοκή αλλοπρόσαλλη.
Περιόρισε την έκταση του σχεδίου, διέκοψε πολλών σημαντικών δρόμων τη συ-
νέχιση προς το τέρμα του σχεδίου. Γενικά εξαφάνισε ο Κλέντσε «τον ειρμόν
και την ευρείαν πνοήν που εχαρακτήριζαν τη σύλληψη του αρχικού σχεδίου253».
Με το διάταγμα της 18ης/30ης Σεπτεμβρίου 1834 εγκρίθηκε το σχέδιο με τις προ-
τάσεις του Κλέντσε και ορίστηκε δια την 1η/13η Δεκεμβρίου 1834 η Μετάθεση
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251) Κων. Διαμάντη: οπ.π., σελ.442-445 το σχετικό διάταγμα.

252) Κώστα Η. Μπίρη: ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, σελ.32, Εκδοτικός Οίκος «Μέ-

λισσα». # Γεωργίου Ψύλλα: οπ.π., σελ.222.



της Καθέδρας. Ο Ψύλλας περιγράφει πώς έγινε η επιλογή της θέσης των ανα-
κτόρων και για τη θέση της πόλεως αναφέρει την παράδοση ότι τεμάχισαν στα
τέσσερα ένα πρόβατον και σάπισε τελευταίο το κομμάτι στη θέση της Μπου-
μπουνίστρας (στη γωνία της πλατείας Συντάγματος). Παρόμοια παράδοση για
το χωριό μας τα Καλύβια της Χασιάς στον πρώτο τόμο αυτής της μελέτης. Χει-
ρόγραφο της συλλογής Βλαχογιάννη για τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το
Ναύπλιο στην Αθήνα δημοσιεύει ο Διαμάντης (οπ.π., σελ.449-453) με λίβελο
κατά του Άρμανσπεργκ και της συζύγου του. Όμως η επιλογή και η επίσπευση
της μεταφοράς της πρωτεύουσας όπως περιγράφηκε δεν είχε σχέση με τις επι-
θυμίες, όχι μόνο της συζύγου του Άρμανσπεργκ, αλλά και της Αντιβασιλείας254.

Β) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ
―Πολιτικά Κόμματα
Τα τρία κόμματα που εμφανίστηκαν μετά την απελευθέρωση είχαν την προ-
έλευσή τους από τα χρόνια της Επανάστασης. Ο αντικειμενικός λόγος ήταν
αρχικά θετικός. Στηριζόταν στην ανάγκη βοήθειας που είχε ο ελληνισμός
από τις χριστιανικές δυνάμεις. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούσαν
τα κόμματα και τις φατρίες για να ελέγχουν τις πολιτικές εξελίξεις με απο-
τέλεσμα ο ρόλος των κομμάτων να καταστεί αρνητικός255. Είναι χαρακτηρι-
στική η απάντηση που έδωσε στον Υψηλάντη όταν τον ρώτησε για το μέλλον
της Ελλάδας μετά τη μάχη της Πέτρας (1829) ένας γέρος Τούρκος δερβίσης
γνωστός για τη θυμοσοφία και την προφητική του διάθεση. «Οι Έλληνες θα
ελευθερωθούν μια μέρα από τους Τούρκους· δεν θα ελευθερωθούν όμως πο-
τέ από τις μεγάλες Χριστιανικές δυνάμεις256».

―Τα χαρακτηριστικά των κομμάτων
Δεν είχαν σταθερές πολιτικές αρχές και παράδοση. Οι οπαδοί τους για προ-
σωπικά οφέλη εύκολα άλλαζαν παράταξη. Δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές
σχετικά με την αντίληψη της διαμόρφωσης της εσωτερικής πολιτικής. Κύρι-
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253) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.35-39.

254) Για περισσότερες λεπτομέρειες στον Κώστα Μπίρη (ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ, σελ.21-45), Γ. Ψύλλα (οπ.π.,

σελ.212 και 222-226) και Διαμάντη (διάφορα διατάγματα, σελ.442-453).

255) Βασίλης Φίλιας: «Κοινωνικές Δομές και Πολιτικές Δυνάμεις», Ν.Ε.Π., Ίδρυμα Τύπου ΑΕ, σελ.193.

256) Νίκος Γ. Σβορώνος: «Η Εξάρτηση του Νεοελληνικού Κράτους από τις Μεγάλες Δυνάμεις»,

«Ανάλακτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας», σελ.237.



οι στόχοι των κομμάτων επί Όθωνα ήταν η συμμετοχή των ηγετών των στις
κυβερνήσεις του και η επιβολή μιας συνταγματικής βασιλείας. Όταν όμως
παραχωρήθηκε Σύνταγμα ο «συνταγματικός» Κωλέττης το χρησιμοποίησε
για να επιβάλει τη «δικτατορία» του.
Διαφορές σημαντικές είχαν στο εθνικό ζήτημα. Ποια από τις μεγάλες δυνά-
μεις θα βοηθούσε στον αλυτρωτισμό, στην απελευθέρωση των αλύτρωτων
περιοχών της Ελλάδας. Οι οπαδοί του κάθε κόμματος έτρεφαν ιδιαίτερη συ-
μπάθεια σε μια από τις αντίστοιχες μεγάλες δυνάμεις ελπίζοντας ότι με τη
βοήθειά τους θα πραγματοποιούσαν τα εθνικά τους όνειρα. Το είδος του πο-
λιτικού προσανατολισμού στη μετεπαναστατική Ελλάδα για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα καθορίστηκε από τη διάρθρωση αυτής της πολιτικής. Η
αυθυπαρξία και η ανεξαρτησία της Ελλάδας από κάθε πολιτική επιρροή συ-
νάντησε και συναντά ακόμη μεγάλα εμπόδια που οφείλονται στη γεωγραφι-
κή θέση, στο ότι είναι ευπρόσβλητη από τη θάλασσα, στα μεγάλα οικονομι-
κά συμφέροντα που τη συνδέουν μ’ αυτή, στην απειλή του σλαβικού όγκου
από τον βορρά257 και την ανατολή.

―Δημοσιογραφικά όργανα
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αρχηγός του αγγλικού κόμματος, είχε τις
εφημερίδες «Αθηνά» και «Ελπίς», ο επικεφαλής του γαλλικού κόμματος Ιωάν-
νης Κωλέττης είχε όργανό του την εφημερίδα «Σωτήρ». Το ρωσικό κόμμα την
εφημερίδα «Αιών» που καθοδηγούνταν από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Ο «Χρόνος» ήταν εφημερίδα των Ναπαίων ―των πρώην οπαδών του Καπο-
δίστρια και του φιλορωσικού κόμματος― οι οποίοι όταν αποφασίστηκε να
χωριστεί διοικητικά η Εκκλησία από το Πατριαρχείο, άρχισαν να διακηρύσ-
σουν στην εφημερίδα ότι η Εκκλησία κινδύνευε και απεύθυναν στον τσάρο
έκκληση για να απομακρυνθούν οι τρεις αντιβασιλείς258.

―Το πελατειακό σύστημα
«Οι πολιτικοί θεσμοί, το ίδιο το κράτος, χρησιμοποιούνται από τα κυρίαρχα
κοινωνικά στρώματα, από τους πολιτικούς ―βουλευτές και κομματάρχες― για
να ιδιοποιηθούν το κοινωνικό αγαθό (κοινωνική επιρροή, οικονομικές προσό-
δους κ.λ.π.) υφαίνοντας σχέσεις προσωπικής εξάρτησης και χειραγώγησης με
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257) Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος: οπ.π., σελ.212-213.

258) Douglas Dakin: οπ.π., σελ.113.



το κοινωνικό σώμα259». Αυτό είναι το πελατειακό σύστημα με απλά λόγια.
Ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη παρεμβάλλετο ο πολιτικός δημιουργώ-
ντας σχέσεις διαμεσολαβητικού χαρακτήρα. Την επικοινωνία του πολίτη με
το κράτος εγγυάτο και συντηρούσε ο πολιτικός. Πολλοί ήταν οι λόγοι που
διαμόρφωσαν το πελατειακό σύστημα μετά την απελευθέρωση. Κατά την
πρώτη περίοδο του νεοελληνικού κράτους μόνο το δημόσιο μπορούσε να
αντλήσει και να χρησιμοποιήσει το πλεονάζον εργατικό δυναμικό, τους
άνεργους αγρότες. Το εμπόριο και η μεταποίηση δεν μπορούσαν να απορ-
ροφήσουν τα πλεονάζοντα εργατικά χέρια. Εξαιτίας του πολέμου σημαντι-
κά στρώματα του πληθυσμού ζούσαν μέσα στη φτώχια και την εξαθλίωση.
Είχαν συντρέξει όλες οι προϋποθέσεις ώστε ο χωρικός να είναι πολιτικά
εξαρτημένος από εκείνους που διαχειρίζονταν το δημόσιο ως εργοδότη.

―Έλληνες Πρωθυπουργοί
Κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας και μέχρι τον Δεκέμβρη του 1837 δεν ορί-
στηκε Έλληνας Πρωθυπουργός. Αρχικά η Αντιβασιλεία συγκέντρωσε στα χέ-
ρια της όλες τις εξουσίες. Όρισε αμέσως ένα επταμελές υπουργικό συμβού-
λιο, το οποίο όμως ήταν ένα απλό διεκπεραιωτικό όργανο των αποφάσεών
της. Τη 19η/31η Ιουλίου 1834 ανακλήθηκαν ο Μάουρερ και ο Άβελ. Την 1η Ιου-
νίου 1835 ενηλικιώθηκε ο βασιλιάς Όθωνας και ανάλαβε ο ίδιος όλες τις
εξουσίες, κράτησε ωστόσο πρωθυπουργό (καγκελάριο) τον Armansperg.
Υπήρξε ο τελευταίος, όργανο της Αγγλικής πολιτικής. Υπεύθυνος για την κα-
κή διαχείριση των οικονομικών. Φρόντισε να αποκλείσει τον νεαρό Όθωνα
από κάθε γνώση του τρόπου διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων. Ζήτησε
και απομάκρυνε τον Κωλέττη που τοποθετήθηκε πρεσβευτής στο Παρίσι και
έστειλε τους Μαυροκορδάτο, Τρικούπη και Μεταξά σε αποστολές στο εξωτε-
ρικό.. Ο Μάουρερ αποκάλυψε τον ρόλο του στο βιβλίο του «Ελληνικός Λαός».
Τον Φεβρουάριο του 1837 τον αντικατέστησε με τον Ρούντχαρτ (2/14 Φε-
βρουαρίου 1837 ίσαμε 8/20 Δεκεμβρίου 1837). Δημιουργήθηκε άνοδος της αυ-
στριακής επιρροής. Ο Ρούντχαρτ είχε σχέσεις με τον Μέτερνιχ260.
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259) Γιώργος Κοντογιώρης: «Κοινωνικές δομές και Πολιτικές Δυνάμεις», Ν.Ε.Π., Ίδρυμα Τύπου ΑΕ, σελ.197.

260) Στην Ν.Ε.Π. Ιστορία, Ίδρυμα Τύπου ΑΕ: Η Άσκηση της Εξουσίας από την Αντιβασιλεία, οι

Γιώργος Κασιμάτης: σελ.204-205 και Σπύρος Φλογαΐτης: σελ.207-210. # Δημήτρης Λουλές: Οι Πα-

ρεμβάσεις των Ξένων Δυνάμεων, σελ.214-217. # Douglas Dakin: οπ.π., σελ.113-116. # Απόστολος Ε.

Βακαλόπουλος: οπ.π., σελ.224-232. # Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: οπ.π., σελ.429-437.



«Η άνοδος στην εξουσία του Ρούντχαρτ υπουργού και γραμματέα της Επι-
κρατείας της Βαβαρίας, αφοσιωμένης αυτή τη στιγμή στην Ιερή Συμμαχία
που είχε ανανεωθεί το 1833 και 1835 στο Μύχενγκρατς, έδειχνε ότι ο Όθων
απομακρυνόταν απ’ την Αγγλία και στρεφόταν προς τη Ρωσία και την Αυ-
στρία· το γεγονός αυτό ήταν επόμενο να προκαλέσει την έκδηλη εχθρότητα
της Αγγλίας261».
Ο Ρούντχαρτ μετά τη σφοδρή αντεπίθεση των πρεσβευτών των μεγάλων δυ-
νάμεων και μεγάλου μέρους των Ελλήνων αλλά και τις δυσχέρειες που συ-
ναντούσε για την επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων της χώρας, ανα-
γκάστηκε να παραιτηθεί ύστερα από 10 μηνών πρωθυπουργία. Ο Όθωνας
κράτησε ο ίδιος την πρωθυπουργία, τυπικά όμως χρέη πρωθυπουργού
ασκούσε ο υπουργός των Εξωτερικών Κωνσταντίνος Ζωγράφος, που είχε
χειριστεί με επιδεξιότητα τα εκκρεμή ελληνοτουρκικά ζητήματα. Ωστόσο η
εμπορική συνθήκη, που έκλεισε ο Ζωγράφος με τους Τούρκους, αποδοκι-
μάστηκε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Μάρτιο του 1840.
Η Γαλλία για να ματαιώσει τις παρασκηνιακές ενέργειες της Αγγλίας, πρό-
τεινε για πρωθυπουργό τον Αλέξ. Μαυροκορδάτο, ο οποίος υπέβαλε στον
βασιλιά πρόγραμμα με ευρύτερη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, ιδιαίτερα στα οικονομικά ζητήματα, με ανεξαρτητοποίηση των υπουρ-
γών και ευθύνη για τις πράξεις τους και στη βαθμιαία αποχώρηση των Βα-
βαρών. Πρότεινε τον διορισμό ενός πρωθυπουργού που θα ήταν πρόεδρος
του υπουργικού συμβουλίου και θα είχε έργο να χαράξει την κρατική πολι-
τική. Ήθελε να πετύχει να θέσει στην υπηρεσία της δημοκρατίας τις εξου-
σίες του στέμματος και να εισαγάγει στο μέλλον ένα πιο δημοκρατικό σύ-
στημα διακυβέρνησης.
Τελικά ορίστηκε ο Μαυροκορδάτος, ουσιαστικά ο πρώτος Έλληνας πρωθυ-
πουργός, αλλά η πρωθυπουργία του διήρκεσε μόνο έξι εβδομάδες (24 Ιου-
νίου/6 Ιουλίου 1841 ίσαμε 8/20Αυγούστου 1841). Ο βασιλιάς χρονοτριβούσε
και παρέλκυε την εκπλήρωση των υποσχέσεών του, η Γαλλία επιδίωκε να
προωθήσει το Χρηστίδη, νούμερο δύο του γαλλικού κόμματος. Αηδιασμένος
ο Μαυροκορδάτος υπέβαλε την παραίτησή του.
Τον διαδέχτηκε η Κυβέρνηση Χρηστίδη (9 Αυγούστου 1841-3 Σεπτεμβρίου
1843). Με τον νόμο της 30ης Μαρτίου 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα, η
οποία συνέδεσε το όνομά της με την υπόσταση και την ιστορία της Ελλάδας.
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261) Νίκος Γ. Σβορώνος: Επισκόπηση κ.λ.π., σελ.80.



Αλλά η κυβέρνηση του Χρηστίδη βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική θέση. Το
1843 κήρυξε επίσημα πτώχευση κάνοντας έκκληση για πίστωση στις προ-
στάτιδες δυνάμεις.
Ακολούθησε η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Νέος πρωθυπουρ-
γός ορίστηκε ο Ανδρέας Μεταξάς. Η κυβέρνηση κάλεσε τον λαό να εκλέ-
ξει τους αντιπρόσωπούς του για την Εθνοσυνέλευση. Περί τα μέσα του
Φεβρουαρίου παραιτήθηκε ο Μεταξάς. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύ-
γουστο του 1844 πρωθυπουργός διετέλεσε ο Αλ. Μαυροκορδάτος. Προ-
κήρυξε εκλογές που έφεραν νικητή τον Ι. Κωλέττη. Σχημάτισε κυβέρνηση
την 6η Αυγούστου 1844 με τη συμμετοχή του Ανδρέα Μεταξά αρχηγού του
ρωσικού κόμματος, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση την 26η Ιου-
λίου 1845. Μια τριετία διήρκεσε η πρωθυπουργία του Κωλέττη, ως τον θά-
νατό του, 31 Αυγούστου/12 Σεπτεμβρίου 1847. Οι ιστορικοί εκφράζονται
με σκληρά λόγια όταν αναφέρονται στην προσωπικότητά του. Τύπος τυ-
χοδιώκτη πολιτικού που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά στην
άσκηση της εξουσίας. Ενθάρρυνε τις επεμβάσεις του στέμματος στην πο-
λιτική ζωή. Η εσωτερική πολιτική υπήρξε γεμάτη από ανωμαλίες, αταξίες,
καταχρήσεις των δημοσίων χρημάτων, αυθαίρετους διορισμούς και παύ-
σεις υπαλλήλων. Μεγάλος κομματάρχης, καιροσκόπος, με πρόσχημα την
πραγματοποίηση της «Μεγάλης ιδέας» της απελευθέρωσης των αλύτρω-
των χωρών. Ζήτησε τη συνδρομή των ληστών για να κρατήσει στον έλεγ-
χό του τις επαρχίες. Με υποσχέσεις και δωροδοκίες κατόρθωσε να πάρει
την πλειοψηφία με το μέρος του και να εφαρμόσει κοινοβουλευτική δι-
κτατορία.
Ακολούθησαν: Ο Κίτσος Τζαβέλας (Σεπτέμβριος 1847-Μάρτιος 1848). Ο
Γεώργιος Κουντουριώτης (Μάρτιος-Οκτώβριος 1848). Τον διαδέχτηκε ο
ναύαρχος Κανάρης ως τον Δεκέμβριο του 1849 και ακολούθησε ο Αντώνιος
Κριεζής ως τον Μάϊο του 1854.
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Μάϊο
του 1854 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1855, οπότε και έθεσε τέρμα στη μακρό-
χρονη πολιτική του σταδιοδρομία. Ο Όθωνας κάλεσε τον Δημήτριο Βούλ-
γαρη, πρόκριτο της Ύδρας και σχημάτισε κυβέρνηση. Δεν διακρινόταν για
τις διοικητικές του ικανότητες, ήταν όμως σημαντικός πολιτικός παράγων.
Τον Νοέμβριο του 1857 την κυβέρνηση του Βούλγαρη διαδέχτηκε η κυβέρ-
νηση του Αθανάσιου Μιαούλη, γιου του ναυάρχου και παρέμεινε μέχρι το
τέλος της βασιλείας του Όθωνα.
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Αξιοσημείωτα γεγονότα της περιόδου της Αντιβασιλείας
―Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδος
Η πρώτη διαίρεση της χώρας έγινε με το Διάταγμα 3(15)-4-1833 «Περί της
διαιρέσεως του βασιλείου και της διοικήσεως αυτού» (ΦΕΚ 12/6-4-1833). Η
Ελλάδα διαιρέθηκε σε 10 νομούς και 42 επαρχίες. Ακολούθησε η σύνταξη
σχεδίου νόμου για τους δήμους. Συντάχθηκε αρχικά στη γερμανική γλώσσα
και μεταφράστηκε στην ελληνική. Υποβλήθηκε στην Επί των Εσωτερικών
Γραμματεία προς συζήτηση στην πενταμελή επιτροπή και έγινε νόμος του
κράτους με το Β.Δ. 27-12-(8-1-1834)-1833 «Περί του σχηματισμού και της δι-
αιρέσεως των δήμων» (ΦΕΚ 3/10-1-1834). Από την κυβέρνηση δόθηκαν οδη-
γίες στα αρμόδια όργανα για τον σκοπό της σύστασης των δήμων, τις γενι-
κές αρχές και την εκτέλεση του σχηματισμού των δήμων.
Ο Ν. Ι. Πανταζόπουλος σχολιάζει τον νόμο: «Στον τομέα της διοικητικής ορ-
γανώσεως είναι γνωστό ότι ο Abel, έχοντας την επιδοκιμασία του Maurer, συ-
νέταξε με βάση τα γαλλικά πρότυπα το «Νόμο Περί Συστάσεως των Δήμων»
(27 Δεκεμβρίου 1833/8 Ιανουαρίου 1834). Το νομοθέτημα αυτό φέρει ψευδε-
πίγραφο τίτλο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για Νόμο αποδιοργανώσεως
των Κοινοτήτων και της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Δημοκρατικών θεσμών του
ελληνικού λαϊκού δικαίου με μακραίωνη και γόνιμη παράδοση οι οποίοι κα-
ταλύθηκαν από την Αντιβασιλεία ενώ είχαν συμβάλει αποφασιστικά στην
έκρηξη και τον θρίαμβο της Επαναστάσεως του ’21. Τον διαλυτικό αντίκτυπο
της αυθαίρετης αυτής ενέργειας βιώνουμε και σήμερα όλοι μας».
Και σε άλλο σημείο της κριτικής του262 γράφει: «Ο Abel περιφρονώντας τα
πολιτικά δικαιώματα των Ελλήνων που είχαν διαμορφωθεί στα πλαίσια του
κοινοτισμού και της αυτοδιοικήσεως, χαρακτηρίζει τις Γενικές Συνελεύσεις
των Πολιτών, το κυρίαρχο δηλαδή σώμα της κοινότητος ως το «στάδιο των
χαμερπεστάτων παθών και χώρο συναλλαγής».
Κατάργηση του νομαρχιακού συστήματος. Προέκυψε η ανάγκη να μεταβλη-
θεί το σύστημα διοίκησης επειδή με το εισαχθέν νομαρχιακό σύστημα δημι-
ουργήθηκε δυσανάλογος όγκος διοικητικής εργασίας στις μικρές περιφέρει-
ες των νομών και παρενεβλήθησαν δυσχέρειες στη διοίκηση. Με το ΒΔ 20-6
(2-7)-1836 καταργήθηκε το νομαρχιακό σύστημα και συστήθηκαν 30 διοική-
σεις και 19 υποδιαιρέσεις.
Αλλά με τον Νόμο ΚΕ’ της 5-12-1845 «Περί διαιρέσεως των νομαρχιακών
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και επαρχιακών αρχών» (ΦΕΚ 32/8-12-1845) διαιρέθηκε η χώρα σε 10 νο-
μούς και 49 επαρχίες263.

―Αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Ελλάδας
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης η Εκκλησία είχε χωριστεί διοικητικά
από το Πατριαρχείο. Η Αντιβασιλεία αντιμετώπισε και το πρόβλημα της
Εκκλησίας. Στο ζήτημα αυτό πολλοί δεν επιθυμούσαν επιστροφή στο παλαιό
καθεστώς. Πολλοί πάλι, ίσως η πλειονότητα των Ελλήνων, ήθελαν να διατη-
ρήσουν τους δεσμούς με το Πατριαρχείο, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που εί-
χε διαδραματίσει διαχρονικά για τον ελληνισμό. Οι Βαβαροί όμως προσχώ-
ρησαν στην άποψη να διαμορφωθεί η σχέση Εκκλησίας-Κράτους σύμφωνα
με τα εραστιανά264 ή γαλλικιστικά265 πρότυπα. Ο Μάουρερ αγνοούσε και τη
δημοκρατική δομή της ορθόδοξης Εκκλησίας και τον βαθμό της παραδοσια-
κής ανεξαρτησίας της από την κοσμική εξουσία. Υιοθέτησε τις απόψεις του
Θεόκλητου Φαρμακίδη ο οποίος τον επισκέφτηκε στο Ναύπλιο που υποστή-
ριζε από καιρό ότι ο κλήρος έπρεπε να τεθεί υπό τον έλεγχο της Κυβέρνη-
σης. Συμφώνησαν και ο Σπ. Τρικούπης, Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δη-
μόσιας Εκπαίδευσης και ο υπουργικός σύμβουλος Κων. Σχινάς. Έκαναν τις
απαραίτητες μυστικές συνεννοήσεις με επισκόπους και μητροπολίτες και με
το Διάταγμα 8/15 Απριλίου 1833 ανακηρύχτηκε Αυτοκέφαλη η Εκκλησία,
αποσπασμένη από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Να διοικείται
από διαρκή Ιερά Σύνοδο να διορίζεται και να υπάγεται στο Υπουργείο. Στη
σύγκλιση της Ιεράς Συνόδου, 23 Ιουλίου 1833, αποφασίστηκε η διακήρυξη
της ανεξαρτησίας της Εκκλησίας.
Διαμαρτυρίες υπήρξαν πολλές ιδιαίτερα το γεγονός ότι επί κεφαλής της ορ-
θοδόξου Εκκλησίας ήταν ο Βασιλιάς, Λατίνου δόγματος. Στο Σύνταγμα του
1844 τα άρθρα 1 και 2, αναφέρονταν στην Εκκλησία. Το πρώτο όριζε την
επικρατούσα θρησκεία, ανεκτές τις άλλες γνωστές θρησκείες, την απαγό-
ρευση του προσηλυτισμού. Το δεύτερο με κεφαλή τον «Κύριον Ἡμῶν Ἰη-
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μά Έραστο (1524-1583).

265) Γαλλικανισμός: Το άθροισμα διοικητικών προνομίων της γαλλικής Εκκλησίας απέναντι στο θρη-

σκευτικοπολιτικό σύστημα του παπισμού στη Δυτική Εκκλησία.



σοῦν Χριστόν» την εκκλησίαν αναποστάτως ηνωμένη δογματικώς με την
Κωνσταντινούπολη μεγάλη και κάθε άλλη ομόδοξο του Χριστού εκκλησία.
Το 1850 με τον «Συνοδικό Τόμο» το οικουμενικό πατριαρχείο αναγνώρισε
την ελλαδική εκκλησία και την ανακήρυξε αυτοκέφαλη. Οι σχέσεις των δύο
Εκκλησιών που είχαν διαταραχθεί από το 1833, αποκαταστάθηκαν.

―Η φυλάκιση, η καταδίκη και η αμνηστία του Κολοκοτρώνη
Γράφει ο Κολοκοτρώνης στα Απομνημονεύματά του: «Ήλθαν τη νύχτα εις
τας 7 Σεπτεμβρίου και μ’ επήρε ο Κλεώπας μοίραρχος με σαράντα χωροφύ-
λακας και με επήγε εις το Ίτς Καλέ και μ’ επαρέδωσε εις τον φρούραρχον
και μ’ έβαλαν έξη μήνες μυστική φυλακή, χωρίς να ιδώ άνθρωπον, εκτός του
δεσμοφύλακα».
Και συνεχίζει πιο κάτω: «Έπειτα απ’ εξ μήνες μας εκοινοποίησαν την κατη-
γορίαν, ότι τάχα εκάμναμεν αναφοράς πότε εναντίον όλης της Αντιβασιλεί-
ας, πότε εναντίον των δύο μελών, και υπέρ του Αρμανσπέργ, ότι ηθέλαμεν
να κάμωμεν επανάστασιν, και ότι εβγάζαμεν δι’ αυτόν τον σκοπόν και λη-
στάς, όλα άρατα θέματα». Μετά αναφέρει ότι στο δικαστήριο παρουσιάστη-
καν από τη μια ψευδομάρτυρες κι απ’ την άλλη τίμιοι άνθρωποι, νοικοκυ-
ραίοι μάρτυρες υπεράσπισης και συνεχίζει: «Ήθελαν τον σκοπόν τους, κα-
ταδίκην. Έξαφνα μανθάνω ότι βιάζει ο Σχινάς μινίστρος της Δικαιοσύνης,
το δικαστήριον και υποχρεώνει τον πρόεδρον Πολυζωίδην και Τερτσέτην να
υπογράψουν με βαγιονέταις».
Τον Κολοκοτρώνη και τον Κολιόπουλο (Πλαπούτα) τους συνέλαβαν 7 Σε-
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266) Είναι αποκαλυπτικά τα όσα γράφει ο Ψύλλας στα Απομνημονεύματά του (σελ.216-220). Όταν

προκύψανε τα «Περί τον Κολοκοτρώνη συνομωτικά» όπως τα χαρακτηρίζει, ο Ψύλλας ήταν Γραμμα-

τέας της Επικρατείας Επί των Εσωτερικών. Περιγράφει πώς ο Αριστομένης Κουβαράς παρουσιά-

στηκε λέγοντάς του πως άκουσε περιδιαβαίνοντας την Πελοπόννησο διάφορα πρόσωπα να καταφέ-

ρονται κατά της κυβέρνησης και της Αντιβασιλείας και ότι «τεκτένεται τι κατά του καθεστώτος». Τον

ρώτησε αν θα μπορούσε αυτά να τ’ αποδείξει στο δικαστήριο και αρνήθηκε γιατί δεν μπορούσε να

έχει τρανές αποδείξεις.

Συναντήθηκε με τον Κωλέττη και εκείνος τον ρώτησε αν είδε τον Κουβαρά. Παρά την εξήγηση που

του έδωσε, ο Κωλέττης επέμενε ότι έπρεπε να λάβει τα μέτρα. Το ίδιο έκανε και ο Μαυροκορδάτος.

Ο Χρηστίδης, ήταν τότε νομάρχης Μεσσηνίας, έλεγε ότι γνώριζε αλλά με αόριστο τρόπο και ο Ψύλ-

λας του ζήτησε να εξετάσει με ακρίβεια και να πράξει όπως απαιτούν τα καθήκοντά του.

Ο Κουβαράς επανήλθε με μία επιστολή του Θεαγένη από τη Βυτίνα στην οποία κατηγορούσε τον Κο-



πτεμβρίου 1833. Άρχισε η δίκη 30 Απριλίου 1834 και την 26η Μαΐου βγήκε η
απόφαση. Καταδίκη εις θάνατον. Ο Πολυζωίδης και ο Τερτσέτης δεν υπό-
γραψαν την απόφαση. Η ποινή μετριάστηκε σε 20 χρόνια και φυλακίστηκαν
στο Παλαμήδι. Με την ενηλικίωση του Όθωνα δόθηκε χάρη και αποφυλα-
κίστηκε την 27η Μαΐου 1835.
Ο Μάουρερ γράφει ότι μετά την σύλληψή τους δημοσιεύτηκε νέος αυστηρός
νόμος περί Τύπου και απολύθηκαν για την αδράνειά τους τα μέλη του παλι-
ού Υπουργικού Συμβουλίου Τρικούπης, Ψύλλας και Πραΐδης. Στη θέση τους
μπήκαν οι πιο δραστήριοι Κωνστ. Σχινάς και Θεοχάρης που ανάλαβαν τα
Υπουργεία Δικαιοσύνης, Παιδείας και Οικονομικών, ενώ το τόσο σημαντι-
κό σ’ αυτές τις περιστάσεις Υπουργείο των Εσωτερικών ανατέθηκε στον δυ-
ναμικό Κωλέττη266.
Διάφοροι ντόπιοι και ξένοι (π.χ. ο Τιρς) είχαν επηρεάσει την Αντιβασιλεία
εναντίον του Κολοκοτρώνη. Συνέπεσε όμως να γίνουν γνωστές την ίδια εποχή
δύο αναφορές. Μία του Γερμανού φιλόλογου και διερμηνέα της αυλής Johann
Franz με την οποία απευθυνόταν προς τον βασιλιά της Βαβαρίας Λουδοβίκο
Α’ για να αντικαταστήσει την τριμελή αντιβασιλεία με ένα πρόσωπο, τον
Άρμανσπεργ. Όταν έμαθαν το περιεχόμενο της αναφοράς τα άλλα  δύο μέλη
κάλεσαν τον Άρμανσπεργ και αποφάσισαν να αποπέμψουν στη Βαβαρία τον
Franz, του έδωσαν και ένα μεγάλο ποσό για τα έξοδα του ταξιδιού.
Η άλλη αναφορά δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Χρόνος» των Ναπαίων,
πρώην οπαδών του Καποδίστρια. Διακήρυξαν ότι η Εκκλησία κινδύνευε,
ύστερα από τον χωρισμό με το Πατριαρχείο και απεύθυναν έκκληση στον
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λοκοτρώνη ότι οργανώνει ομάδες για ξεσηκωμό. Του πήρε την επιστολή ο Ψύλλας και την έστειλε

στον Ζωγράφο, νομάρχη Αρκαδίας. Ο Ζωγράφος ομολόγησε ότι όσα έγραφε ο Θεαγένης ήταν συκο-

φαντίες. Τον κάλεσε ο Ψύλλας μπροστά σ’ όλα τα μέλη της Αντιβασιλείας και τους διαβεβαίωσε πώς

έχει η κατάσταση. Στη Νομαρχία Αργολίδας καταφέρθηκε εναντίον του ο Σχινάς. Μαζί με τον Μαύ-

ρο, νομάρχη Αργολίδας επισκέφτηκαν τον Μάουρερ. Περιγράφει τον έντονο διάλογο που είχε ο Ψύλ-

λας με τον Μάουρερ, και την απάντησή του στην απειλή ότι πρέπει να υποβληθεί σε δίκη εσχάτης προ-

δοσίας.

Μαζί με τον Τρικούπη, πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου, προσπάθησαν να ανακληθεί η απόφα-

ση για παραπομπή του Κολοκοτρώνη και των λοιπών στο στρατοδικείο. Αυτή ήταν η αδράνεια που

τους καταλογίζει στο βιβλίο του ο Μάουρερ. Έφεραν τους καιροσκόπους Κωλέττη και Σχινά για να

εξασφαλίσουν την καταδίκη. Τους βγήκαν μπροστά ο Πολυζωίδης και ο Τερτσέτης και ξεστράτησε ο

σκοπός τους.



Τσάρο να φροντίσει να απομακρυνθούν οι τρεις αντιβασιλείς. Τα γεγονότα
αυτά τα συνέδεσαν με τις ταραχές της Τήνου όπου οι κάτοικοι είχαν αρνηθεί
να πληρώσουν φόρους και η αντίδραση των αντιβασιλέων ήταν κεραυνοβό-
λα· συνέλαβαν ηγετικούς παράγοντες του φιλορωσικού κόμματος (Κολοκο-
τρώνη, Πλαπούτα κ.λ.π.) και εμπιστεύτηκαν τα δύο βασικά υπουργεία (Εσω-
τερικών και Δικαιοσύνης) στους γαλλόφιλους τον Κωλέττη και τον Κ. Σχινά.
Στα παρασκήνια δρούσαν οι ξένοι διπλωμάτες.

―Επιγραμματικές αναφορές
#Η αντιμετώπιση των Μοναστηριών από την Αντιβασιλεία, Τα διατάγματα
της 25ης Σεπτεμβρίου/7ης Οκτωβρίου 1833 και σειρά άλλων νόμων για την
διατήρηση ή το κλείσιμο και τη ρύθμιση της περιουσίας.
#Τοπικές Εξεγέρσεις: Τον Μάϊο του 1834 στη Μάνη με την απόφαση για
την κατεδάφιση των πύργων. Εξεγέρσεις στην Αρκαδία και τη Μεσσηνία με
αίτημα τη διανομή των Εθνικών γαιών. Στη Στερεά, καλοκαίρι του 1835, ξε-
σηκωμός στην Ύδρα τον Αρπίλιο του 1838 και ακολούθησε το κίνημα της
Πάτρας. Τον Απρίλιο του 1839 κινητοποίηση στο Γύθειο με βασικό αίτημα
την παραχώρηση Συντάγματος.
#Το Πανεπιστήμιο και το φοιτητικό κίνημα. Το φοιτητικό κίνημα μπολιά-
στηκε από το ξεκίνημά του με ιδιαίτερα εθνικοαπελευθερωτικά και δημο-
κρατικά ιδεώδη. Η αρχή με τη θυσία του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι.
Με το ΒΔ της 22ας Απριλίου 1837 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο. Στο διάταγμα
αυτό υπάρχει αναφορά για τη συμπεριφορά των φοιτητών:

«Το Πανεπιστήμιο υπόκειται εις την άμεσον επιτήρησιν της
ημετέρας επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύ-
σεως Γραμματείας. Η Διεύθυνσις και η Αστυνομία του Πανεπι-
στημίου ανατίθηται εις έναν Πρύτανην. Εις τους παρεκτραπέ-
ντας φοιτητάς του καταστήματος δύναται να επιβάλη ο πρύτα-
νης τας ακολούθους ποινάς: επίπληξην, δημοσίαν επίπληξην
ενώπιον του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κράτησιν εντός
του καταστήματος».

Το 1838 καθιερώθηκε ο εορτασμός της εθνικής γιορτής την 25η Μαρτίου.
Την επόμενη χρονιά οι φοιτητές γιόρτασαν την 25η Μαρτίου με συγκέντρω-
ση σε κεντρικό ξενοδοχείο και πορεία με αντικαθεστωτικά συνθήματα στους
δρόμους της πρωτεύουσας. Η πρώτη πολυήμερη απεργία των φοιτητών
πραγματοποιήθηκε το 1842267.
#Το 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα με τον νόμο της 30ης Μαρτίου. Ήταν ιδέα
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του φιλέλληνα Ελβετού τραπεζίτη ―φίλου του Καποδίστρια― Eynard και του
Ηπειρώτη Γεωργίου Σταύρου. Άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 1842.

Η Συνταγματική Μοναρχία του Όθωνα
―Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843
Η Ελλάδα είχε περιέλθει σε δεινή οικονομική κρίση εξ αιτίας των δυσανά-
λογων σε σχέση με τα έσοδα δαπανών. Η Βρετανία αρνήθηκε να δώσει οι-
κονομική βοήθεια στην Ελλάδα και η Κυβέρνηση επέβαλε ειδικό φόρο στους
δημόσιους αξιωματούχους, περιόρισε τον αριθμό των αξιωμάτων σε βάρος
όχι των Βαβαρών αλλά μόνον των Ελλήνων και περιέκοψε τις δημόσιες δα-
πάνες γενικά. Τα μέτρα ενόχλησαν πολλούς Έλληνες και παράλληλα οι Δυ-
νάμεις στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου (5 Ιουλίου 1843) καθόρισαν το ύψος
των δόσεων του δανείου και ίδρυσαν μια ειδική υπηρεσία με αποστολή να
ελέγχει τις δαπάνες του ελληνικού κράτους, ώστε να εξασφαλίζεται η κατα-
βολή των δόσεων268. Γράφει ο Μακρυγιάννης: «Τότε γύρεψαν και οι δανει-
σταί μας το χρεώλυτρο· και οι Πρέσβεις μας βιάσαν πολύ. Κι έγινε ’κονομία
εις το πολιτικό μας και στρατιωτικό και εις τ’ άλλα της παλαβομάρας μας269».
Της εξέγερσης προηγήθηκαν ο αγώνας των εφημερίδων για παραχώρηση
Συντάγματος και η κατήχηση των αγωνιστών από τον Μακρυγιάννη. Ακο-
λουθεί όρκος της υπέρ του Συντάγματος συνωμοσίας με χρονολογία 17 Δε-
κεμβρίου 1840.

«Ὁρκιζόμαστε οἱ ὑπογεγραμμένοι... ὅτι νά εἴμαστε καθεαυτό
Ἕλληνες κι ἀγαθοί πατριῶτες καί ὡς τοιοῦτοι νά φυλᾶμε τήν
πατρίδα μας ἀπό κάθε κακόν καί δόλον κι ἀπάτη ἀπό τούς
δολερούς καί απατεῶνες, τούς ’διοτελεῖς καί κακούς ἀνθρώ-
πους, νά μήν εἴμαστε οὔτε ψευτοσυνταγματικοί, οὔτε κυβερ-
νητικοί (εννοεί Καποδιστριακοί), οὔτε εἰς μερίδα ξένη οὔτε
Ἄγγλοι, οὔτε Γάλλοι, οὔτε Ροῦσοι, οὔτε σέ καμίαν ξένη μερίδα·
νά τούς σεβόμαστε διά τήν εὐεργεσίαν ὁπού μᾶς κάμαν, καί νά
μᾶς ἀφήσουν ἥσυχους ἐμᾶς καί τόν Βασιλέα μας καί νά εἴμα-
στε κι ἐμεῖς Ἓλληνες κατά τούς ἀγῶνες μας καί θυσίες ὁπού
ὑποφέραμεν, και ὡς τοιοῦτοι νά χαιρόμαστε τ’ ἀγαθά τῆς πα-
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267) Άλκης Ρήγος: Το Φοιτητικό Κίνημα, Ν.Ε.Π. Ιστορία, Ίδρυμα Τύπου ΑΕ, σελ.220-222.

268) Douglas Dakin: οπ.π., σελ.123.

269) Μακρυγιάννη: Απομνημονεύματα, σελ.436, Εκδότες «Μέλισσα», Α. Καβαδίας.



τρίδος, καί τοιούτως νά τήν ἐπιστηρίζωμε, κι ὄχι ὡς κόλακες
καί προδότες κι ἀγορασμένοι αὐτηνῶν τῶν ἀπατεώνων...».

Ο Μακρυγιάννης δικάστηκε (18-5-1842) για εξύβριση σε δημοσίευμά του
κατά του Χρηστίδη στον «Αιώνα» και αθωώθηκε ενώ καταδικάστηκε σε φυ-
λάκιση και πρόστιμο ο Πέτρος Μαντζαράκης που σχολίασε το δημοσίευμα.
Οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης Ανδρέας Λόντος, του αγγλικού κόμματος και
ο Ανδρέας Μεταξάς του ρωσικού στους οποίους προστέθηκε και ο Κων. Ζω-
γράφος επιδίωξαν να αποσπάσουν από τον Όθωνα την παραχώρηση συ-
ντάγματος ή να τον εξαναγκάσουν σε παραίτηση. Ήρθαν σε συνεννόηση
Μακρυγιάννης και Μεταξάς για Εθνική Συνέλευση και Σύνταγμα. Τον Αύ-
γουστο του 1843 ο Μακρυγιάννης προσεταιρίστηκε τον Καλλέργη αρχηγό
του Ιππικού και μέσω εκείνου τον Σκαρβέλη αρχηγό του πεζικού και τον
Σπυρομήλιο, διοικητή της Σχολής των Ευελπίδων. Την 3η Σεπτεμβρίου 1843
οι στρατιωτικές δυνάμεις κύκλωσαν το παλάτι με τον Καλλέργη επικεφαλής.
Μαζί κι ο Μακρυγιάννης και οι Μεταξάς, Λόντος, Ζωγράφος. Ο βασιλιάς
αναγκάστηκε να υποχωρήσει στις αξιώσεις των επαναστατών. Ο Μεταξάς
ορίστηκε πρωθυπουργός. Σχηματίστηκε συμμαχικό Υπουργείο και υπογρά-
φηκαν τα διατάγματα για τον διορισμό της νέας κυβέρνησης και τη σύγκλι-
ση Εθνοσυνέλευσης. Η επανάσταση τελείωσε σχεδόν αναίμακτη. Σκοτώθη-
κε μόνο ένας χωροφύλακας έξω από το σπίτι του Μακρυγιάννη270.

―Α’ Εν Αθήναις Εθνοσυνέλευση
Η Α’ Εν Αθήναις Εθνική Συνέλευση συνήλθε σε μια «αίθουσα χορού» των
Ανακτόρων στον περίβολο της παλιάς Βουλής την 8η Νοεμβρίου 1843 με τη
συμμετοχή 214 πληρεξουσίων μεταξύ των οποίων υπήρχαν και ετερόχθονες
δηλαδή πληρεξούσιοι από μη απελευθερωμένες περιοχές. Οι εργασίες ολο-
κληρώθηκαν τον Μάρτιο του 1844 μετά από 75 συνεδριάσεις.
Οι ξένοι πρεσβευτές που εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα των μεγάλων δυ-
νάμεων παρενέβαιναν στις συνταγματικές διαδικασίες για να μετριάσουν εν-
δεχόμενες ριζοσπαστικές τάσεις που θα επικρατούσαν στην Εθνοσυνέλευση.
Όλοι οι πρέσβεις ο Λάιονς της Αγγλίας, ο Πισκατόρι της Γαλλίας και ο Πρό-
κες της Αυστρίας βρίσκονταν μέσα στη Συνέλευση. Είχαν στραφεί προς τον
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270) Μακρυγιάννη: οπ.π., σελ.427-430 και 435, 439, 443-452. # Απ. Ε. Βακαλόπουλος: οπ.π., σελ.241-

243. # Douglas Dakin: οπ.π., σελ.123-124. # Παύλος Πετρίδης: «Η Εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου του

1843», Ν.Ε.Π. Ιστορία, Ίδρυμα Τύπου ΑΕ, σελ.223-224.



Μαυροκορδάτο και τον Κωλέττη και μαζί τους προσπαθούσαν να μετριάσουν
τον επιδιωκόμενο δημοκρατικό χαρακτήρα μέχρι την τελική ψήφιση του Συ-
ντάγματος271. Δύο βασικές τάσεις είχαν δημιουργηθεί. η μία με απόψεις για
μια συντηρητική μοναρχία που βασιζόταν στη συνεργασία των αρχηγών των
κομμάτων και η άλλη που αποτελούσε μειοψηφία ήταν ανομοιγενής χωρίς ξε-
καθαρισμένους πολιτικούς προσανατολισμούς με επικεφαλής τον Μακρυ-
γιάννη και τον Παλαμήδη που δεν μπόρεσε να επηρεάσει το συντακτικό έρ-
γο άσκησε όμως οξύτατη κριτική στον Μαυροκορδάτο και τον Κωλέττη272.
Ο Dakin για τις εκλογές ανάδειξης της συντακτικής συνέλευσης γράφει ότι
ελάχιστα είναι γνωστά για το πώς λειτούργησαν οι τοπικές φατρίες, πόσο
αυτές συνδέονταν με τα κόμματα στην Αθήνα, πόση πίεση άσκησαν στους
εκλογείς οι ομάδες των ενόπλων μπράβων. Ο συνασπισμός Μαυροκορδά-
του-Κωλέττη πρόβαλε μετά τις εκλογές ως κόμμα ισχυρής μειοψηφίας που
έγινε πλειοψηφία όταν προστέθηκαν και οι πολιτικοί φίλοι του Μεταξά.
Αντιπολίτευση αποτέλεσε η ομάδα του Μακρυγιάννη και συμπορεύτηκε ο
Παλαμήδης αντίζηλος του Κωλέττη στη γαλλική μερίδα. Για την κατάρτιση
σχεδίου συντάγματος διορίστηκε επιτροπή από είκοσι ένα μέλη στην οποία
κυριαρχούσαν ο Μαυροκορδάτος, ο Κωλέττης και ο Μεταξάς. Η επιτροπή
περιόρισε τις συζητήσεις σε καθαρά συνταγματικά θέματα και απέφυγε
προβλήματα όπως η διανομή γης και οι συντάξεις273.

―Το Σύνταγμα του 1844
Δημοσιεύτηκε τη 18η/30η Μαρτίου 1844. Την εκτελεστική εξουσία ασκούσε ο
βασιλιάς με τους υπεύθυνους υπουργούς που διόριζε ή έπαυε χωρίς την
έγκριση της Βουλής (άρθρο 30). Η νομοθετική εξουσία εκτελείτο από τον βα-
σιλιά, τη βουλή και τη γερουσία (άρθρο 15). Δεν έγιναν αποδεκτές οι έντο-
νες συστάσεις του Aberdeen να παραχωρηθεί μόνο στον βασιλιά το δικαίω-
μα να προτείνει τους νόμους. Ο βασιλιάς διόριζε τους γερουσιαστές ισόβιους
(άρθρο 70). Πολλές συζητήσεις έγιναν στη Εθνοσυνέλευση για την ισοβιότη-
τα των γερουσιαστών που ψηφίστηκε με διαφορά μόλις είκοσι ψήφων. Στο
άρθρο 18 περιορίστηκε η αρνησικυρία, το δικαίωμα του βασιλιά να μην κυ-
ρώνει ένα νόμο. Και η Δικαιοσύνη απόρρεε από τον βασιλιά. Σοβαρό ήταν
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το ζήτημα της διαδοχής, ο Όθωνας ήταν άτεκνος. Τα άρθρα 40 και 45 προέ-
βλεπαν ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου και ο αντιβασιλέας να ανήκουν στο
ορθόδοξο δόγμα. Ο Μαυροκορδάτος κατόρθωσε να προσθέσει ότι αν ο διά-
δοχος ήταν ανήλικος θα διοριζόταν αντιβασιλέας η βασίλισσα Αμαλία.
Τα δύο πρώτα άρθρα αναφέρονταν στη θρησκεία, το τρίτο στην ιθαγένεια
―τον έννομο δεσμό που ενώνει ένα πρόσωπο με ορισμένο κράτος παρέχο-
ντάς του δικαιώματα και επιβάλλοντάς του υποχρεώσεις― για την οποία εί-
χαν δημιουργηθεί οξύτατες διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησής της.
Το Σύνταγμα ήταν συντηρητικό, αυστηρό, δεν προέβλεπε καμιά δυνατότητα
αναθεώρησης, ήταν βασισμένο στη μοναρχική αρχή. Υπήρχαν όμως και δη-
μοκρατικά στοιχεία. Ήσαν όλοι ίσοι μπροστά στον νόμο, υπήρχε εγγύηση
της ατομικής ελευθερίας καθώς και της ελευθερίας του τύπου (άρθρο 10),
για την οποία ενδιαφέρον έχει η ομιλία του βουλευτή Χαλκόπουλου στη
Εθνοσυνέλευση. Το εκλογικό σύστημα ήταν λίγο-πολύ τιμοκρατικό υπήρχαν
όμως σπέρματα της δημοκρατικής αρχής που το εκλογικό δικαίωμα θεμε-
λίωνε σε αρκετά μεγάλη έκταση. Επίσης δεν αναγνωριζόταν η δουλεία. Τρο-
ποποιήσεις που ζήτησε ο Όθωνας δεν έγιναν αποδεκτές γιατί η αντιπολί-
τευση απείλησε με αποχώρηση. Τελευταίο άρθρο το 107. «Η τήρηση του Συ-
ντάγματος αφιερούται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων» είναι το περιε-
χόμενο του περίφημου άρθρου 114 του Συντάγματος 1952274.

―Βουλευτικές εκλογές, Κυβέρνηση Ι. Κωλέττη
Μετά την ορκωμοσία του Όθωνα ότι θα διαφυλάξει το Σύνταγμα και την
εγκαθίδρυση της συνταγματικής μοναρχίας προκηρύχτηκαν εκλογές. Νικη-
τής ο Κωλέττης που σχημάτισε κυβέρνηση την 6η Αυγούστου με τη συμμετο-
χή του Ανδρέα Μεταξά. Η εννεαμελής εξελεγκτική επιτροπή που ορίστηκε
για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων ακύρωσε το 1/3 των εκλογών του ηττη-
μένου κόμματος για λόγους δήθεν υπερβασιών. Η κοινή αγγλογαλλική δι-
πλωματική συνεργασία στην Ελλάδα τερματίστηκε θεωρώντας ότι το γαλλι-
κό κόμμα με τον Κωλέττη υπονόμευσε τη θέση του Μαυροκορδάτου. Στις
επιθέσεις των οπαδών του αγγλικού κόμματος εναντίον του γαλλικού προ-
στέθηκαν και εκείνες του ρωσικού μετά την αποχώρηση του Μεταξά από την
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κυβέρνηση την 26η Ιουλίου 1845. Ευκαιρίες να ασκήσουν πολεμική εναντίον
του Κωλέττη η Αγγλία αλλά και η Ρωσία παρουσιάστηκαν όταν η ελληνική
κυβέρνηση αδυνατούσε να πληρώσει τους καθυστερημένους τόκους του δα-
νείου των 60.000.000, ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκε η φήμη ότι θα πρόβαι-
νε σε παραχωρήσεις σε βάρος της ορθόδοξης εκκλησίας. Ακόμα από την
αναχώρηση του Τούρκου πρεσβευτή λόγω προσβλητικής συμπεριφοράς του
Όθωνα απέναντί του275.
Ο Κωλέττης εμφανίζεται στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας ως ο τύπος του
τυχοδιώκτη πολιτικού, που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά στην
άσκηση της εξουσίας. Το Σύνταγμα στην πραγματικότητα καταργήθηκε276.
Με τα μέσα της ευνοιοκρατίας και της διαφθοράς, και με τις συνεχείς επεμ-
βάσεις του στις νόμιμες διαδικασίες, πέτυχε να θέσει υπό τον έλεγχο τους
νομάρχες, τους επάρχους, τους δημάρχους, τους αξιωματικούς της χωροφυ-
λακής, τους εφοριακούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους στο μεγαλύτερο
μέρος της Ελλάδας. Για να κρατήσει στα χέρια του τις επαρχίες, ζήτησε την
συνδρομή των ληστών277.

―Πασιφικά - Παρκερικά - Κριμαϊκός πόλεμος
Το Πάσχα του 1847 σε στιγμές έκρηξης θρησκευτικού φανατισμού ο αθηναϊ-
κός όχλος λεηλάτησε το σπίτι του πρόξενου της Πορτογαλίας Don Pacifico,
Εβραίου από τη Μάλτα, Άγγλου υπηκόου. Ο Palmerston αξίωσε να καταβλη-
θεί αποζημίωση και πρόβαλε ―βρήκε την ευκαιρία― ορισμένες απαιτήσεις
που δεν είχαν ικανοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Ήταν οι διεκδική-
σεις του ιστορικού Φίνλεϋ και των Επτανήσιων ναυτών και το πρόβλημα με τα
νησιά Ελαφόνησος (στον Λακωνικό κόλπο) και Σαπιέντζα (νότια της Μεθώ-
νης) που τα απαιτούσε η Αγγλία ως εξαρτήματα των νησιών του Ιονίου.
Η υπόθεση κράτησε ως το 1850. Την 31η Αυγούστου/12η Σεπτεμβρίου 1847
πέθανε ο Κωλέττης. «Τον κολλάγει ένας νεφρίτης και γύριζε και φώναζε νύ-
χτα και ημέρα. Του βαστήχθη το κάτουρό του» γράφει ο Μακρυγιάννης. Τον
Φεβρουάριο του 1848 μετά την εκθρόνιση του Λουδοβίκου-Φιλίππου η επιρ-
ροή της Γαλλίας μειώθηκε, ο πρωθυπουργός Guizot ανατράπηκε και ο πρε-
σβευτής Πισκατόρι ανακλήθηκε.
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Μέχρι το 1850 χρημάτισαν πρωθυπουργοί στην Ελλάδα ο Κίτσος Τζαβέλας,
ο Γεώργιος Κουντουριώτης, ο ναύαρχος Κανάρης και το 1850 πρωθυπουρ-
γός ήταν ο Αντώνης Κριεζής. Τον χρόνο εκείνο ο Palmerston έστειλε ―τον
Ιανουάριο― ισχυρή μοίρα του αγγλικού στόλου υπό τον ναύαρχον William
Parker στον Πειραιά και απέκλεισε το λιμάνι. Η εξέγερση της κοινής γνώ-
μης, η παρέμβαση της Γαλλίας και η απειλητική διαμαρτυρία της Ρωσίας
έπεισαν την αγγλική κυβέρνηση να έρθει σε κάποιο συμβιβασμό. Η Ελληνι-
κή Κυβέρνηση πλήρωσε 8.000 χιλιάδες λίρες περίπου και η θλιβερή αυτή
υπόθεση ―τα παρκερικά― έλαβε τέλος.
Οι σχέσεις Ελλάδας, Τουρκίας χειροτέρεψαν μετά το 1847. Ο Όθωνας περί-
μενε να ξεσπάσουν ταραχές στην Ευρώπη για να επιτεθεί κατά της Τουρκίας.
Το 1853 ο πρίγκιπας Μένσικωφ ζήτησε από την Πύλη να αναγνωριστεί ο τσά-
ρος προστάτης των ορθοδόξων της οθωμανικής αυτοκρατορίας και η Τουρκία
αρνήθηκε. Η Ρωσία τής κήρυξε τον πόλεμο. Στη ναυμαχία της Σινώπης ―30
Νοεμβρίου 1853― επήλθε η καταστροφή του τουρκικού στόλου από τον ρω-
σικό. Ο Όθωνας είχε πιστέψει ότι είχε έρθει η ώρα για την πραγματοποίηση
της Μεγάλης Ιδέας. Το βασιλικό ζεύγος έκλινε ανεπιφύλακτα προς το μέρος
της Ρωσίας. Δεν κατόρθωσαν όμως να συνειδητοποιήσουν ότι η Αγγλία και η
Γαλλία θα αντιδρούσαν έντονα σε κάθε προσπάθεια εξωτερικής μεταβολής
των συνθηκών στην οθωμανική αυτοκρατορία. Από την αρχή των εχθροπρα-
ξιών ανάμεσα στην Πύλη και στη Ρωσία ξεσηκώθηκαν η Θεσσαλία, η Ήπει-
ρος και η Μακεδονία. Στο Ραδοβίστι κοντά στα Γρεβενά απελευθέρωσαν ορι-
σμένα χωριά. Άλλοι πολιόρκησαν την Άρτα. Ο Γρίβας έφτασε στα περίχωρα
των Ιωαννίνων. Στη Θεσσαλία οι ελληνικές δυνάμεις απαριθμούσαν 3.000 άν-
δρες. Αλλά αυτές οι εξεγέρσεις έμειναν αβοήθητες από την απροετοίμαστη
ελληνική κυβέρνηση και τις κατέπνιξαν γρήγορα οι τουρκικές δυνάμεις.
Το Μάϊο του 1854 αγγλικές και γαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Πειραιά.
Ο Όθωνας δήλωσε ουδετερότητα και σχημάτισε νέο υπουργείο με πρωθυ-
πουργό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Την 30η Μαρτίου 1856 έληξε ο Κρι-
μαϊκός Πόλεμος, η κατοχή όμως του Πειραιά παρατάθηκε ως τον Φεβρουά-
ριο του 1857. Ζητούσαν να ελέγξουν τα οικονομικά της ελληνικής κυβέρνη-
σης κα να προτείνουν μέτρα για την εξυπηρέτηση των πιστωτών του δανεί-
ου, μέτρα που αναγκάστηκε να δεχθεί η Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 1859.

―Λίγα πριν το τέλος της Οθωνικής Περιόδου
Στην περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας όλες οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν
από την έντονη βία που ασκήθηκε από τα κρατικά όργανα, την τρομοκρατία,
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τις καλπονοθείες και τις ποικίλες εκλογικές παραβιάσεις. Από τις επτά εκλο-
γές μόνο τις πρώτες (το 1844) έχασε η κυβέρνηση που τις διεξήγαγε.
Η ελευθερία του τύπου γνώρισε πολλές περιπέτειες κατά την περίοδο της συ-
νταγματικής μοναρχίας. Αλλά υπήρξε σημαντική η προσφορά του Τύπου και
στην έξωση του Όθωνα και στη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων.
Η αντιπολίτευση γενικεύτηκε ιδιαίτερα μετά το 1859. Ενώ αρχικά το αίτημα
ήταν να περιοριστούν οι εξουσίες του μονάρχη, επικράτησε η αξίωση να
απομακρυνθεί η δυναστεία και να παραχωρηθούν ουσιαστικά συνταγματι-
κές ελευθερίες. Τον Φεβρουάριο του 1859 ο Αλέξανδρος Σούτσος, ο φιλε-
λεύθερος ποιητής που καυτηρίαζε τον απολυταρχισμό του Όθωνα, δικάστη-
κε, και καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Μαζική όμως εκδήλωση έγινε την
10η Μαΐου 1859 με τα «Σκιαδικά». Οι φοιτητές αντιδρώντας στη μόδα της
εποχής με τα εισαγώμενα από την Ευρώπη καπέλα, άρχισαν να φορούν επι-
δεικτικά ψάθινα καπέλα από τη Σίφνο, τα λεγόμενο «Σκιάδια». Όσοι φο-
ρούσαν σκιάδια χαρακτηρίζονταν δολιοφθορείς του συστήματος. Τον Μάϊο
του 1857 ενώ ο βασιλιάς έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη βόλτα του, εμ-
φανίστηκαν ομαδικά οι φοιτητές με τα σκιάδια. Όρμησε η αστυνομία, έγινε
αναταραχή στην Αθήνα, έγινε η πρώτη κατάληψη του κεντρικού πανεπιστη-
μιακού κτηρίου. Την επομένη μπήκε ο στρατός στον πανεπιστημιακό χώρο
και το Πανεπιστήμιο κλείστηκε για μία εβδομάδα278.
Το 1858 η έδρα του Δήμου Φυλής μεταφέρθηκε στα Καλύβια της Χασιάς
(Ασπρόπυργος). Η ιστορική διαδρομή του Δήμου Φυλής με έδρα τη Χασιά
ταυτίζεται σχεδόν χρονικά με την Οθωνική Περίοδο την οποία περιγράψα-
με στο παρόν κεφάλαιο. Ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο, η παράθεση των
στοιχείων που κατορθώσαμε να αντλήσουμε για την ζωή και την εξέλιξη του
Δήμου Φυλής αυτής της περιόδου.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

173

278) Ν.Ε.Π.Ι., Ίδρυμα Τύπου ΑΕ. Γιώργος Αναστασιάδης: Οι Εκλογές, ο Κοινοβουλευτισμός και ο

Τύπος, σελ.240-243. # Άλκης Ρήγος: Το Φοιτητικό Κίνημα, σελ.247-249.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ

α) Νομοί, Επαρχίες, Δήμοι
Με το Διάταγμα 3(15)-4-1833 «Περί της διαιρέσεως του βασιλείου και της
διοικήσεώς του» (ΦΕΚ 12/6-4-1833) η Ελλάδα διαιρέθηκε σε δέκα νομούς
(άρθρον 2) και σαράντα δύο επαρχίες. Ο νομός Αττικής και Βοιωτίας πε-
ριελάμβανε τις επαρχίες Αιγίνης, Μεγαρίδος, Αττικής, Θηβών, Λεβαδείας
με Μητρόπολη του νομού την Αθήνα (άρθρο 10). Κάθε νομός διευθυνόταν
από τον νομάρχη και κάθε επαρχία από τον έπαρχο και δίπλα στον καθένα
τους ορίστηκε ένα νομαρχιακό κι ένα επαρχιακό συμβούλιο.
Η οργάνωση των δήμων ρυθμίστηκε με το Διάταγμα 27-12 (8-1-1834)-1833
«Περί του σχηματισμού και της διαιρέσεως των δήμων» (ΦΕΚ 3/10-1-1834).
Αποτελείτο από 124 άρθρα και οι κυριότερες διατάξεις αναφέρονταν στα
πάρα κάτω.
Ο δήμος αποτελεί νομικό πρόσωπο και περιφέρεια διοικητική του κράτους.
Κάθε χωριό που έχει τουλάχιστον 300 κατοίκους δύναται να σχηματίσει δήμο
με δική του δημοτική αρχή. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει με λιγότερους των
300 κατοίκους. Οι δήμοι διαιρούνται ανάλογα με το πλήθος των κατοίκων σε
τρεις τάξεις: α’ τάξις: δήμοι με 10 τουλάχιστον χιλιάδας κατοίκων. β’ τάξις: δή-
μοι με 2 τουλάχιστον χιλιάδας κατοίκων και γ’ τάξις: δήμοι με ολιγωτέρας των
2 χιλιάδων (άρθρο 7). Με διάφορες διατάξεις ρυθμίζονται:
Η διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητος και των δικαιωμάτων και υπο-
χρεώσεων του πολίτη. Τα οικονομικά μέσα. Διάφορες οδηγίες περί εκλογών,
οροθεσίας συγχωνεύσεων και σχηματισμού των δήμων, και περί του σκοπού της
συστάσεώς των. Οι γενικές αρχές και η εκτέλεση του σχηματισμού των δήμων.
Οι δημοτικές αρχές είναι: ο Δήμαρχος που φροντίζει για όλες τις δημοτικές
υποθέσεις και επιβλέπει ιδιαίτερα την τοπική αστυνομία, τη δημοτική διοί-
κηση και την τήρηση των βιβλίων των ληξιαρχικών πράξεων. Οι Πάρεδροι,
ένας ή περισσότεροι ανάλογα με τον πληθυσμό. Βοηθούν και αναπληρώνουν
τον δήμαρχο όταν είναι απασχολημένος αλλού. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο. Από 6-18 μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις συμβουλευτικό όργανο σε άλλες εποπτεύει μαζί με τον
δήμαρχο τις διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Ο εισπράκτωρ του δήμου που
παρακολουθεί τα έσοδα και τις δαπάνες και καταστρώνει τους διάφορους
λογαριασμούς. Ο επιμελητής που διαχειρίζεται την περιουσία των φιλαν-
θρωπικών ιδρυμάτων αν δεν τη διαχειρίζεται άλλη τοπική αρχή.
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Η συνέλευση των δημοτών εκλέγει μόνον τα μέλη του δημοτικού συμβουλί-
ου χωρίς την επέμβαση καμιάς άλλης αρχής. Αλλά για όλες τις άλλες δημο-
τικές αρχές προτείνονται απλώς υποψήφιοι από ένα ειδικό εκλογικό σώμα
που απαρτίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και από τους περισσότερο φο-
ρολογούμενους πολίτες.
Προτείνει: Τρεις υποψήφιους για το αξίωμα του δημάρχου και από έναν
υποψήφιο για κάθε θέση δημοτικού παρέδρου. Τρεις υποψήφιοι για τη θέ-
ση του εισπράκτορος και του επιμελητού των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
προτείνονται από το δημοτικό συμβούλιο.
Της εκλογής των δημοτικών συμβούλων ακολουθεί έλεγχος της νομιμότητας
της εκλογής από τον Έπαρχο ή και το Υπουργείο των Εσωτερικών αν ζητη-
θεί, επικυρώνεται η εκλογή και το δημοτικό συμβούλιο αναλαμβάνει καθή-
κοντα. Οι υπόλοιπες αρχές διορίζονται:
Ο δήμαρχος και οι δημαρχιακοί πάρεδροι, αν πρόκειται για δήμο πρώτης ή
δεύτερης τάξης διορίζονται από τον βασιλέα στον οποίο υποβάλλονται οι
κατάλογοι των υποψηφίων. Αν πρόκειται για δήμο τρίτης τάξης από τον νο-
μάρχη με βασιλική εξουσιοδότηση. Οι εισπράκτορες και οι επιμελητές πά-
ντοτε από τον βασιλέα με βάση τον κατάλογο υποψηφίων279.
«Οἱ δημοτικοί σύμβουλοι ἐκλέγονται ἀπό τούς «μᾶλλον φορολογούμενους»
δημότες, μέ τόν ὅρον ἐτοῦτοι νά μή εἶναι λιγώτεροι ἀπό τό 1/8 τοῦ συνό-
λου τῶν κατοίκων. Οἱ δημοτικοί σύμβουλοι καί ἰσάριθμοι «μᾶλλον φορο-
λογούμενοι» δημότες (δημαιρεσιακόν Συμβούλιον) ἐκλέγουν 3 ὐποψήφιους
δήμαρχους κι’ ἀπ’ αὐτούς ἐκλέγει τόν ἕνα ὁ βασιλιάς ἤ ὁ νομάρχης280».

β) Δήμοι Αχαρνών, Χαστιάς, Φυλής
Στην επαρχία Αττικής σχηματίστηκαν οι δήμοι Αθηνών, Πειραιώς, Αχαρ-
νών, Αμαρουσίου, Μαραθώνος, Περαίας, Μυρρινούντος, Αραφήνος, Λαυ-
ρίου με το Διάταγμα 1-10-1835 «Περί του σχηματισμού των δήμων της επαρ-
χίας Αττικής» (ΦΕΚ 17/11-11-1835).
Έξι μήνες μετά δημιουργήθηκε ο δήμος Χαστιάς (Χασιάς) με το Β.Δ. 6-4-1836
«Περί αποσπάσεως οικισμών δήμου Αχαρνών» (ΦΕΚ 15/18-4-1836). Τον απο-
τέλεσαν οι οικισμοί Χασιά, Καλύβια, Λιόσια και Καματερό.
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Την 28-12-1836 στο ΦΕΚ 80 (Παράρτημα) δημοσιεύτηκε πίνακας διοικήσεων
και υποδιοικήσεων κατά δήμους και οικισμούς. Αναγράφηκε για πρώτη φο-
ρά η επίσημη ονομασία όλων των κατοικημένων χώρων (οικισμών) κατά την
ίδρυση του νέου Ελληνικού Κράτους. Τον Δήμο Αχαρνών αποτέλεσαν οι οι-
κισμοί: Μενίδι, Βαρυμπόπι, Λιόπεσι, Μαούνια, Τατόϊ, Μονομάτι, Κουκου-
βάουνες. Τον Δήμο Χαστιάς οι οικισμοί: Χαστιά, Καλύβια Χαστιάς, Καμα-
τερό, Λιόσια.
Τη 14η Φεβρουαρίου 1837 έγιναν δημοτικές εκλογές και κράτησαν τρεις
ημέρες όπως προκύπτει από το ακόλουθο έγγραφο του δήμου Αχαρνών,
που ασφαλώς αντίγραφό του θα ήταν τοιχοκολλημένο στο γραφείο του Δή-
μου. Η γνωστοποίηση όμως του γεγονότος θα γινόταν και με τελάλη, κυρίως
όμως «από στόμα σε στόμα».

«Βασίλειον της Ελλάδος
Ο Δήμαρχος Αχαρνών ειδοποιεί προς τους κατοίκους του Δήμου
τούτου ότι δυνάμει του από 27 Δεκεμβρίου 1833, 8 Ιανουαρίου
1834 Νόμου, όλα τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου ως ο Δή-
μαρχος και οι Πάρεδροι παύουσι των χρεών των την πρώτην
Μαρτίου 1837 και αντ’ αυτών θέλουν εκλεχθούν άλλοι εκ των Δη-
μοτών διό επροσδιορίσθη η ημέρα της νέας εκλογής την δεκάτην
τετάρτην Φεβρουαρίου 1837 ημέρα Κυριακή και θέλει διαρκέσει
μέχρι τας 16 του ιδίου μηνός. Όθεν ειδοποιούνται όλοι οι κάτοι-
κοι οι έχοντες το δικαίωμα ψηφοφορείν διά να παρευρεθώσιν εις
την προσδιορισμένην προθεσμίαν να δόσωσιν τους ψήφους των.
Εν Μενιδίω την 1 Φεβρουαρίου
1837

Ο Δήμαρχος
και αντ’ αυτού ο πάρεδρος

Τ.Σ.     Α: Φυτάς281».
Δήμαρχος Αχαρνών ήταν ο Ν. Τσελεπής και Χασιάς ο Αθανάσιος Καμπόλης282.
Με το ΒΔ της 30-8(11-9)-1940 «Περί συγχωνεύσεως δήμων» (ΦΕΚ 22/18-12-
1840) οι Δέκα δήμοι της διοικήσεως (επαρχίας) Αττικής μετασχηματίστηκαν
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282) Δήμαρχος Χασιάς διατέλεσε ο Αθανάσιος Καμπόλης. Το φιρμάνι για τους Δερβενοχωρίτες της

Χασιάς μεταφράστηκε την 17 η Ιουνίου 1836 και κοινοποιήθηκε η μετάφρασή του στη Χασιά τη 12 η Σε-

πτεμβρίου 1836 από τον δήμαρχο Αθανάσιο Καμπόλη.
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σε οκτώ. Συγχωνεύτηκαν οι δήμοι Αχαρνών και Χασιάς και δημιουργήθηκε
ο δήμος Φυλής. Οι δήμοι Μαραθώνος και Περαίας αποτέλεσαν τον Δήμο
Μαραθώνος.
Ο Δ. Φυλής με έδρα τον οικισμό Χασιά σχηματίστηκε: α) από τους οικισμούς
Μενίδι, Βαρυμπόπι, Λιόπεσι, Μαούνια, Τατόϊ, Μονομάτι, Κουκουβάουνες
του τέως δήμου Αχαρνών και β) από τους οικισμούς Χασιά, Καλύβια Χασιάς,
Καματερό, Λιόσια και μονή Κλειστών του τέως δήμου Χαστιάς (Χασιάς).
Η Χασιά που ήταν η έδρα του δήμου δεν είχε την ανάπτυξη που είχαν το Με-
νίδι και τα Καλύβια της Χασιάς. Δημιουργήθηκαν δυσχέρειες στη λειτουρ-
γία του δήμου και το 1846 οι Καλυβιώτες πρότειναν στους Μενιδιάτες να
συμφωνήσουν εκ περιτροπής μετάθεση της έδρας του δήμου όπως φαίνεται
από το ακόλουθο έγγραφο283.

«Προς τους κυρίους Αναγνώστην Κρίτζην και Νικόλαον Τζελε-
πήν και λοιπά μέλη και όλους τους πατριότες του Μενιδίου σας
ασπάζουμε.
Εποιδή κ’ συγχωνευθείς Δήμος αναμεταξύ μας εκρίναμεν εύκο-
λον ως ακολούθος.
Εποιδή εμήναμεν σύμφονι και μονόγνομη εκ μέρους μας ης την
νέαν ψηφοφορίαν οποιοσδήποτε θέλει ψηφηστή δήμαρχος και
από μέρος μας και από μέρος σας να εκτελή τα χρέη έξη μήνες
ης τα καλύβηα και ης το μενίδη και αφού θέλοι σοθή η διορία
του εξαμήνου έποιτα θέλοι εκτελή ο δημοτικός Πάρεδρος τα
χρέη της διμαρχίας κ’ από το μενίδη κ’ από τα καλίβηα κ’ δειά
τους κλητήρες να τους εξασφαλήσι το συμβούλιον αμέσος κ’ το
ταχιδρομήον κ’ τους διδασκάλους έναν διδάσκαλον ης το μενίδη
κ’ ένα ης τα καλήβηα διορίζομεν κ’ ένα ης την Χασιά εποιδή
ήμαστε πολή σκροπισμένι λιόσα καματερό κ’ Χασιά κ’ πρέποι
να διορίσομεν κ’ έναν τρίτον δάσκαλον ης το χορίον δια ευκο-
λίαν κ’ ο δημοτικός πάρεδρος που θα εκτελή τα χρέη της διμαρ-
χίας θέλη μιστοθή κ’ αυτός. Συμφέρη να πογραφτήτε όλη σε έναν
μηα δραχμής χαρτόσιμον γενικός κ’ να μας το στίλετε την ερχό-
μενιν παρασκεβή να υπογραυτούμε κ’ εμής κ’ όλη ομοίως κ’ το
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νε γνωστά ο Δημήτρης Γιώτας ο οποίος και βοήθησε να γίνει η σωστή ανάγνωση των κειμένων των

εγγράφων.



σαβάτο να πάμε όλη μέρα ης την Δηήκυσιν να τα παριστήσομε
κ’ μένομε την απόκρισύ σας.

Τη 7 μαρτίου 1846 Καλήβυα
οι φήλη σας και πατριότες

γεόργιος καλέργις, δήμα πίνις, μήτρος τζίκος, νικόλαως ηλήας,
σηδέρις ηλίας, πανουσιαντόνις, νηκολός καλέρις, ΣΤ ΛΙΑΚΟΣ,
σπήρο παπούς, κυριάκο ηλήας, ΑΝΤΟVI ΚΟΛΙΑ, Γιοργάκυς Α: λιά-
κος, Συδέρη Θηβηότης, γιάνις γκυόκας, κ’ λοιποί φήλη».

Το νομαρχιακό σύστημα που καθιερώθηκε με το Διάταγμα 3(15)-4-1833
και διαίρεσε την χώρα σε 10 νομούς και 42 επαρχίες καταργήθηκε γιατί
προέκυψε όγκος διοικητικής εργασίας δυσανάλογος προς τις μικρές περι-
φέρειες των νομών. Με το ΒΔ 20-6(2-7)-1836 «Περί διοικητικού διοργανι-
σμού του Κράτους» (ΦΕΚ 28/21-6-1836) συνεστήθησαν 30 διοικήσεις και
19 υποδιοικήσεις και καταργήθηκε το νομαρχιακό σύστημα. Η Διοίκηση
Αττικής περιελάμβανε τις επαρχίες Αττικής, Μεγάρων και Αιγίνης με
έδρα την Αθήνα. Αποτελούσαν ωστόσο οι δύο επαρχίες Μεγάρων και Αι-
γίνης δύο από τις 19 Υποδιοικήσεις και περιελάμβανε η κάθε μία τους δή-
μους της επαρχίας της. Αλλά το νομαρχιακό σύστημα επανήλθε για δια-
φορετικούς πλέον λόγους και ο κυριότερος ήταν η δυσκολία ανεύρεσης 30
προσώπων ικανών να αντιπροσωπεύσουν την Κυβέρνηση στις επαρχίες.
Με τον Νόμο ΚΕ’ της 5-12-1845 «Περί της διαιρέσεως των νομαρχιακών
και επαρχιακών αρχών» (ΦΕΚ 32/8-12-1845) η επικράτεια διαιρέθηκε σε
10 νομούς και 49 επαρχίες.
Ο Δήμος Φυλής διατήρησε τον σχηματισμό του έτους 1840 με έδρα τη Χα-
σιά μέχρι το 1858. Η πρόταση των Καλυβιωτών προς τους Μενιδιάτες μάλ-
λον δεν υλοποιήθηκε. Ο Ιωάννης Τσουκλίδης, όπως διαπιστώνεται από διά-
φορα έγγραφα ήταν δήμαρχος τα έτη 1840, 1841, 1842, 1846 και ίσως αρ-
γότερα μέχρι τη λήξη της εκλογής του. Με το ΒΔ 22-6-1858 (ΦΕΚ 26/17-7-
1858) ο δήμος Φυλής διαιρέθηκε σε δύο. Στον δήμο Φυλής με έδρα τα Κα-
λύβια και περιελάμβανε τη Χασιά και τη μονή Κλειστών και στον δήμο
Αχαρνών που περιλάμβανε: Μενίδι (έδρα) Κουκουβάουνες, Λιόσια, Κα-
ματερό και τις θέσεις Βαριμπόπι, Λιόπεσι, Μαούνια, Μονομάτι και Τατόϊ.
Από την περιφέρεια της Χασιάς αποσπάστηκαν τα Λιόσια και το Καματε-
ρό. Ήταν ευνόητο. Το επέβαλε η γεωγραφική θέση των δύο χωριών που
απείχαν ελάχιστα από το Μενίδι.
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γ) Διάλυση μοναστηριών. Η μονή Κλειστών
Δύο σχεδόν μήνες μετά τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος εκδό-
θηκε το ΒΔ 25-9-(7-10)-1833 σύμφωνα με το οποίο διαλύονταν τα μοναστήρια
με μοναχούς λιγότερους από 6. Όπως γράφει ο Μάουρερ, ανάθεσε σε αν-
θρώπους να τού υποβάλλουν ακριβή στοιχεία για όλα τα μοναστήρια και για
τα εισοδήματά τους. Πολύ μεγάλη περιουσία είχαν τα ανδρικά μοναστήρια.
Υπολόγιζαν πως τους ανήκε το 1/4 της ακίνητης περιουσίας της χώρας. Στην
Πελοπόννησο είχαν 1.288.800δρχ. ετήσιο εισόδημα. Το μεγαλύτερο και
πλουσιότερο μοναστήρι ήταν του Μεγάλου Σπηλαίου. Στα νησιά είχαν
621.180δρχ. το χρόνο και στην Αττική, 9 μοναστήρια, είχαν 480.000. Για τη
Στερεά Ελλάδα, εκτός από εκείνα της Αττικής δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει
στοιχεία. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εισοδήματα θα έπρεπε να χρησι-
μοποιούνται κατά καλύτερο τρόπο αφού πολλά από τα εισοδήματα τα καρ-
πώνονταν διάφοροι αρχιερείς και άλλα, συγγενείς καλογήρων.
Με το διάταγμα της 25ης Σεπτεμβρίου 1833 διαλύθηκαν 412 μοναστήρια και
έμειναν σε λειτουργία 82 αντρικά και 3 γυναικεία. Των εγκαταλελειμένων
διέταξε η Αντιβασιλεία να μισθωθούν τα κτήματα και τα μισθώματα να πε-
ριέλθουν στο κοινό Ιερατικό και Σχολικό Ταμείο. Τα υπόλοιπα μοναστήρια
όφειλαν να συνεισφέρουν στο Ταμείο το 10% από το ετήσιο εισόδημά τους.
Τα γυναικεία μοναστήρια είχαν καμιά εκατοστή καλόγριες κι ήσαν πολύ
φτωχά284. Διάφορες γνώμες διατυπώθηκαν από συγγραφείς σχετικά με την
ορθότητα ή μη και την αναγκαιότητα αυτής της ενέργειας. Ο Douglas Dakin,
Άγγλος ιστορικός, γράφει σχετικά για όσα συνέβησαν κατά τη διακυβέρνη-
ση της Αντιβασιλείας:

«Δεν πέρασε πολύς καιρός και η κυβέρνηση άρχισε να κάνει
χρήση των απόλυτων εξουσιών του μονάρχη και να μεταβιβάζει
τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας στη δικαιοδοσία του
κράτους. Με βάση μια σειρά από νόμους υποχρεώθηκαν να
κλείσουν τα τρία τέταρτα από τα 524 ανδρικά μοναστήρια και
τα περισσότερα γυναικεία ―όλα εκείνα που διέθεταν από έξι
ενοίκους και κάτω―. Έτσι περίπου χίλιοι μοναχοί αναγκάστη-
καν είτε να αποβάλουν το μοναχικό σχήμα, είτε να ζητήσουν να
γίνουν δεκτοί σε κάποιες από τις υπόλοιπες μονές. Τα ιερά αντι-
κείμενα που περιλαμβάνονταν στους θησαυρούς των μοναστη-
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ριών, πουλήθηκαν και τα εισοδήματα που απέφεραν οι περιου-
σίες των μονών που καταργήθηκαν, τα καρπώθηκε η κυβέρνη-
ση. Ακολούθησε μεγάλη κατακραυγή γιατί τα μοναστήρια, πα-
ρόλο που είχαν παρακμάσει κατά τη διάρκεια του πολέμου, συ-
νέχιζαν να αποτελούν μέρος της δημοκρατικής θρησκευτικής
και κοινοτικής ζωής στην Ελλάδα. Έτσι δεν ήταν παράδοξες οι
φήμες ότι οι Βαβαροί προσπαθούσαν να αναγκάσουν το Έθνος
να ασπασθεί τη ρωμαιοκαθολική θρησκεία285».

Ο Μακρυγιάννης καυτηριάζει τη συμπεριφορά των φίλων του Κωλέττη και
ιδιαίτερα του Κλεομένη που τον έφερε διοικητή στην Αθήνα και τον έβαλε
να του κάνει «παρτίδο». Γράφει:

«Διάλυσαν τα μοναστήρια· συνφώνησαν με τους Μπαυαρέζους
και πούλαγαν τα δισκοπότηρα κι όλα τα γερά εις το παζάρι· και
τα ζωντανά διά δίχως τίποτα. Παίρναν οι τοιούτοι· πήρε κι ο
Κλεομένης μ’ άλλους τα ζωντανά των μοναστηριών και τάφερε
εδώ. Κι έκαμαν και τα μούλκια λιβάδια και τα βόσκαγαν... Αφά-
νισαν όλως διόλου τα μοναστήρια και οι καημένοι οι καλόγεροι,
οπού αφανίστηκαν εις τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας μέσα
στους δρόμους, οπού αυτά τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προ-
πύργια της επανάστασής μας. Ότι εκεί ήταν και οι τζεμπιχανέ-
δες286 μας κι όλα τα αναγκαία του πολέμου· ότ’ ήταν παράμερον
και μυστήριον από τους Τούρκους287».

Αλλά δεν έλειψε και η κριτική για την αγροτική ιδιοκτησία των μοναστηριών
«που συγκέντρωναν το 1/4 της αγροτικής ιδιοκτησίας και δεν αποτελούσαν
κατ’ ουδένα τρόπο τόπον προσευχής και μετανοίας, ούτε ρυθμισμένου μο-
ναχικού βίου288».
Στην Αττική κρίθηκαν διαλυόμενα τα μοναστήρια Αγίου Ιωάννου Χασιάς,
της Αγίας Τριάδος Πάρνηθας και της Παναγίας στο Δαφνί. Στον Υμηττό του
Αστερίου (Ταξιαρχών), της Καισαριανής, του Αγίου Γεωργίου Βρανά και
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286) Τεμπίχι, λέξη αραβική tenbieh, τουρκ. tenbih=παραγγελία, εντολή, σύσταση. Ο Μακρυγιάννης

εννοεί τόπο που έκρυβαν τις προμήθειες και όλα τα αναγκαία του πολέμου.

287) Μακρυγιάννη: Απομνημονεύματα, σελ.362 (έκδοση «Μέλισσα» - Α. Καραβίας).

288) Μακρυγιάννη: οπ.π., σελ.363, σημείωση 2 «κριτική για την αγροτική περιουσία των Μοναστη-

ριών» (Τρ. Ευαγγελίδη: Ιστορία του Όθωνος Αθ. 1893, σελ.78).



στον Πειραιά του Αγίου Σπυρίδωνος289. Η μονή Κλειστών κρίθηκε διατηρη-
τέα ως έχουσα 6 μοναχούς. Ο Λουδοβίκος Ρος τον Ιούνιο του 1833 πηγαίνο-
ντας από την Αθήνα στη Θήβα διαπίστωσε φιλοξενούμενος στο μοναστήρι
ότι η δύναμή του αποτελείτο από τον ηγούμενο και τρεις καλόγερους. Τρεις
μήνες μετά εκδόθηκε το διάταγμα που καθόριζε τον αναγκαίο αριθμό καλο-
γέρων για να μην διαλυθεί ένα μοναστήρι. Φαίνεται σ’ αυτό το διάστημα εί-
χαν επιστρέψει δύο καλόγεροι από εκείνους που αναγκάστηκαν να εκπα-
τριστούν λόγω των πολεμικών γεγονότων των ετών 1826-1829.
Αλλά τον Μάϊο του 1834 ηγούμενος και καλόγεροι ζήτησαν να εγκαταλεί-
ψουν το μοναστήρι και να ενσωματωθούν σ’ εκείνο της Πεντέλης, να πάρουν
μαζί τους τα κινητά και να παραχωρήσουν τα ακίνητα στο Εκκλησιαστικό
ταμείο. Η Σύνοδος αποδέχτηκε το αίτημά τους και το μοναστήρι εγκαταλεί-
φθηκε. Γρήγορα όμως κατάλαβαν οι μοναχοί ότι δεν ήταν εύκολη η συγκα-
τοίκηση στην Πεντέλη. Από τη Χασιά, τα Καλύβια, τα Λιόσια και το Μενίδι
οι χωρικοί με επιστολή τους ζήτησαν από τον βασιλιά την επιστροφή των μο-
ναχών στο μοναστήρι της Παναγίας. Το 1835/28 Φεβρουαρίου, παρά το γε-
γονός ότι η Σύνοδος δεν ήθελε να εγκρίνει την επιστροφή, τελικά, γνωμοδό-
τησε οι μοναχοί των Κλειστών να επανέλθουν στη μονή με τα κινητά πράγ-
ματα που έφεραν στη μονή της Πεντέλης.
Οι μοναχοί επέστρεψαν παίρνοντας μαζί τους και την κινητή περιουσία τους
που αποτελείτο από «1 όνο, 4 άλογα σαμαριάρικα, 345 αιγοπρόβατα, 43
αγελάδες, 75 κεφάλια φοράδες, οικιακά σκεύη, βιβλία κ.α.». Το 1836 το μο-
ναστήρι είχε δύναμη 8 μοναχών290. Οι προσπάθειες των μοναχών εντείνο-
νται. Οι επόμενες γενιές των μοναχών θα βελτιώσουν τη ζωή του μοναστη-
ριού. Σ’ αυτό θα συμβάλει και η ύπαρξη σημαντικής κτηματικής περιουσίας.
Σε έγγραφο291 που δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιώτας αποτυπώνεται η περιου-
σιακή κατάσταση του μοναστηριού το 1860.
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289) Υπήρχαν και πολλά άλλα μοναστήρια που κρίθηκαν διαλυόμενα (Προφήτη Ηλία, Θεολόγου, Χε-

λιδωνούς, Μετόχιον Αγίου Τάφου κ.λ.π.).

290) Λεπτομέρειες για την μονή Κλειστών στην ανακοίνωση του Δημήτρη Γιώτα «Η Μονή Κλειστών

στην Επανάσταση του ‘21» και μετά την Απελευθέρωση», Α’ Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βορεί-

ου Αττικής, σελ.309-324 και στην ιδιαίτερου ενδιαφέροντος μονογραφία του «Παλιά Μοναστήρια της

Πάρνηθας» σελ.67-128, Έκδοση Δήμου Φυλής.

291) Δημήτρη Γιώτα: «Παλιά Μοναστήρια της Πάρνηθος», σελ.102-103 καθώς και φωτοτυπία του εγ-

γράφου στην ανακοίνωσή του: Α’ Συμπόσιον Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής. Πρακτικά, σελ.324.



«Πίναξ εμφαίνων πάσας τας γαίας της Μονής Κλειστών»

―Α’ Ο αριθμός όλων των καλλιεργούμενων στρεμμάτων της αναβαίνει εις
δύο χιλιάδας εξήντα (αρ. 2060) εξ’ ων τα μεν 406 κείνται εις την περιφέρει-
αν του χωρίου Μενιδίου και παλαιών Λιοσίων, τα δε (230) εις την περιφέ-
ρειαν Χασιάς, τα 805 εις την περιφέρειαν του χωρίου Καλυβίων Χασιάς, τα
308 εις το κτήμα Σκαραμαγκά, τα 214 περί τη μονήν και τα 100 περί τα
Σκούρτα και το Καψοσπίτι.
―Β’ Η ποιότης απάντων των αναφερομένων αγρών είναι κακίστη πλην των
του Σκαραμαγκά, ήτις είναι οπωσούν μετρίας.
―Γ’ Το κτήμα Σκαραμαγκά καλλιεργεί κατά πάντα τα παρελθόντα έτη δια μι-
σθωτών υπηρετών γεωργών η Μονή, πλην εφέτος απέδωσε τούτο εις κολλήγους
με τας εξής συμφωνίας προφορικάς, ήτοι να καλλιεργήσουν και να σπείρουν δι’
ιδίων των δαπανών και σπόρου 308 στρέμματα γης, ως και το θέρος και συ-
γκομιδήν και μετά το τέλος τούτου να λάβουν ούτοι τα δύο μέρη και το εν μέ-
ρος η μονή εκ του όλου παραχθέντος σίτου και κριθής, επομένως αν η μονή δει
ότι συμφέρει ούτω πως θέλει τους κρατήσει, άλλως θέλει τους αποπέμψει.
Δια μισθωτών δε υπηρετών, θέλει καλλιεργήσει και σπείρει εφέτος το εν μέ-
ρος των 805 στρεμμάτων γης των κειμένων περί τα Καλύβια Χασιάς.
―Δ’ Τα δε περί το Μενίδι και Λιόσια καλλιεργεί δια κολλήγων ουδεμίαν
γραπτήν συμφωνίαν εχόντων μετά της Μονής παρά μόνον απλώς προφορι-
κήν ήτις είναι υπό τους εξής όρους...».
Αναφέρονται οι όροι που διαφέρουν στο ότι οι κολλήγοι χρησιμοποιούν για
την καλλιέργεια τα βόδια της μονής η οποία τους χορηγεί και το ανάλογο
στάρι και κριθάρι για τη σπορά. Από την παραγωγή αφαιρεί η μονή την πο-
σότητα που διέθεσε για τη σπορά και ό,τι μένει το διανέμουν σε δύο ίσια μέ-
ρη η Μονή και οι κολλήγοι.
Το έγγραφο συντάχθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 1860 στο μοναστήρι και το
υπόγραψε το Μοναστηριακό Συμβούλιο: ο Ηγούμενος Ανανίας Γκρίτσης
και οι σύμβουλοι Δανιήλ ιερομόναχος, Κύριλλος ιεροδιάκονος.
Επισημαίνεται το γεγονός ότι το 1860 και στα Καλύβια της Χασιάς το έδα-
φος εξακολουθεί να είναι κακίστης ποιότητας καθώς και ο προσδιορισμός
της έκτασης σε στρέμματα. Σε μεταγενέστερες εποχές έγιναν απαλλοτριώ-
σεις και τα κτήματα διατέθηκαν στους χωρικούς. Η περιγραφή της διανομής
θα γίνει κατά την αναφορά στη συγκεκριμένη εποχή.
Από προκηρύξεις δημοπρασιών που διενεργούσε η Διοίκηση Αττικής κάθε
χρόνο, ―επειδή διαχειριζόταν την περιουσία των διαλελυμένων μοναστη-
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ριών― για την επικαρπία των ελαιοδένδρων και των αμπελώνων, μαθαί-
νουμε τις αρχές των δήμων και τους εφημέριους των εκκλησιών. Αυτοί κοι-
νοποιούσαν στους χωρικούς την ημερομηνία έναρξης των δημοπρασιών.
Στις κοινοποιήσεις των ετών 1840, 1841, 1842, που τυχαίνει να έχουμε στη
διάθεση φωτοτυπίες έχουν υπογράψει ο Δήμαρχος Φυλής Ιω. Τσουκλίδης
και ο Πάρεδρος Καλυβίων Γεώργιος Καλιέρης. Για τη Χασιά ο παπά Ιωάν-
νης. Για τα Καλύβια ο Παπασωτήρης υπόγραψε τα έτη 1840 και 1842 ενώ για
το έτος 1841 ο Παπαναστάσης. Τσίγκος ήταν το επώνυμο του Παπασωτήρη
οι απόγονοι του οποίου καθιέρωσαν το επώνημο Παπασωτηρίου. Δέδες
ήταν το επώνυμο του Παπαναστάση. Από τους Παπαϊωάννου στον Ασπρό-
πυργο έχω τη διαβεβαίωση ότι το επώνυμο του παπά-Ιωάννη ήταν Νερού-
τσος. Επίσης του παπά-Δημήτρη ήταν Μπρέμπος, όπως γνωρίζουν καλά οι
απόγονοι αλλά προκύπτει και από διάφορα έγγραφα.

δ) Ο «Ελληνικός Ταχυδρόμος» (1839) για το Δήμο Χασιάς292

Ο δήμος Χασιάς συνορεύει ανατολικώς με τον δήμο Αχαρνών, δυτικώς με
τον δήμο Ελευσίνος, μεσημβρινώς με τη θάλασσαν της Σαλαμίνος και αρ-
κτικώς με τον δήμον Παρασωπίας.
Μικρόν μέρος του δήμου είναι ορεινόν, το περισσότερον δε πεδινόν· υγειές.
Η γη δεν είναι τόσο εύκαρπος, σχεδόν το ήμισυ αυτής είναι καλλιεργημένον.
Η Χασιά είναι ορεινή και τριγυρισμένη από πετρώδεις λόφους, υγειέστατη.
Τα Καλύβια Χασιάς, Καματερόν και Λιόσι είναι σε θέση πεδινή και υγιεινή
αλλ’ όχι τόσον ως εκείνη των Χασίων. Στη Χασιά, υγιεινή, δεν απαντώνται
επικρατούσαι ασθένειαι ενώ στα Καλύβια διαλείποντες πυρετοί και διάρ-
ροια εις τα μικρά παιδία ενίοτε. Αιτίαι αυτών οι μικροί βάλτοι οι οποίοι ευ-
ρίσκονται εις τον δρόμον τον άγοντα εις Αθήνας, και απέχοντες από τα Κα-
λύβια ημισείαν περίπου ώραν. Προφυλακτικά και θεραπευτικά μέτρα: η
αποξήρανσις των βάλτων.
Άνεμοι κυριεύοντες στη Χασιά οι βόρειοι, στα Καλύβια, το Καματερό και τα
Λιόσια οι δυτικοί και βόρειοι. Πόσιμα ύδατα από φρέατα, καλύτερης ποιό-
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292) Η Χασιά, τα Καλύβια, το Καματερό και τα Λιόσια, όταν σχηματίστηκαν οι δήμοι της επαρχίας

Αττικής από την 1η/13η Οκτωβρίου μέχρι την 27η Μαρτίου (8η Απριλίου) 1836 περιλήφθηκαν στον Δή-

μο Αχαρνών. Αποσπάστηκαν και αποτέλεσαν τον Δήμο Χαστιάς μέχρι την 3η Αυγούστου (11η Σε-

πτεμβρίου) 1840 οπότε συγχωνεύτηκαν και πάλι και αποτέλεσαν τον Δήμο Φυλής. Το δημοσίευμα του

«Ελληνικού Ταχυδρόμου» το 1839 αναφέρεται, σωστά, στον Δήμο Χασιάς.



τητος της Χασιάς. Κάτοικοι 1.150, εύρωστοι και δυνατοί, το επάγγελμα αυ-
τών γεωργοί. Προϊόντα: Σίτος, κριθή, οίνος και όλίγον έλαιον. Σχεδόν το
ήμισυ της γης είναι καλλιεργημένον η δε λοιπή, ήτις είναι και ανεπίδεκτη
καλλιέργειας, είναι χέρσα. Η αμπελοφυτεία προοδεύει η δε δενδροφυτεία
είναι όλος δι’ όλου ημελημένη.
Δεν υπάρχει νεκροταφείον. Ενταφιάζουν εις το προαύλιον της εκκλησίας κει-
μένης εντός του χωριού όπου και εκκλησιάζονται. Δεν υπάρχουν σχολείο, δη-
μόσιο κατάστημα, φαρμακείον. Υπάρχουν δύο πρακτικές άνευ αδείας μαίες.
Στην Αττική υπάρχουν 25 γιατροί εκ των οποίων 24 στον Δήμο των Αθηνών
και 1 του Πειραιώς. Χειρούργοι (εμπειρικοί γιατροί) 3 ανά 1 στους Δήμους
Αθηνών, Αραφίνος και Αχαρνών. Φαρμακεία: Στους Δήμους Αθηνών 6,
Πειραιώς 1, Φλεβοτόμοι 14 εις Αθήνας, 2 εις Πειραιά, 2 εις δήμο Αμαρου-
σίου και ένας εμβολιαστής γενικός ο Κ. Αλβέρτης.
Επεξηγήσεις: Πιθανόν από λάθος στο τυπογραφείο γράφει τον δήμο Παρα-
σωπίας (δηλαδή παρά τον Ασωπό) ως Παρασσιπίας. Επίσης αρκτικώς συ-
νόρευε ο δήμος Χασιάς και με τον δήμο Τανάγρας καθώς και με τον δήμο
Αθηνών νοτιοανατολικά.
Οι μικροί βάλτοι που τη θέση τους την ορίζει ο Ελληνικός Ταχυδρόμος με
τον δρόμο προς την Αθήνα και σε απόσταση από τα Καλύβια, μισή περίπου
ώρα, ήταν η βουρλιά293, ο βουρλότοπος από τη Χαλυβουργία μέχρι το Διυλι-
στήριο που την γνώρισαν οι κάτοικοι πριν την κατασκευή των βιομηχανιών
και θα τη θυμούνται όσοι διατηρούν στη μνήμη τους την τότε εικόνα της πε-
ριοχής. Η ελονοσία έκανε συχνά την παρουσία της στα Καλύβια και οι Χα-
σιώτες αποκαλούσαν ειρωνικά τους Καλυβιώτες μπακανιάρηδες. Μπάκα εί-
ναι η κοιλιά αλλά και η διόγκωση της κοιλιάς από υπερτροφία της σπλήνας,
σύμπτωμα που παρατηρείται στους πάσχοντες από ελονοσία.
Στην παραλία του Θριασίου βουρλότοπος ήταν και η περιοχή από τη βιομη-
χανία ΕΣΧΑ μέχρι το Καλυμπάκι της Ελευσίνας. Είχαν σχηματιστεί οι βουρ-
λότοποι και στις δύο περιοχές, που αναφέρθηκαν, από τα νερά των χειμάρ-
ρων της Γιαννούλας ανατολικά και του Σαρανταπόταμου δυτικά που δεν
διοχετεύονταν όλα στη θάλασσα αλλά ένα μέρος κρατιόταν στη στεριά και
έτσι δημιουργήθηκαν τα έλη όπου φύτρωναν τα βούρλα.
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293) Βούρλο: Ποώδες, υδροχαρές φυτό που αναπτύσσεται στις όχθες λιμνών, ποταμών κ.λ.π. ή σε βάλ-

τους και από τα φύλλα του κατασκευάζονται καλάθια, ψάθες, σχοινιά κ.λ.π. Ακόμα εκείνα τα χρόνια

χρησιμοποιούσαν βούρλα σε ορισμένα χαμόσπιτα και κάλυπταν την οροφή.



Ο Κρίστοφερ Ουόρντσουορθ ταξίδεψε το 1832-3 στην Ελλάδα και γράφει για
την Αττική. «Οι πεδιάδες της Αττικής αρδεύονται από μερικά υδάτινα ρεύμα-
τα, που περισσότεροι μπορούν να ονομαστούν χείμαρροι παρά ποταμοί και σε
κανένα τους δεν μπορεί να βασίζεται για μια μόνιμη τροφοδότηση νερού. Δεν
υπάρχει καμία λίμνη μέσα στα όριά της. Είναι περιττό να αναλογιστούμε τον
λόγο, όταν αυτής της μορφής ήταν η φύση του εδάφους, γιατί το ελαιόλαδο
ήταν η πιο συνηθισμένη και επίσης η πιο σημαντική παραγωγή της Αττικής294».
Ο χαρακτηρισμός «το επάγγελμα αυτών γεωργοί» είναι γενικός και αόρι-
στος. Ήταν το «κυριεύον» όμως μεγάλο μερτικό είχαν και οι ποιμένες που
τα καλοκαίρια οδηγούσαν τα κοπάδια τους στα βουνά και το χειμώνα στα
χειμαδιά. Ούτε στα προϊόντα των ποιμένων γίνεται αναφορά. «Σίτος, κριθή,
οίνος και ολίγον έλαιον». Ο Τιρς που έζησε κάποια χρόνια αυτήν την εποχή
και έγραψε για την Ελλάδα, τονίζει: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παρά τα γί-
δια κι οι προβατίνες που δίνουν γάλα, βούτυρο και τυρί. Και το γάλα λείπει
εντελώς όλο το καλοκαίρι, ενώ το βούτυρο και το τυρί τα μεταφέρουν στις
αγορές μέσα σε τουλούμια φτιαγμένα από δέρματα βουβαλιών ή προβάτων.
Για τα χειμαδιά γράφει: Όταν τα κρύα του χειμώνα αρχίζουν να γίνονται αι-
σθητά στις ψηλές περιοχές, τα κοπάδια κατεβαίνουν στις πεδιάδες που γει-
τονεύουν με τη θάλασσα. Τα μεταφέρουν επίσης σε ερημονήσια όπου, την
εποχή των βροχών, η πρασινάδα φυτρώνει κι ανάμεσα σε βράχια. Δεν γυρί-
ζουν στα βουνά τους παρά τον Μάρτιο, όταν το χιόνι έχει λειώσει295.
Αυτά έγραψε γενικά για την Ελλάδα. Φυσικά η Χασιά δεν αποτελούσε εξαί-
ρεση. Όπως αποδεικνύεται και από την ακόλουθη μαρτυρία: Ο Αντώνιος
Κόλιας είχε τα χειμαδιά του στο Κερατσίνι. Η τοποθεσία ανήκε στη Μονή
Αγίου Σπυρίδωνος η οποία περιελήφθηκε στις διαλυθείσες μονές και οι νο-
μές της «ενοικιάστηκαν ολικώς» όπως γράφει ο Αντώνιος Κόλιας ο οποίος
απευθυνόμενος προς την επί των Εκκλησιαστικών Β. Γραμματείαν της Επι-
κρατείας ζητάει να του επιτραπεί να παραμείνει και ένα ακόμα έτος και να
συνεχίσει όπως σκοπεύει «να καλλιεργήσει και σπείρει όλας σχεδόν τας συ-
νισταμένας εκ δύο ζευγαριών, να του επιτραπεί να αναγείρει μικρό ζευγα-
ρόσπιτο προς ευκολία της γεωργίας, να μην νοικιάζονται αι γαίαι ως νομαί
και για την παραχείμαση των ποιμνίων να πληρώσει στο εκκλησιαστικό Τα-
μείο 150δρχ. καθώς και το δέκατο της φετινής σποράς296».
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294) Christofer Wordsworth: «Ελλάδα», Έκδοση Εκάτη, σελ.71.

295) Φρειδερίκου Τίρς: «Η Ελλάδα του Καποδίστρια», Τόμος Α’, σελ.295, Εκδόσεις Αφών Τολίδη.



Γράφει ο «Ελληνικός Ταχυδρόμος»:
Η μισή γη «είναι ανεπίδεκτη καλλιεργείας είναι χέρσα».
Το δημοσίευμα έχει περιγράψει το έδαφος του δήμου Χασιάς. Η μεν Χα-
σιά ορεινή και τριγυρισμένη από πετρώδεις λόφους. Τα Καλύβια της Χα-
σιάς, το Καματερό και το Λιόπεσι σε θέση πεδινή. Ο Ρος σε μια του εκ-
δρομή περιγράφει τη διαδρομή από την Αθήνα προς την Πάρνηθα τον
Μάϊο του 1833 και γράφει: «Ένα τέταρτο της ώρας απ’ τους πρόποδες της
Πάρνηθας, το χωριουδάκι «τα Λιοσχικά Καλύβια» που ανήκει στο μεγάλο
και πλούσιο χωριό Χασιά (του αρχαίου ομώνυμου δήμου). Το χωριό αυτό
βρίσκεται βορειότερα, ανάμεσα στα πρώτα υψώματα της Πάρνηθας297. Εί-
χε η Χασιά τη φήμη του μεγάλου χωριού αλλά η καλλιέργεια λόγω του εδά-
φους γύρω απ’ αυτήν ήταν σχεδόν ασήμαντη. Η μεγαλύτερη πεδινή περιο-
χή της Χασιάς ήταν το Θριάσιο. Προσφερόταν η νότια περιοχή προς τη θά-
λασσα, ιδιαίτερα το Στεφάνι που πάντα καλλιεργείτο, όμως βορειότερα
δέσποζε το δάσος από βελανιδιές, πεύκα και θάμνους και ήταν κατάλληλο
κυρίως για βοσκή. Με το αλέτρι που χρησιμοποιούσαν το όργωμα δεν ήταν
μπορετό. Γράφει για το όργωμα ο Τίρς:
«Ο Έλληνας χωρικός που κάπως τα βολεύει, διαθέτει συνήθως για να ορ-
γώνει τη γη, ένα άροτρο και ένα ζευγάρι από βόδια, με μερικά γαϊδούρια
για τη μεταφορά των προϊόντων από τα χωράφια του. Η μορφή του αρότρου
αντιστοιχεί ακόμα και σήμερα ακριβώς με τις περιγραφές που έκανε ο
Ησίοδος. Εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια τίποτα δεν άλλαξε. Είναι το σιδε-
ρένιο υνί που δεν σκίζει παρά την επιφάνεια της γης σε βάθος σχεδόν τριών
δακτύλων298» και σε άλλο κεφάλαιο του βιβλίου σχολιάζει το αλέτρι: «Το
αλέτρι, όπως το περιγράψαμε, ανοίγει μονάχα την επιφάνεια του χωραφιού,
ακόμα και παρ’ ότι το χώμα μπορεί να είναι λιπαρό και βαρύ, δεν φθάνει
στα κατώτερα στρώματα αυτού του γόνιμου εδάφους, σε τρόπο που ανακα-
τεύει πάντα το ίδιο χώμα ―κάτι που περιορίζει το προϊόν στο τρίτο εκείνου
που έπρεπε νάναι―. Πρέπει λοιπόν να εισαχθεί το άροτρο με δύο ρόδες με
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296) Ανταλλάχθηκαν διάφορα έγγραφα και επιστολές μεταξύ Αντώνη Κόλια και του επί των εκκλη-

σιαστικών κ.λ.π. Γραμματέως της Επικρατείας Ν. Γ. Θεοχάρη, του Διοικητού της Αττικής Γ. Λεβέντη

και του Δημάρχου Χασιών Ι. Τσουκλίδη από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 1840.

297) Λουδοβίκου Ρος: «Αναμνήσεις κ.λ.π.», σελ.258. «Λιοσχικά Καλύβια» είναι γραμμένο το χωριό

και στο πρωτότυπο κείμενο με ελληνικά στοιχεία.

298) Φρειδερίκου Τίρς: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.290.



ένα πλατύ υνί για να χώνεται βαθύτερα και να ανακατεύει τα κατώτερα
στρώματα ενώ τα άλλα αναπαυόμενα, θα ξαναποκτήσουν τους θρεπτικούς
χυμούς τους299»».
Η άμπελος καλλιεργήθηκε σε περιορισμένη έκταση στη Χασιά και τα Λιό-
σια, καλλιεργείτο όμως από τα χρόνια της τουρκοκρατίας στο Στεφάνι. Στην
αναφορά μας στο Στεφάνι σε προηγούμενο κεφάλαιο γράψαμε για εισόδη-
μα από 20 ζευγάρια (καλλιεργήσιμη έκταση) 20 στρέμματα αμπέλου, βο-
σκήσιμες γαίες και λοιπά «κολιγικώς». Οι κολλήγοι φυσικά άλλοι έμεναν
στο χωριό Στεφάνι κι άλλοι ήσαν Χασιώτες που καλλιεργούσαν τα χωράφια
σύμφωνα με τα καθιερωμένα, δηλαδή τα ισχύοντα για την κολληγιά.
Γράφοντας για τη μη ύπαρξη νεκροταφείου και ότι για τον ενταφιασμό χρη-
σιμοποιείται το προαύλιο της εκκλησίας του χωριού, περιορίζεται το δημο-
σίευμα σε ό,τι συμβαίνει στη Χασιά. Αλλά στα Καλύβια της Χασιάς νεκρο-
ταφείο υπήρχε από τον 17ο αιώνα τουλάχιστον. Ο Άγιος Γιάννης, που χρησι-
μοποιήθηκε ως νεκροταφείο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
Εντυπωσιάζει επίσης η περιγραφή για το είδος της ιατρικής περίθαλψης και
τα πρωτόγονα μέσα. Ήταν φυσικό να μην υπάρχει γιατρός αφού συνολικά
στην Αττική ήταν 25 κι απ’ αυτούς οι 24 στην Αθήνα. Ούτε φαρμακείο ήταν δυ-
νατό να σταθεί και να ευδοκιμήσει επαγγελματικά. Δεν εντυπωσιάζει το γε-
γονός ότι υπήρχαν 2 μαίες και μάλιστα άνευ αδείας αφού αυτός ήταν ο κανό-
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299) Φρειδερίκου Τίρς: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.41. Δεν έχει ακουστεί από τους προγόνους μας να χρη-

σιμοποιήθηκε στο χωριό μας άροτρο με δύο ρόδες και πλατύ υνί. Οι επόμενες γενιές με το λεγόμενο

γερμανικό άροτρο, με άλογα και άλλα τεχνικά μέσα άλλαξαν τη μορφή του κάμπου.

300) Κυριάκου Σιμόπουλου: Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Τόμος Γ1, σελ.55-57 και 78. Η χειρουρ-

γική είχε σημειώσει ιδαίτερη ανάπτυξη ανάμεσα στους Αρβανίτες που βρίσκονταν ολοζωής με το

ντουφέκι στο χέρι. Αλλά εκεί που ξεχώριζε η δεξιοτεχνία των Αρβανιτών χειρουργών ήταν η εγχεί-

ρηση της μη περιεσφιγμένης βουβωνοκήλης. Τον Μάϊο του 1798 ο Fauvel εγχειρήστηκε από έναν

Αρβανίτη. Γι’ αυτήν την επέμβαση έδωσε γραπτή έκθεση στον Pouqueville. Περιγράφει ακόμα πώς

έκαναν τη θεραπεία των καταγμάτων κι ότι η αφαίμαξη γινόταν με δεξιοτεχνία από τους μπαρμπέρη-

δες. Ο Edward Daniel Clarke αναφέρει πώς από φαρμακοποιό στη Θήβα παρέχονταν εξυπηρετήσεις

από όλους τους κλάδους των ιατρικών και χειρουργικών επαγγελμάτων και περιγράφει την εξαγωγή

δοντιού ενός Τούρκου με ατυχές αποτέλεσμα (σελ.78). Και στον τόμο Γ2, σελ.333-335 συνεχίζοντας ο

Σιμόπουλος, παραπέμπει στον Pouqueville που γνώρισε έναν εμπειρικό που έκανε εγχειρήσεις κα-

ταρράκτη με καταβύθιση κι ακόμα ότι σε περιήγησή του στα Ζαγοροχώρια διαπίστωσε στο Λιασκο-

βέτσι πως ήταν το φυτώριο και το σχολείο των εμπειρικών γιατρών.



νας και μέχρι πρόσφατα υπήρχε μαμή σε χωριά. Την ύπαρξη πρακτικών χει-
ρουργών ιδιαίτερα Αρβανιτών300, ελάχιστων μεν αλλά επιδέξιων και αποτελε-
σματικών έχουν πολλοί περιηγητές αναφέρει στις ταξιδιωτικές τους αναμνή-
σεις. Κάτι που εντυπωσιάζει και χαρακτηρίζει τις δυνατότητες παροχής ιατρι-
κής περίθαλψης είναι η παρουσία πολλών φλεβοτόμων. Φλεβοτομία είναι η
τομή, η διάνοιξη του τοιχώματος φλέβας για αφαίμαξη κυρίως σε περιπτώσεις
εγκεφαλικής συμφόρησης ή μεγάλης αρτηριακής πίεσης. Φλεβοτόμος ονομά-
χεται και το χειρουργικό εργαλείο με το οποίο πραγματοποιείται η φλεβοτο-
μία. Στα χωριά παλαιότερα για τις αφαιμάξεις χρησιμοποιούσαν τις βδέλλες,
τα υδρόβια σκουλήκια που ζουν απομυζώντας το αίμα των άλλων ζώων.

―Ένα πληρεξούσιο στο προαύλιο της Εκκλησίας
Αριθ. Εγγρ.989 «Εν Καλυβίοις Χασιάς σήμερον την δεκάτην Τετάρτην Σε-
πτεμβρίου μηνός, ημέραν Κυριακήν της εβδομάδος, κατά το χιλιοστόν οκτα-
κοσιοστόν τεσσαρακοστόν έβδομον έτος, εις τα πρόθυρα του ενταύθα Ιερού
Ναού του Αγίου Δημητρίου παρουσιασθέντες ενώπιον εμού του υπογεγραμ-
μένου συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κ. Σούτζου κατοίκου Αθηνών
και των ήδη παρόντων δύο μαρτύρων κυρίου Κωνσταντίνου Δημητρίου Δη-
μοδιδασκάλου και Πέτρου Παπαναστασίου Δημαρχικού Γραμματέως κατοί-
κων Χασιάς, γνωστών μοι πολιτών Ελλήνων και ασχέτων πάσης συγγενείας
προς αλλήλους, με τους εντελοδότας και με εμέ οι κύριοι:
(Στο πρωτότυπο ακολουθούν τα ονόματα σύμφωνα με την σειρά που παρου-
σιάστηκαν οι εντολοδότες ενώπιον του συμβολαιογράφου. Η σειρά που ακο-
λουθεί κατά φθίνουσα τάξη του πλήθους των επωνύμων έγινε να διευκολύ-
νει την εξαγωγή συμπερασμάτων).
Λιάκος: 1) Σταμάτης Παναγιώτου του Λιάκου. 2) Ιωάννης Λιάκος. 3) Κώ-
στας Λιάκος. 4) Σπύρος Αναστασίου Λιάκος. 5) Ιωάννης Κώστα Λιάκος.
6) Γεωργάκης Αναστασίου Λιάκου. 7) Σωτήριος Αναστασίου Λιάκου. 8) Σπύ-
ρος Λιάκος. 9) Δήμας Λιάκος. 10) Μήτρος Σταμάτη (είναι Λιάκος). 11) Πα-
ναγιώτης Λιάκου. 12) Γκίκας Σταμάτη Λιάκος. 13) Γκίκας Μήτρου Λιάκου.
14) Σωτήρης Σιδέρη Λιάκου.
Καμπόλης: 1) Αναστάσιος Ιωάννου Καμπόλης. 2) Μελέτιος Καμπόλης. 3) Μή-
τρος Καμπόλης. 4) Σωτήρης Γεωργίου Καμπόλια (έτσι γράφεται στο έγγραφο).
5) Ιωάννης Γεωργάκη Καμπόλης. 6) Κώστας Γεωργάκη Καμπόλια. 7) Γεώρ-
γιος Καμπόλης. 8) Νικόλαος Αθανασίου Καμπόλης. 9) Μήτρος Αναστασίου
Καμπόλης.
Τσίγκος: 1) Σωτήριος Τζίγκος. 2) Κώστας Τσίγκος. 3) Μήτρος Σιδέρη Τζί-
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γκου. 4) Ιωάννης Σιδέρη Τζίγκος. 5) Ιωάννης Κώστα Τζίγκος. 6) Σαράντης
Σιδέρη Τσίγκου. 7) Βασίλειος Μήτρος Τζίγκος. 8) Βασίλειος Παναγιώτη
Τζίγκος. 9) Δημήτριος Τζίγκος.
Παππούς: 1) Μήτρος Παππούς. 2) Δήμας Παππού. 3) Μίχας Δήμα Παππού. 4)
Σπύρος Παππού. 5) Σιδέρης Σπύρου Παππού. 6) Πανούσης Σπύρου Παππού.
Σπυρίδων: 1) Δημητράκης Μάρκος Σπυρίδων. 2) Γεώργιος Σπυρίδων. 3) Ανα-
στάσιος Σιδέρη Σπυρίδων. 4) Αναστάσιος Δημητράκη Σπυρίδων. 6) Μιχαήλ
Μάρκου Σπυρίδων.
Γκολέμης: 1) Δημητράκης Βασίλη Γκολέμης. 2) Κυριάκος Γκολέμης. 3) Προκό-
πιος Γκολέμης. 4) Νικόλαος Ιωάννου Γκολέμης. 5) Νικόλαος Βασίλη Γκολέμης.
Καλιέρης: 1) Αναστάσιος Καλιέρης. 2) Γεώργιος Καλιέρης. 3) Σταμάτης
Καλιέρης. 4) Μίχας Καλιέρης. 5) Μήτρος Καλιέρης.
Λιόσης: 1) Σπύρος Λιώσης. 2) Ιωάννης Μήτρου Λιόση. 3) Μήτρος Αναστα-
σίου Λιόση. 4) Κώστας Αναστασίου Λιόση. 5) Σιδέρης Μήτρου Λιόση.
Τσεβάς: 1) Μήτρος Τσεβάς. 2) Γεωργάκης Τζεβάς. 3) Δήμας Τζεβάς. 4) Για-
νούσης Τζεβάς. 5) Κότζος Τζεβάς.
Αντωνίου: Πανούσης Αντώνη. 2) Αναστάσιος Πανούση Αντώνη. 3) Αντώ-
νιος Μήτρου Αντώνη. 4) Σπύρος Μήτρου Αντώνη.
Ηλίας: 1) Φυλακτός Ηλίας. 2) Κυριάκος Ηλίας. 3) Γεωργάκης Σιδέρη Ηλία.
4) Μελέτης Γεωργάκη Σιδέρη Ηλία.
Καματερός: 1) Αργυρός Καματερός. 2) Μήτρος Καματερός. 3) Γεώργιος
Καματερός. 4) Ιωάννης Καματερός.
Καραμπούλας: 1) Ιωάννης Καραμπούλας. 2) Γεώργιος Καραμπούλας. 3) Αθα-
νάσιος Καραμπούλας. 4) Σωτήριος Καραμπούλας.
Μπρέμπος: 1) Πανούσης Μπρέμπος. 2) Αθανάσιος Μπρέμπος. 3) Νικόλα-
ος Μπρέμπος. 4) Ιωάννης Αθανασίου Μπρέμπος.
Πηλιχός: 1) Σταμάτης Πηλιχός. 2) Ιωάννης Πηλιχός. 3) Μήτρος Πηλιχός.
4) Νικόλαος Πηλιχός.
Τριβέλας: 1) Γεώργιος Ιωάννου Τρουβέλας. 2) Σιδέρης Τρουβέλας. 3) Κώ-
στας Τρουβέςλας. 4) Γεώργιος Αγγέλου Τρουβέλας.
Γκιόκας: 1) Γεωργάκης Γκιόκας. 2) Ιωάννης Ν. Γκιόκας. 3) Νικόλαος Γκιόκας.
Κόλιας: 1) Ιωάννης Αντωνίου Κόλιας. 2) Αναγνώστης Αντωνίου Κόλιας.
3) Κώστας Αντωνίου Κόλιας.
Μαρνίκας: 1) Μήτρος Μαρνίκας. 2) Σταμάτης Μαρνίκας. 3) Σταμάτης Μαρνίκας.
Πίνης: 1) Δήμας Πίνης. 2) Ιωάννης Πίνης. 3) Μήτρος Πίνης.
Τσουρέλης: 1) Αθανάσιος Τζουρέλης, 2) Γεώργιος Ηλίας Τζουρέλης. 3) Μή-
τρος Τζουρέλης.
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Φίλης: 1) Σιδέρης Φίλης. 2) Μίχας Φίλης. 3) Νικόλαος Φίλης.
Άγγελος: 1) Λουκάς Άγγελος. 2) Πανούσης Άγγελος.
Βάθης: 1) Νικόλαος Βάθης. 2) Αθανάσιος Βάθης.
Γιώργας: 1) Αναστάσιος Γιώργας. 2) Σιδέρης Γιώργας.
Καψάλας: 1) Ιωάννης Καψάλας. 2) Σιδέρης Καψάλας.
Κουμπάρδας: 1) Πανούσης Γκουμπάρδας. 2) Μήτρος Γκουμπάρδας.
Μαντρίτσας: 1) Ιωάννης Μαντρίτζας. 2) Αθανάσιος Μαντρίτζας.
Μίχας: 1) Αναστάσιος Μίχας. 2) Σιδέρης Αναστασίου Μίχας.
Μουζάκας: 1) Σταμάτης Μουζάκας. 2) Γιάννης Μουζάκας.
Μπίμπισης: 1) Γεώργιος Μπίμπισης. 2) Αναστάσιος Μπίμπισης.
Νίκας: 1) Πανούσης Νίκα. 2) Νικόλαος Νίκα.
Σερέπας: 1) Γιάννης Τζερέπας. 2) Δήμος Τζερέπας.
Χατζής: 1) Γεώργιος Χατζής. 2) Κότζος Χατζής.
Βερούτης: 1) Σπύρος Βερούτης.
Γιάννενας: 1) Αναστάσιος Γιάννενας.
Δέδες: 1) Μήτρος Δέδες.
Θηβαίος: 1) Σιδέρης Θηβαίος.
Κουράσης: 1) Σιδέρης Γιάννη Κουράση.
Μπουγιατιώτης: 1) Σταμάτης Μπουγατιώτης.
Παγώνης: 1) Κώστας Παγώνη.
Πέτσης: 1) Σπύρος Πέτζης.
Πόγκας: 1) Αθανάσιος Πόγκας.
Στάθης: 1) Σιδέρης Στάθη.
Σκληρός: 1) Μήτρος Σκληρός.
Τραχιώτης: 1) Μήτρος Τραχιώτης.
Χαλιώτης: 1) Νικόλαος Χαλιώτης.
Κατζάδης: 1) Αντώνιος Κατζάδης.
Κωνσταντίνου: 1) Ανδρίτσος Κωνσταντίνου.
Νερούτσος: 1) Μήτρος Νερούτσος.
Πανταζής: 1) Πέτρος Πανταζής.
Πλαβούκος: 1) Ιωάννης Παυλούκος.
Σπύρου: 1) Μήτρος Σπύρου.
Σωτηρίου: 1) Μήτρος Σωτηρίου.
Τσόκας: 1) Μήτρος Τζόκας.
Φραντζόλης: 1) Ιωάννης Φραντζόλης.
Παπά Δημήτριος: Ιερεύς.
Παπά-Αναστάσιος: Ιερεύς.
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Άπαντες γεωργοί και κάτοικοι των χωρίων Χασιάς και Καλυβίων.
Και οι Κύριοι:
1) Ιωάννης Καματερός. 2) Ιωάννης Μήτρου Καματερού. 3) Αναστάσιος
Καματερός. 4) Ιωάννης Μάρκου Καματερός. 5) Αθανάσιος Καματερός.
6) Ιωάννης Αθανασίου Καματερού. 7) Πανούσης Αθανασίου Καματερού.
8) Αθανάσιος Αναστασίου Καματερού. 9) Πέτρος Καματερός. 10) Μιχά-
λης Πέτρου Καματερού. 11) Δημητράκης Πιλιχός. 12) Νικόλαος Πίνης.
13) Ιωάννης Τζεβάς.
Άπαντες γεωργοί και κάτοικοι του χωρίου Καματερού.
Και οι κύριοι:
1) Αναγνώστης Λιόσης. 2) Πανούσης Γεώργα Λιόσης. 3) Σταμάτιος Ν. Λιό-
σης. 4) Νικόλαος Ιωάννου Λιόσης. 5) Νικόλαος Μιχαήλ Λιόσης. 6) Μήτρος
Μιχαήλ Λιόσης. # 1) Μήτρος Ν. Βάθης. 2) Σπύρος Νικολάου Βάθης. # Γε-
ώργιος Δέδες. # Αναστάσιος Μαρίνας # Αναστάσιος Ξεράκης. # Κότζος
Νικολ. Πλαβούκος. # Αθανάσιος Τσίγκος.
Άπαντες γεωργοί και κάτοικοι του χωρίου Λιόσι του Δήμου Φυλής της Αττι-
κής και γνωστοί μοι και ζητήσαντες μου να συντάξω την παρούσαν επίσημον
πληρεξουσιότητος πράξιν εξέθεσαν ότι επειδή ο Αθανάσιος Καμπόλης γε-
ωργός κάτοικος του χωρίου Λιόσα, προς ον έδωσαν υπό μίσθωσιν τα εις την
περιφέρειαν Καλυβίων Χασιάς κείμενα βαλανιδόδενδρα ανήκοντα εις την
κοινότητα του δήμου Φυλής δια του υπ’ αριθ. 740 συμβολαίου γενομένου την
δεκάτην τρίτην Μαΐου έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τε-
τάρτου ενώπιον του εν Αθήναις συμβολαιογράφου Κ. Πιτάρη δεν διετήρησε
τας εν τω ρηθέντι συμβολαίω συνδιαλαμβανομένας υποχρεώσεις του, μη
πληρώσας τα της κοινότητος των χρέη, και μη δώσας λογαριασμόν εις την
κοινότητα περί της εισπράξεως του εν τω διαστήματι των ετών καθ’ ά νέμε-
ται το προϊόν των ειρημένων βαλανιδοδένδρων.
Επειδή ο Αναγνώστης Χρυσοχόος Δημοτικός εισπράκτωρ του δήμου Φυλής
δεν έδωσε λογαριασμόν εις την Κοινότητα τα περί της εισπράξεώς του και
περί των παρ’ αυτώ ευροσκομένων χρημάτων της κοινότητος, επειδή υπάρ-
χουσι και άλλοι οίτινες διαχειρίζονται περιουσίαν της κοινότητός των και
επειδή προσέτι η ακίνητος περιουσία της κοινότητος των κατεπατήθη παρά
διαφόρων δια να μη προσγίνεται περαιτέρω ζημία και βλάβη εις την κοινό-
τητά των απεφάσισαν άπαντες οι άνω ειρημένοι εκ συμφώνου και διορίζου-
σι και αποκαθιστώσιν επιτροπήν συγκειμένην παρά των κυρίων Γεωργίου
Καλιέρη, Σιδέρη Τζίγκου, Μήτρου Τζίγκου, Νικολάου Ηλία γεωργών κα-
τοίκων Καλυβίων Χασιάς και Νικολάου Παυλούκου γεωργού κατοίκου του
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χωρίου Λιώσα προς τους οποίους παρέχωσι το δικαίωμα και την πληρεξου-
σιότητα να προσκαλέσωσι προηγουμένως εντός οκτώ ημερών αφ’ ης γνω-
στοποιηθεί εις αυτούς η παρούσα πράξις, τον ειρημένον Αθανάσιον Καμπό-
λην και να ζητήσωσι παρ’ αυτού ακριβή και λεπτομερή λογαριασμόν περί
της εισπράξεως του προϊόντος των περί ων ο λόγος βαλανιδοδένδρων αφ’ ής
τα παρέλαβε εις την κατοχήν του μέχρι της ημέρας καθ’ ην θέλει δώσει λο-
γαριασμόν. Ωσαύτως να ζητήσωσιν λογαριασμόν παρά του ρηθέντος Ανα-
γνώστου Χρυσοχόου και παρά παντός άλλου έχοντος διαχείρισιν περιου-
σίας της κοινότητός των, εν περιπτώσει καθ’ ήν δεν ήθελον συγκατατεθεί εις
τούτο εκουσίως ο Αθανάσιος Καμπόλης, ο Αναγνώστης Χρυσοχόος και πας
τις άλλος έχων διαχείρισιν περιουσίας του Δήμου Φυλής, παρέχουσιν εις
τους ειρημένους πληρεξουσίους το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να κι-
νήσωσι κατ’ αυτών αγωγήν ενώπιον του εν Αθήναις δικαστηρίου...».

Γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ενέργειες που μπορούν να
κάνουν ενώπιον των δικαστηρίων εξαντλώντας όλα τα ένδικα
μέσα, την ορκοδοσία, την αναγνώριση εγγράφων, τις αναγκαί-
ες κατά την διεξαγωγή των ρηθεισών υποθέσεων ενέργειες, να
κάνουν συμβιβασμούς, να ενεργήσουν κατασχέσεις, πλειστη-
ριασμούς, να παραλαμβάνουν χρήματα να κάνουν τα δικαστι-
κά, δικηγορικά, κλητορικά και λοιπά έξοδα με αποδείξεις και
να δίνουν λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο κ.λ.π. και καταλήγει:

«Όθεν προς βεβαίωσιν συνετάχθη το παρόν επίσημον πληρεξούσιον έγγρα-
φον των άνω ειρημένων εντολοδοτών το οποίον αναγνωσθέν μεγαλοφώνως
και ευκρινώς ενώπιόν των και των διαληφθέντων μαρτύρων υπεγράφη μό-
νον παρά των Αναγνώστη Λιόση, Δήμου Τζεβά, Σταμάτη Λιάκου, Αναγνώ-
στη Αντωνίου Κόλια, Δημητράκη Μάρκου Σπυρίδωνος, Γκίκα Σταμάτη Λιά-
κου, Ιωάννου Φραντζόλη, Προκοπίου Γκολέμη, Παπά Δημητρίου, Παπά
Αναστασίου, παρά των διαληφθέντων μαρτύρων και παρ’ εμού οι δε λοιποί
δεν υπέγραψαν διότι ως ωμολόγησαν δεν ηξεύρουν να γράψουν».
Έπονται οι υπογραφές.
Σχόλια: Με νωπές τις εντυπώσεις της επανάστασης της 3ης Σεπτέμβρη 1843
στα Καλύβια της Χασιάς αναβιώνει η άμεση δημοκρατία. Στέκεις στο γεγο-
νός και ανακαλούνται στη μνήμη, συνειρμικά, εποχές που η εκκλησία του δή-
μου αποφάσιζε για τις τύχες του λαού. Αν θέλει να χτίσει στον νου του κά-
ποιος αυτήν την εικόνα αυτής της ημέρας δεν έχει παρά να φανταστεί πως σ’
αυτό το χώρο, που η κάθε γενιά τον μεταλλάσσει, υπάρχει μια χθαμαλή εκ-
κλησία που στο προαύλιό της έχει συγκεντρωθεί ένα πλήθος κοντά δύο εκα-
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τοντάδες, για την ακρίβεια 184 ενεργοί πολίτες, κι ακόμα ο συμβολαιογρά-
φος που τον έχουν καλέσει από την Αθήνα, οι μάρτυρες και τα μέλη της επι-
τροπής που θα εκλεγεί.
Λίγη προσοχή στο κείμενο και διαπιστώνει κανείς πόσες φορές επαναλαμ-
βάνεται η λέξη κοινότητα. Η ιδέα της ομάδας που κατοικεί στον ίδιο χώρο
με κοινή μοίρα. Ο συμβολαιογράφος εξακολουθεί να τη χρησιμοποιεί στη
θέση του δήμου. Έχει ζωή αιώνων και ουσία η λέξη και αντιστέκεται.
Διαβάζουμε ακόμα να δηλώνει ότι το πληρεξούσιον «αναγνώστηκε μεγαλο-
φώνως και ευκρινώς ενώπιον των εντολοδοτών και μαρτύρων». Ελάχιστοι
υπόγραψαν γιατί οι περισσότεροι δεν ήξεραν να γράφουν. Ασφαλώς τους
διέφυγαν κάποιες λέξεις, καταλάβαιναν όμως την ουσία. Το θέμα το γνώρι-
ζαν. Ήξεραν γιατί συγκεντρώθηκαν. Ποιους τελικά ψήφισαν να τους εκ-
προσωπίσουν, εναντίον ποίων και γιατί. Δεν τους έλειπαν εντελώς οι γνώ-
σεις. Είχαν δασκάλα τη ζωή. Είχαν γνωρίσει αγώνες, δυσκολίες, είχαν «ψη-
θεί» από την εμπειρία που είχαν αποκτήσει.
Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η συνέχεια. Το γεγονός όμως θυμίζει ότι ήταν
διαχρονική η ωφέλεια από τα βαλανιδόδενδρα. Στα χρόνια της τουρκοκρα-
τίας φορτώνονταν καράβια με βελανίδια στο λιμάνι της Ελευσίνας με προο-
ρισμό την Βενετία, και είναι γνωστή η εκμετάλλευση των κατοίκων της πε-
ριοχής από τον βοεβόδα κάποια εποχή301.
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301) Στα ονόματα επαναλαμβάνεται η γραφή του τσ σε τζ πολύ συχνά. Η βαριά προφορά έδινε την

εντύπωση ότι δεν επρόκειτο για τσ αλλά τζ. Με τον καιρό όμως επικράτησε η σωστή γραφή. Επίσης

το όνομα Κότζος είναι Κότσος, δηλαδή Κωνσταντίνος. Και το επώνυμο Πλαβούκος έχει γραφεί πολ-

λές φορές Παυλούκος. Έχει επικρατήσει το πρώτο. Το δεύτερο είναι φανερό ότι προέρχεται από το

όνομα Παύλος. Ίσως να το έγραψαν έτσι για πρώτη φορά οι Αθηναιογράφοι.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

α) Επεξηγήσεις
Την 29η Σεπτεμβρίου 1880, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3118 απόφασης των εν Αθή-
ναις Πρωτοδικών του ιδίου έτους, δημοσιεύτηκε ο καταρτισθείς εκλογικός
κατάλογος του Δήμου Φυλής. Οφείλω ευχαριστίες στον Ανδρέα Μηλιώνη ο
οποίος μου το δώρισε και από το οποίο θα αντλήσουμε πολύτιμα στοιχεία.
Περιέχει 476 εκλογείς από τους οποίους οι 339 διέμεναν στα Καλύβια και οι
137 στη Χασιά. Κάθε σελίδα έχει οκτώ στήλες και έχουν η 1η τον Αύξ. αριθ.,
του εκλογέως, η 2η τον αριθμό μητρώου αρρένων (δεν είναι πλήρης, αλλά και
δεν ωφελεί σε τίποτα γι’ αυτό και δεν χρησιμοποιείται), η 3η έχει το επώνυ-
μο του εκλογέως, η 4η το όνομα, η 5η το όνομα πατρός, η 6η την ηλικία, η 7η

το επάγγελμα ή επιτήδευμα και η 8η την ενεστώσα διαμονή. Αν δηλαδή δια-
μένει ο εκλογέας στα Καλύβια ή στη Χασιά.
Αφαιρέθηκε η δεύτερη στήλη και προστέθηκε μια στήλη μετά από εκείνη της
ηλικίας που δείχνει το έτος γέννησης και έγινε διαχωρισμός και κατάταξη σε
τρεις ενότητες. Η πρώτη δείχνει πόσοι γεννήθηκαν πριν από τον ερχομό του
Όθωνα και σε ποια επώνυμα αντιστοιχούν. Η δεύτερη πόσοι γεννήθηκαν
στη δεκαετία της απόλυτης μοναρχίας 1833-1843 και η τρίτη πόσοι γεννήθη-
καν από το 1844 μέχρι το 1856. Επακολουθεί ο συνοπτικός πίνακας και γνω-
ρίζουμε για κάθε επώνυμο πόσοι εκλογείς αναφέρονται στον κατάλογο σε
ποια από τις πάρα πάνω ενότητες ανήκουν κι αν διαμένουν στα Καλύβια ή
τη Χασιά. Π.χ. Επώνυμο Καμπόλης, (Δες το συνοπτικό πίνακα) σύνολο 30
(Α). Στα Καλύβια 16 (Γ). Στην πρώτη ενότητα 5 (Δ), στην δεύτερη 2 (Ε),
στην τρίτη 9 (Ζ). Στη Χασιά 14 (Η). Στην πρώτη 5 (Θ), στη δεύτερη 5 (Ι),
στην τρίτη 4 (Κ). Τα γράμματα προσδιορίζουν τις στήλες.
Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας χωριστά για τα Καλύβια και τη Χασιά. Τα
επώνυμα έχουν γραφεί κατά φθίνουσα τάξη, από εκείνα με μεγαλύτερο
αριθμό εκλογέων προς εκείνα με το μικρότερο. Και σε κάθε επώνυμο το σύ-
νολο των εκλογέων και για τον καθένα επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ηλι-
κία, έτος γέννησης, επάγγελμα. Υπερέχουν οι γεωργοί και οι κτηματίες. Η
μεταξύ τους διάκριση δεν είναι σαφής. Μετά τη γεωργία, η κτηνοτροφία,
όπως γίνεται φανερό από τον μεγάλο αριθμό των ποιμένων. Ακολουθούν οι
εργάτες που κατά κανόνα σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες ήταν
αγροτοεργάτες. Ένας μεγάλος αριθμός εκλογέων χαρακτηρίζονται στρα-
τιώτες και δημιουργεί απορίες η ηλικία τους. Για τα Καλύβια 15 στρατιώτες
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ηλικίας από 25 μέχρι 38 ετών, για τη Χασιά 7 από 26 μέχρι 38 και ένας 44
ετών πλην όμως χαρακτηρίζεται στρατιωτικός και ασφαλώς διαφέρει από
τους χαρακτηριζόμενους ως στρατιώτες. Ακόμα για τα Καλύβια 10 έμποροι,
4 κηπουροί, 3 καροτζήδες, 2 δικαστικοί κλητήρες, 1 δήμαρχος, 1 ιατρός, 1
δάσκαλος, 1 υπάλληλος, 1 ναυτικός, 1 οπλοποιός, 1 κρεοπώλης, 1 υπηρέτης
και 1 αμπατζής κατασκευαστής ή πωλητής αμπάδων. Αμπάς= 1.) εγχώριο
μάλλινο ύφασμα, 2.) επενδυτής εκ τοιούτου υφάσματος.
Για τη Χασιά: 3 έμποροι, 1 παντοπώλης, 2 κηπουροί.

β) Συνοπτικός Πίνακας Εκλογέων
Στήλες
Α. Σύνολο εκλογέων Καλυβίων και Χασιάς το 1880 ανά επώνυμο
Β. Επώνυμα
Γ. Σύνολο εκλογέων Καλυβίων
Η. Σύνολο εκλογέων Χασιάς
ΓΔΕΖ Διαμένοντες στα Καλύβια
ΗΘΙΚ Διαμένοντες στην Χασιά
Δ & Θ Γεννήθηκαν μέχρι το 1833
Ε & Ι Γεννήθηκαν στο διάστημα 1833-1843
Ζ & Κ Γεννήθηκαν το 1844 και μετά μέχρι το 1856

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ
30 Καμπόλης 16 5 2 9 14 5 5 4
22 Ηλίας 21 7 4 10 1 1 0 0
22 Λιάκος 19 5 8 6 3 2 0 1
22 Τσίγκος 22 8 2 12 - 0 0 0
16 Λιόσης 10 3 2 5 6 1 2 3
15 Καλέρης 15 4 3 8 - 0 0 0
14 Τριβέλας 14 3 6 5 - 0 0 0
13 Γκολέμης 13 3 5 5 - 0 0 0
13 Κόλιας 8 1 4 3 5 1 1 3
12 Πηλιχός 11 7 1 3 1 1 0 0
12 Πίνης 4 2 2 0 8 3 2 3
11 Σπυρίδων 6 1 0 5 5 2 1 2
9 Παππούς 9 1 2 6 - 0 0 0
9 Φίλης 7 3 1 3 2 1 1 0
7 Αγγέλου 1 0 0 1 6 2 2 2
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7 Αντωνίου 7 3 2 2 - 0 0 0
7 Κουμπάρδας 4 0 2 2 3 1 0 2
7 Κουράσης 6 0 2 4 1 0 1 0
7 Πλαβούκος - 0 0 0 7 2 1 4
7 Τσεβάς 3 0 2 1 4 1 1 2
6 Βασιλείου 2 0 1 1 4 1 1 2
6 Καματερός 6 3 3 0 - 0 0 0
6 Μαυράκης 6 3 1 2 - 0 0 0
6 Νίκας 2 0 1 1 4 1 1 2
6 Παπαδήμας - 0 0 0 6 1 2 3
6 Ρόδης 2 2 0 0 4 2 2 0
6 Σερέπας 3 1 1 1 3 1 0 2
6 Σκληρός 6 0 1 5 - 0 0 0
6 Στάμου - 0 0 0 6 1 2 3
5 Καραμπούλας 5 2 3 0 - 0 0 0
5 Μουζάκας 5 0 2 3 - 0 0 0
5 Μπουραΐμης - 0 0 0 5 1 1 3
5 Τσόκας 5 1 2 2 - 0 0 0
5 Χατζής 3 1 1 1 2 1 0 1
4 Δέδες 4 1 2 1 - 0 0 0
4 Μαγγανάς 4 0 1 3 - 0 0 0
4 Μαυρομήτρος 4 1 1 2 - 0 0 0
4 Μπρέμπος 2 2 0 0 2 1 1 0
4 Νέζης 4 2 0 2 - 0 0 0
4 Πανταζής 4 1 1 2 - 0 0 0
4 Παπαδημητρίου 4 0 1 3 - 0 0 0
4 Πετρόγιαννος 4 1 3 0 - 0 0 0
4 Χατζησπύρου 4 2 1 1 - 0 0 0
3 Βάθης 2 1 1 0 1 0 1 0
3 Γαβαθάς 3 0 2 1 - 0 0 0
3 Καψάλας 3 1 1 1 - 0 0 0
3 Κώνστας 2 1 0 1 1 1 0 0
3 Μαρνίκας 3 2 0 1 - 0 0 0
3 Μασούρης - 0 0 0 3 1 0 2
3 Μπουγιατιώτης 3 0 3 0 - 0 0 0
3 Παπακωνσταντίνου - 0 0 0 3 0 1 2
3 Χατζηδάκης 3 1 1 1 - 0 0 0
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2 Αβράμης 1 0 0 1 1 0 0 1
2 Αθανασίου - 0 0 0 2 1 0 1
2 Βερούτης 1 0 0 1 1 0 1 0
2 Γεώργας 2 1 1 0 - 0 0 0
2 Γκιόκας 2 1 0 1 - 0 0 0
2 Ευθυμίου 2 0 1 1 - 0 0 0
2 Κατσίλας - 0 0 0 2 1 0 1
2 Κυριακός - 0 0 0 2 1 0 1
2 Μπάρδης 1 0 1 0 1 1 0 0
2 Μυλωνάς 2 1 1 0 - 0 0 0
2 Νερούτσος 2 0 0 2 - 0 0 0
2 Παπαϊωάννου 2 0 0 2 - 0 0 0
2 Παπασωτηρίου 2 1 1 0 - 0 0 0
2 Πέτσης 2 0 2 0 - 0 0 0
2 Ρίζος - 0 0 0 2 2 0 0
2 Σουρλαντζής 2 1 1 0 - 0 0 0
2 Τζουτζούρης - 0 0 0 2 0 1 1

(Τσούτσουρας)
2 Τσιμής 2 1 0 1 - 0 0 0
2 Τσουκλίδης - 0 0 0 2 1 1 0
2 Τσουρέλης 2 0 0 2 - 0 0 0
2 Φραντζόλης 2 0 1 1 - 0 0 0
1 Βλάχος 1 1 0 0 - 0 0 0
1 Γιωργής - 0 0 0 1 0 1 0
1 Ζαχάρης - 0 0 0 1 1 0 0
1 Θεοδωρής - 0 0 0 1 0 1 0
1 Καστανάς 1 0 1 0 - 0 0 0
1 Κουλουριώτης - 0 0 0 1 0 0 1
1 Λάμπρου - 0 0 0 1 0 1 0
1 Λόπας - 0 0 0 1 1 0 0
1 Μαλίτης 1 0 1 0 - 0 0 0
1 Μαρδίτσας 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Μαρκεσίνης - 0 0 0 1 1 0 0
1 Μαρούγκας - 0 0 0 1 0 1 0
1 Μαρυλιώσης - 0 0 0 1 1 0 0
1 Μίλιωσης 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Μίχας - 0 0 0 1 0 0 1
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1 Μπεθάνης 1 1 0 0 - 0 0 0
1 Μπίτζας - 0 0 0 1 0 0 1
1 Παγώνης 1 1 0 0 - 0 0 0
1 Παπαδάς 1 0 1 0 - 0 0 0
1 Παπαναστασίου 1 0 1 0 - 0 0 0
1 Πέπας 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Ρεντούμης 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Σωτηρίου 1 0 1 0 - 0 0 0
1 Τάβαρης 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Ταμπουρατζής - 0 0 0 1 0 1 0
1 Ταρτσάλης 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Τόλιας 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Τραχιώτης 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Ταρτσάκος 1 0 0 1 - 0 0 0
1 Φουρίκης 1 0 1 0 - 0 0 0

γ) Αναλυτικός Πίνακας Εκλογέων Καλύβια Χασιάς
1 Τσίγγος Αναστάσιος Κωνσταντίνος 52 1828 Γεωργός
2 Τσίγγος Αθανάσιος Σιδέρης 60 1820 Κτηματίας
3 Τσίγγος Αναγνώστης Σιδέρης 52 1828 Έμπορος
4 Τσίγγος Αθανάσιος Ιωάννης 54 1826 Γεωργός
5 Τσίγγος Βασίλης Μήτρος 64 1816 Γεωργός
6 Τσίγγος Γεώργιος Βασίλειος 40 1840 Γεωργός
7 Τσίγγος Γεώργιος Αθανάσιος 34 1846 Κτηματίας
8 Τσίγγος Γεώργιος Ιωάννης 29 1851 Στρατιώτης
9 Τσίγγος Δημήτριος Κώτζος 62 1818 Ποιμήν

10 Τσίγγος Ευαγγέλης Βασίλειος 24 1856 Κτηματίας
11 Τσίγγος Ιωάννης Κωνσταντίνος 66 1814 Γεωργός
12 Τσίγγος Ιωάννης Σωτήριος 34 1846 Γεωργός
13 Τσίγγος Ιωάννης Σαράντης 27 1853 Ποιμήν
14 Τσίγγος Πανούσης Σωτήριος 33 1847 Ποιμήν
15 Τσίγγος Προκόπης Βασίλειος 51 1829 Γεωργός
16 Τσίγγος Παναγής Αναστάσιος 26 1854 Ποιμήν
17 Τσίγγος Παναγής Βασίλειος 30 1850 Κτηματίας
18 Τσίγγος Σπύρος Δημήτριος 29 1851 Ποιμήν
19 Τσίγγος Σωτήρης Βασίλειος 29 1851 Ποιμήν
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20 Τσίγγος Σπύρος Βασίλειος 39 1841 Εργάτης
21 Τσίγγος Σιδέρης Αθανάσιος 28 1852 Ποιμήν
22 Τσίγγος Χρήστος Δημήτριος 26 1854 Ποιμήν
1 Ηλίας Αντώνιος Σπύρος 38 1842 Γεωργός
2 Ηλίας Αθανάσιος Σπύρος 29 1851 Γεωργός
3 Ηλίας Γεώργιος Σιδέρης 78 1802 Γεωργός
4 Ηλίας Γεώργιος Αργύρης 40 1840 Γεωργός
5 Ηλίας Γεώργιος Φυλακτός 35 1845 Γεωργός
6 Ηλίας Γεώργιος Δήμος 25 1855 Αμπατζής
7 Ηλίας Γεώργιος Νικόλαος 26 1854 Εργάτης
8 Ηλίας Γεώργιος Μελέτης 26 1854 Στρατιώτης
9 Ηλίας Γεώργιος Ιωάννης 24 1856 Εργάτης

10 Ηλίας Ιωάννης Νικόλαος 47 1833 Ποιμήν
11 Ηλίας Μελέτης Γεώργιος 47 1833 Κτηματίας
12 Ηλίας Μήτρος Πανούσης 28 1852 Κτηματίας
13 Ηλίας Νικόλαος Κυριάκος 52 1828 Γεωργός
14 Ηλίας Πανούσης Κυριάκος 87 1793 Γεωργός
15 Ηλίας Παναγής Δήμος 28 1852 Κτηματίας
16 Ηλίας Σταύρος Μήτρος 34 1846 Στρατιώτης
17 Ηλίας Σπύρος Νικόλαος 63 1817 Γεωργός
18 Ηλίας Σταμάτης Γεώργιος 44 1836 Εργάτης
19 Ηλίας Σωτήριος Φυλακτός 40 1840 Ποιμήν
20 Ηλίας Σιδέρης Πανούσης 26 1854 Εργάτης
21 Ηλίας Φυλακτός Γεώργιος 62 1818 Γεωργός
1 Λιάκος Αναστάσιος Γεώργιος 39 1841 Κτηματίας
2 Λιάκος Αναστάσιος Σωτήριος 32 1848 Γεωργός
3 Λιάκος Ευαγγέλης Μήτρος 25 1855 Στρατιώτης
4 Λιάκος Ευαγγέλης Σταμάτης 40 1840 Γεωργός
5 Λιάκος Ιωάννης Κώτσος 53 1827 Γεωργός
6 Λιάκος Ιωάννης Γκίκας 37 1843 Εργάτης
7 Λιάκος Ιωάννης Μήτρος 72 1808 Γεωργός
8 Λιάκος Κώτσος Γκίκας 42 1838 Κτηματίας
9 Λιάκος Κωνσταντίνος Ιωάννης 41 1839 Δήμαρχος

10 Λιάκος Μήτρος Γεώργιος 46 1834 Κτηματίας
11 Λιάκος Μήτρος Ιωάννης 37 1843 Κτηματίας
12 Λιάκος Μήτρος Σταμάτης 60 1820 Έμπορος
13 Λιάκος Μήτρος Σπύρος 31 1849 Κτηματίας
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14 Λιάκος Νικόλαος Ιωάννης 26 1854 Κτηματίας
15 Λιάκος Παναγής Ιωάννης 26 1854 Κτηματίας
16 Λιάκος Σταμάτης Μήτρος 72 1808 Κτηματίας
17 Λιάκος Σπύρος Αναστάσιος 57 1823 Κτηματίας
18 Λιάκος Σιδέρης Σωτήριος 42 1838 Κτηματίας
19 Λιάκος Φώτιος Μήτρος 28 1852 Έμπορος
1 Καμπόλης Αθανάσιος Μήτρος 57 1823 Γεωργός
2 Καμπόλης Αθανάσιος Νικόλαος 26 1854 Γεωργός
3 Καμπόλης Αναστάσιος Κώτζος 26 1854 Ποιμήν
4 Καμπόλης Γεώργιος Αθανάσιος 27 1853 Γεωργός
5 Καμπόλης Δημήτριος Μελέτιος 31 1849 Υπηρέτης
6 Καμπόλης Ηλίας Μελέτιος 32 1848 Κτηματίας
7 Καμπόλης Ιωάννης Αναστάσιος 48 1832 Ποιμήν
8 Καμπόλης Ιωάννης Μιχαήλ 31 1849 Γεωργός
9 Καμπόλης Κώτζος Σωτήρης 37 1843 Εργάτης

10 Καμπόλης Μελέτης Κώτσος 57 1823 Κτηματίας
11 Καμπόλης Μιχαήλ Μήτρος 32 1848 Ποιμήν
12 Καμπόλης Μήτρος Κωνσταντίνος 30 1850 Στρατιώτης
13 Καμπόλης Νικόλαος Γεώργιος 52 1828 Γεωργός
14 Καμπόλης Παναγιώτης Μελέτης 40 1840 Γεωργός
15 Καμπόλης Σωτήρης Κώτσος 50 1830 Γεωργός
16 Καμπόλης Σιδέρης Νικόλαος 26 1854 Γεωργός
1 Καλέρης Αθανάσιος Γεώργιος 63 1817 Κτηματίας
2 Καλέρης Αναστάσιος Γεώργιος 66 1814 Κτηματίας
3 Καλέρης Αντώνιος Αναστάσιος 40 1840 Κτηματίας
4 Καλέρης Γεώργιος Αθανάσιος 30 1850 Γεωργός
5 Καλέρης Γεώργιος Σταμάτιος 29 1851 Εργάτης
6 Καλέρης Δημήτριος Νικόλαος 28 1852 Γεωργός
7 Καλέρης Ευαγγέλης Νικόλαος 32 1848 Κτηματίας
8 Καλέρης Ιωάννης Σταμάτης 43 1837 Ποιμήν
9 Καλέρης Κώτζος Νικόλαος 42 1838 Κτηματίας

10 Καλέρης Κώτζος Σταμάτης 39 1841 Γεωργός
11 Καλέρης Μίχος Παναγιώτης 53 1827 Γεωργός
12 Καλέρης Προκόπιος Σταμάτιος 35 1845 Ποιμήν
13 Καλέρης Παναγής Μήτρος 30 1850 Κηπουρός
14 Καλέρης Σταμάτης Γεώργιος 68 1812 Γεωργός
15 Καλέρης Χρήστος Αθανάσιος 38 1842 Κτηματίας
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1 Τριβέλας Γεώργιος Αγγελής 78 1802 Γεωργός
2 Τριβέλας Γεώργιος Ιωάννης 58 1822 Γεωργός
3 Τριβέλας Ευαγγελής Σιδέρης 26 1854 Καροτζής
4 Τριβέλας Ιωάννης Γεώργιος 52 1828 Γεωργός
5 Τριβέλας Ιωάννης Μήτρος 42 1838 Κτηματίας
6 Τριβέλας Μήτρος Σιδέρης 42 1838 Γεωργός
7 Τριβέλας Μήτρος Κώτσος 42 1838 Ποιμήν
8 Τριβέλας Νικόλαος Γεώργιος 31 1849 Κτηματίας
9 Τριβέλας Νικόλαος Μήτρος 36 1844 Εργάτης

10 Τριβέλας Νικόλαος Ιωάννης 26 1854 Στρατιώτης
11 Τριβέλας Πανούσης Μήτρος 30 1850 Στρατιώτης
12 Τριβέλας Σπύρος Κώτζος 34 1846 Ποιμήν
13 Τριβέλας Σωτήριος Σιδέρης 36 1844 Γεωργός
14 Τριβέλας Σιδέρης Σπύρος 43 1837 Κτηματίας
1 Γκολέμης Αθανάσιος Ιωάννης 68 1812 Γεωργός
2 Γκολέμης Αναστάσιος Αθανάσιος 30 1850 Ποιμήν
3 Γκολέμης Αναστάσιος Δημήτριος 30 1850 Ποιμήν
4 Γκολέμης Βασίλης Δημήτριος 34 1846 Γεωργός
5 Γκολέμης Γεώργιος Δημήτριος 53 1827 Κτηματίας
6 Γκολέμης Δήμος Δημήτριος 27 1853 Γεωργός
7 Γκολέμης Ιωάννης Αθανάσιος 42 1838 Γεωργός
8 Γκολέμης Νικόλαος Βασίλειος 72 1808 Γεωργός
9 Γκολέμης Νικόλαος Ιωάννης 40 1840 Ποιμήν

10 Γκολέμης Σιδέρης Αθανάσιος 42 1838 Ποιμήν
11 Γκολέμης Σωτήριος Αθανάσιος 43 1837 Κτηματίας
12 Γκολέμης Σιδέρης Νικόλαος 23 1857 Κτηματίας
13 Γκολέμης Χρήστος Νικόλαος 37 1843 Κτηματίας
1 Πηλιχός Αθανάσιος Ιωάννης 52 1828 Κτηματίας
2 Πηλιχός Βασίλειος Ιωάννης 47 1833 Κτηματίας
3 Πηλιχός Γεώργιος Ιωάννης 58 1822 Κτηματίας
4 Πηλιχός Γεώργιος Μήτρος 58 1822 Κτηματίας
5 Πηλιχός Ιωάννης Ιωάννης 49 1831 Κτηματίας

ή Λέκας
6 Πηλιχός Ιωάννης Γεώργιος 35 1845 Κτηματίας
7 Πηλιχός Μήτρος Γεώργιος 37 1843 Κτηματίας
8 Πηλιχός Νικόλαος Ιωάννης 57 1823 Γεωργός

ή Λέκας
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9 Πηλιχός Πανούσης Ιωάννης 49 1831 Ποιμήν
10 Πηλιχός Σωτήρης Αθανάσιος 32 1848 Καροτζής
11 Πηλιχός Χρόνης Σταμάτιος 34 1846 Κτηματίας
1 Λιόσης Δημήτριος Μήτρος 40 1840 Εργάτης
2 Λιόσης Ιωάννης Σπύρος 47 1833 Γεωργός
3 Λιόσης Κώτσος Αναστάσιος 64 1816 Γεωργός
4 Λιόσης Μήτρος Σπύρος 38 1842 Κτηματίας
5 Λιόσης Μήτρος Κωνσταντίνος 28 1852 Κτηματίας
6 Λιόσης Μήτρος Σιδέρης 28 1852 Ποιμήν
7 Λιόσης Μιχαήλ Κωνσταντίνος 24 1856 Γεωργός
8 Λιόσης Σιδέρης Μήτρος 72 1808 Ποιμήν
9 Λιόσης Φώτιος Κωνσταντίνος 28 1852 Γεωργός

10 Λιόσης Χρήστος Ιωάννης 25 1855 Ποιμήν
1 Παπούς Αναστάσιος Ιωάννης 47 1833 Γεωργός
2 Παπούς Ευαγγέλης Δήμος 31 1849 Ποιμήν
3 Παπούς Γεώργιος Μίχας 33 1847 Γεωργός
4 Παπούς Ιωάννης Δήμος 37 1843 Στρατιώτης
5 Παπούς Κώτζος Δήμος 31 1849 Γεωργός
6 Παπούς Μιχαήλ Μήτρος 52 1828 Γεωργός
7 Παπούς Μήτρος Δήμος 31 1849 Στρατιώτης
8 Παπούς Παναγής Δήμος 41 1839 Γεωργός
9 Παπούς Σπύρος Δήμος 34 1846 Γεωργός
1 Κόλιας Αντώνιος Αναγνώστης 30 1850 Γεωργός
2 Κόλιας Αντώνιος Ιωάννης 30 1850 Στρατιώτης
3 Κόλιας Αναστάσιος Αναγνώστης 36 1844 Κρεοπώλης
4 Κόλιας Ιωάννης Αντώνιος 57 1823 Γεωργός
5 Κόλιας Μήτρος Ιωάννης 39 1841 Κτηματίας
6 Κόλιας Μήτρος Αναγνώστης 37 1843 Κτηματίας
7 Κόλιας Νικόλαος Σωτήριος 27 1853 Γεωργός
8 Κόλιας Παναγής Ιωάννης 42 1838 Γεωργός
1 Αντωνίου Αντώνιος Ιωάννης 72 1808 Γεωργός
2 Αντωνίου Αναγνώστης Πανούσης 52 1828 Κτηματίας
3 Αντωνίου Γεώργιος Αναγνώστης 25 1855 Στρατιώτης
4 Αντωνίου Μήτρος Αντώνιος 43 1837 Ποιμήν
5 Αντωνίου Μήτρος Σπύρος 27 1853 Γεωργός
6 Αντωνίου Σπύρος Αντώνιος 37 1843 Ποιμήν
7 Αντωνίου Σπύρος Ιωάννης 57 1823 Κτηματίας
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1 Φίλης Αναστάσιος Νικόλαος 30 1850 Γεωργός
2 Φίλης Γεώργιος Σιδέρης 53 1827 Γεωργός
3 Φίλης Εμμανουήλ Σιδέρης 25 1855 Κτηματίας
4 Φίλης Νικόλαος Σωτήριος 62 1818 Κτηματίας
5 Φίλης Σιδέρης Μίχας 49 1831 Ποιμήν
6 Φίλης Σωτήριος Νικόλαος 40 1840 Κτηματίας
7 Φίλης Σιδέρης Γεώργιος 27 1853 Εργάτης
1 Καματερός Γεώργιος Μήτρος 45 1835 Γεωργός
2 Καματερός Δημήτριος Μήτρος 47 1833 Ποιμήν
3 Καματερός Δημήτριος Ιωάννης 47 1833 Ποιμήν
4 Καματερός Ιωάννης Αργύρης 38 1842 Γεωργός
5 Καματερός Μήτρος Δήμος 62 1818 Γεωργός
6 Καματερός Χρήστος Μήτρος 41 1839 Κτηματίας
1 Κουράσης Αθανάσιος Μήτρος 42 1838 Κτηματίας
2 Κουράσης Ιωάννης Σιδέρης 35 1845 Γεωργός
3 Κουράσης Κώτζος Μήτρος 36 1844 Κτηματίας
4 Κουράσης Μήτρος Κωνσταντίνος 27 1853 Κτηματίας
5 Κουράσης Προκόπιος Σιδέρης 41 1839 Γεωργός
6 Κουράσης Σταύρος Κωνσταντίνος 30 1850 Κτηματίας
1 Μαυράκης Αθανάσιος Σιδέρης 52 1828 Γεωργός
2 Μαυράκης Αναστάσιος Μιχαήλ 52 1828 Κτηματίας
3 Μαυράκης Γεώργιος Αθανάσιος 24 1856 Γεωργός
4 Μαυράκης Μήτρος Αθανάσιος 27 1853 Ποιμήν
5 Μαυράκης Πανούσης Σιδέρης 54 1826 Εργάτης
6 Μαυράκης Παναγής Μιχαήλ 41 1839 Γεωργός
1 Σκληρός Αθανάσιος Μήτρος 40 1840 Γεωργός
2 Σκληρός Γεώργιος Ιωάννης 29 1851 Γεωργός
3 Σκληρός Κώτζος Ιωάννης 31 1849 Γεωργός
4 Σκληρός Σταμάτης Ιωάννης 26 1854 Εργάτης
5 Σκληρός Πανούσης Μήτρος 49 1831 Ποιμήν
6 Σκληρός Σπύρος Ιωάννης 38 1842 Γεωργός
1 Σπυρίδων Αναστάσιος Δημήτριος 62 1818 Κτηματίας
2 Σπυρίδων Ιωάννης Αναστάσιος 24 1856 Εργάτης
3 Σπυρίδων Παναγής Δημήτριος 27 1853 Κηπουρός
4 Σπυρίδων Σπύρος Γεώργιος 29 1851 Στρατιώτης
5 Σπυρίδων Σπύρος Μιχαήλ 30 1850 Έμπορος
6 Σπυρίδων Σπύρος Αναστάσιος 26 1854 Στρατιώτης
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1 Καραμπούλας Αθανάσιος Σωτήριος 46 1834 Γεωργός
2 Καραμπούλας Βασίλης Σωτήριος 39 1841 Ποιμήν
3 Καραμπούλας Γεώργιος Αθανάσιος 53 1827 Γεωργός
4 Καραμπούλας Ιωάννης Ιωάννης 37 1843 Ποιμήν
5 Καραμπούλας Σωτήριος Αθανάσιος 71 1809 Κτηματίας
1 Μουζάκας Αθανάσιος Ιωάννης 35 1845 Ποιμήν
2 Μουζάκας Δημήτριος Ιωάννης 37 1843 Ποιμήν
3 Μουζάκας Ιωάννης Σταμάτιος 79 1801 Ποιμήν
4 Μουζάκας Παναγής Ιωάννης 27 1853 Ποιμήν
5 Μουζάκας Σταμάτης Ιωάννης 40 1840 Ποιμήν
1 Τσόκας Ευαγγέλης Μήτρος 24 1856 Κτηματίας
2 Τσόκας Ιωάννης Αθανάσιος 62 1818 Γεωργός
3 Τσόκας Προκόπης Ιωάννης 36 1844 Γεωργός
4 Τσόκας Σιδέρης Ιωάννης 26 1854 Εργάτης
5 Τσόκας Χρήστος Πανούσης 44 1836 Κτηματίας
1 Δέδες Αθανάσιος Μήτρος 37 1843 Γεωργός
2 Δέδες Μήτρος Αθανάσιος 62 1818 Γεωργός
3 Δέδες Παναγής Αθανάσιος 38 1842 Γεωργός
4 Δέδες Σιδέρης Μήτρος 26 1854 Εργάτης
1 Κουμπάρδας Αναστάσιος Ιωάννης 44 1836 Κτηματίας
2 Κουμπάρδας Αναστάσιος Ιωάννης 29 1851 Γεωργός
3 Κουμπάρδας Ιωάννης Μήτρος 49 1831 Γεωργός
4 Κουμπάρδας Πανούσης Ιωάννης 46 1834 Γεωργός
1 Μαγγανάς Αναστάσιος Πέτρος 37 1843 Ποιμήν
2 Μαγγανάς Γεώργιος Αθανάσιος 27 1853 Ποιμήν
3 Μαγγανάς Κώτσος Γεώργιος 32 1848 Ποιμήν
4 Μαγγανάς Χρήστος Κωνσταντίνος 34 1846 Ποιμήν
1 Μαυρομήτρος Βασίλης Μήτρος 42 1838 Ποιμήν
2 Μαυρομήτρος Γεώργιος Κωνσταντίνος 34 1846 Ποιμήν
3 Μαυρομήτρος Κώτζος Μήτρος 67 1813 Ποιμήν
4 Μαυρομήτρος Νικόλαος Κωνσταντίνος 30 1850 Ποιμήν
1 Νέζης Βασίλης Ιωάννης 80 1800 Γεωργός
2 Νέζης Γεώργιος Ιωάννης 37 1843 Ποιμήν
3 Νέζης Ιωάννης Σπύρος 73 1807 Γεωργός
4 Νέζης Χρήστος Ιωάννης 30 1850 Ποιμήν
1 Πανταζής Αθανάσιος Πέτρος 53 1827 Γεωργός
2 Πανταζής Γεώργιος Αθανάσιος 28 1852 Καροτζής
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3 Πανταζής Ιωάννης Πέτρος 43 1837 Γεωργός
4 Πανταζής Χρήστος Αθανάσιος 24 1856 Εργάτης
1 ΠαπαδημητρίουΑναστάσιος Δημήτριος 42 1838 Έμπορος
2 ΠαπαδημητρίουΚώτζος Δημήτριος 30 1850 Γεωργός
3 ΠαπαδημητρίουΠροκόπιος Δημήτριος 35 1845 Ιατρός
4 ΠαπαδημητρίουΠαναγής Δημήτριος 37 1843 Γεωργός
1 Πετρόγιαννος Ευαγγέλης Γιάννης 42 1838 Ποιμήν
2 Πετρόγιαννος Γιάννος Πέτρος 78 1802 Ποιμήν
3 Πετρόγιαννος Κώτζος Γιάννος 45 1835 Ποιμήν
4 Πετρόγιαννος Πέτρος Ιωάννης 40 1840 Ποιμήν
1 Πίνης Αθανάσιος Δήμος 52 1828 Κτηματίας
2 Πίνης Ιωάννης Δήμος 52 1828 Γεωργός
3 Πίνης Πανούσης Γεώργιος 46 1834 Ποιμήν
4 Πίνης Σπύρος Δήμος 38 1852 Στρατιώτης
1 Χατζησπύρου Αναστάσιος Σπύρος 52 1828 Γεωργός
2 Χατζησπύρου Ιωάννης Σιδέρης 39 1841 Γεωργός
3 Χατζησπύρου Παναγής Σιδέρης 27 1853 Γεωργός
4 Χατζησπύρου Σιδέρης Σπύρος 56 1824 Γεωργός
1 Γαβαθάς Αθανάσιος Αναστάσιος 30 1850 Γεωργός
2 Γαβαθάς Βασίλης Αναστάσιος 39 1841 Ποιμήν
3 Γαβαθάς Ιωάννης Αναστάσιος 36 1844 Γεωργός
1 Καψάλας Αθανάσιος Νικόλαος 25 1855 Γεωργός
2 Καψάλας Γεώργιος Ιωάννης 40 1840 Γεωργός
3 Καψάλας Νικόλαος Ιωάννης 48 1832 Γεωργός
1 Μαρνίκας Ιωάννης Σταμάτης 28 1852 Κτηματίας
2 Μαρνίκας Μελέτιος Ιωάννης 68 1812 Κτηματίας
3 Μαρνίκας Νικόλαος Ιωάννης 68 1812 Γεωργός
1 Μπουγιατιώτης Ιωάννης Σταμάτιος 42 1838 Ποιμήν
2 Μπουγιατιώτης Νικόλαος Σταμάτιος 41 1839 Ποιμήν
3 Μπουγιατιώτης Παναγής Σταμάτιος 36 1844 Εργάτης
1 Σερέπας Δήμος Σταμάτιος 62 1818 Ποιμήν
2 Σερέπας Μήτρος Ιωάννης 41 1839 Γεωργός
3 Σερέπας Σταμάτης Δήμος 26 1854 Ποιμήν
1 Τσεβάς Γεώργιος Κωνσταντίνος 37 1843 Γεωργός
2 Τσεβάς Κώτζος Γεώργιος 62 1818 Γεωργός
3 Τσεβάς Μήτρος Σιδέρης 37 1843 Ποιμήν
1 Χατζηδάκης Εμμανουήλ Παναγιώτης 72 1808 Έμπορος
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2 Χατζηδάκης Περικλής Εμμανουήλ 29 1851 Κηπουρός
3 Χατζηδάκης Σταύρος Εμμανουήλ 40 1840 Έμπορος
1 Χατζής Κώτζος Γεώργιος 66 1814 Γεωργός
2 Χατζής Μήτρος Κωνσταντίνος 39 1841 Γεωργός
3 Χατζής Παναγής Κώτζος 28 1852 Κτηματίας
1 Βάθης Μήτρος Αναστάσιος 48 1832 Ποιμήν
2 Βάθης Σιδέρης Γεώργιος 45 1835 Κτηματίας
1 Βασιλείου Γεώργιος Κυριάκος 30 1850 Γεωργός
2 Βασιλείου Κώτζος Ιωάννης 42 1838 Κτηματίας
1 Γεώργας Αναστάσιος Γεώργιος 57 1823 Κτηματίας
2 Γεώργας Βαγγέλης Αναστάσιος 38 1842 Ποιμήν
1 Γκιόκας Ιωάννης Νικόλαος 61 1819 Γεωργός
2 Γκιόκας Νικόλαος Ιωάννης 31 1849 Κτηματίας
1 Ευθυμίου Αθανάσιος Ευθύμιος 37 1843 Έμπορος
2 Ευθυμίου Νικόλαος Ευθύμιος 27 1853 Έμπορος
1 Κώστας Αναστάσιος Ιωάννης 26 1854 Γεωργός
2 Κώστας Ιωάννης Αναστάσιος 47 1833 Γεωργός
1 Μπρέμπος Κώτζος Νικόλαος 67 1813 Έμπορος
2 Μπρέμπος Πανούσης Σιδέρης 52 1828 Γεωργός
1 Μυλωνάς Μελέτης Ιωάννης 44 1836 Ποιμήν
2 Μυλωνάς Νικόλαος Ιωάννης 54 1826 Εργάτης
1 Νερούτζος Ιωάννης Μήτρος 28 1852 Ποιμήν
2 Νερούτζος Κώτσος Μήτρος 32 1848 Κηπουρός
1 Νίκας Μήτρος Νικόλαος 36 1844 Υπηρέτης
2 Νίκας Παναγής Νικόλαος 28 1852 Εργάτης
1 Παπαϊωάννου Κώτζος Ιωάννης 26 1854 Κτηματίας
2 Παπαϊωάννου Χαράλαμπος Ιωάννης 26 1854 Δικ. Κλητήρ.
1 Παπασωτηρίου Ιωάννης Σωτήριος 46 1834 Ναυτικός
2 Παπασωτηρίου Σιδέρης Σωτήριος 50 1830 Εργάτης
1 Πέτσης Μήτρος Σπύρος 37 1843 Κτηματίας
2 Πέτσης Πανούσης Σπύρος 46 1834 Γεωργός
1 Ρόδης Αναστάσιος Σπύρος 52 1828 Ποιμήν
2 Ρόδης Σπύρος Γεώργιος 72 1808 Ποιμήν
1 Σουρλαντζής Ιωάννης Σπύρος 72 1808 Γεωργός
2 Σουρλαντζής Σταμάτης Ιωάννης 36 1844 Κτηματίας
1 Τσιμής Δημήτριος Βασίλειος 61 1819 Ποιμήν
2 Τσιμής Προκόπιος Δημήτριος 27 1853 Στρατιώτης
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1 Τσουρέλης Αθανάσιος Ιωάννης 32 1848 Γεωργός
2 Τσουρέλης Χρήστος Ιωάννης 32 1848 Στρατιώτης
1 Φραντζόλης Μήτρος Ιωάννης 30 1850 Κτηματίας
2 Φραντζόλης Νικόλαος Ιωάννης 38 1842 Οπλοποιός
1 Αβράμης Προκόπιος Αβραάμ 28 1852 Εργάτης
1 Αγγέλου Σταμάτης Προκόπιος 27 1853 Κτηματίας
1 Βλάχος Λουκάς Μήτρος 78 1802 Ποιμήν
1 Καστανάς Δημήτριος Ιωάννης 39 1841 Γεωργός
1 Κοντούλης Κώτζος Σπύρος 34 1846 Ποιμήν

ή Βερόνης (Βερούτης)
1 Μαλίτης Ιωάννης Ιωάννης 42 1838 Ποιμήν
1 Μαρδρίτζας Αθανάσιος Παναγιώτης 27 1853 Γεωργός
1 Μίλιοσης Επαμεινώνδας Σιδέρης 31 1849 Κτηματίας
1 Μπάρδης Κώτζος Μιχαήλ 46 1834 Κτηματίας
1 Μπεθάνης Αθανάσιος Γεώργιος 48 1832 Υπάλληλος
1 Παγώνης Ιωάννης Κώτζος 49 1831 Γεωργός
1 Παπαδάς Νικόλαος Ιωάννης 44 1836 Ποιμήν
1 ΠαπαναστασίουΕυάγγελος Αναστάσιος 42 1838 Διδάσκαλος
1 Πέπας Παναγιώτης Αναστάσιος 33 1847 Δικ. Κλητήρ.
1 Ρενδούμης Πανούσης Αθανάσιος 35 1845 Εργάτης
1 Σωτηρίου Σωτήριος Μήτρος 37 1843 Κτηματίας
1 Τάβαρης Νικόλαος Ιωάννης 26 1854 Στρατιώτης
1 Ταρτσάλης Μήτρος Κωνσταντίνος 42 1838 Ποιμήν
1 Τόλιας Προκόπιος Κυριάκος 35 1845 Ποιμήν
1 Τραχιώτης Κωνσταντίνος Σιδέρης 25 1855 Στρατιώτης
1 Ταρτσάκας Γεώργιος Κωνσταντίνος 34 1846 Ποιμήν
1 Φουρίκης Γεώργιος Αργύρης 43 1837 Ποιμήν

δ) Χασιά
1 Καμπόλης Αναστάσιος Γεώργιος 46 1834 Ποιμήν
2 Καμπόλης Γεώργιος Μήτρος 39 1841 Γεωργός
3 Καμπόλης Ιωάννης Μήτρος 36 1844 Κτηματίας
4 Καμπόλης Ιωάννης Γεώργιος 58 1822 Εργάτης
5 Καμπόλης Κώτζος Μήτρος 34 1846 Εργάτης
6 Καμπόλης Μήτρος Αναστάσιος 62 1818 Ποιμήν
7 Καμπόλης Μήτρος Γεώργιος 57 1823 Γεωργός
8 Καμπόλης Μήτρος Κώτζος 33 1847 Στρατιώτης
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9 Καμπόλης Νικόλαος Σιδέρης 34 1846 Κτηματίας
10 Καμπόλης Νικόλαος Μήτρος 40 1840 Ποιμήν

ή Μάτιζας
11 Καμπόλης Σιδέρης Ιωάννης 40 1840 Εργάτης
12 Καμπόλης Σωτήρης Μήτρος 26 1854 Ποιμήν
13 Καμπόλης Γεώργιος Αναστάσιος 50 1830 Ποιμήν
14 Καμπόλης Κώτζος Αναστάσιος 53 1827 Ποιμήν
1 Πίνης Γεώργιος Αναστάσιος 47 1833 Γεωργός
2 Πίνης Ιωάννης Γεώργιος 41 1839 Γεωργός
3 Πίνης Ιωάννης Σταμάτης 29 1851 Ποιμήν
4 Πίνης Κώτζος Ιωάννης 26 1854 Στρατιώτης
5 Πίνης Μήτρος Γεώργιος 57 1823 Ποιμήν
6 Πίνης Μήτρος Κώτσος 44 1836 Στρατιωτικός
7 Πίνης Νικόλαος Ιωάννης 56 1824 Κτηματίας
8 Πίνης Παναγής Ιωάννης 27 1853 Κτηματίας
1 Πλαβούκος Γεώργιος Σταμάτης 30 1850 Ποιμήν
2 Πλαβούκος Δήμος Σταμάτης 34 1846 Ποιμήν
3 Πλαβούκος Θεόδωρος Ιωάννης 76 1804 Ποιμήν
4 Πλαβούκος Ιωάννης Σταμάτιος 41 1839 Εργάτης
5 Πλαβούκος Μήτρος Θεόδωρος 32 1848 Κτηματίας
6 Πλαβούκος Προκόπιος Μήτρος 32 1848 Κτηματίας
7 Πλαβούκος Σταμάτης Νικόλαος 62 1818 Εργάτης
1 Αγγέλου Γεώργιος Ιωάννης 76 1804 Εργάτης
2 Αγγέλου Γεώργιος Παναγιώτης 46 1834 Γεωργός
3 Αγγέλου Ιωάννης Σιδέρης 30 1850 Κτηματίας
4 Αγγέλου Μήτρος Λουκάς 38 1842 Κτηματίας
5 Αγγέλου Σιδέρης Παναγιώτης 47 1833 Ποιμήν
6 Αγγέλου Σωτήριος Σπύρος 25 1855 Ποιμήν
1 Λιόσης Γεώργιος Σπύρος 33 1847 Γεωργός
2 Λιόσης Ιωάννης Κωνσταντίνος 50 1830 Εργάτης
3 Λιόσης Μιχαήλ Σταμάτιος 28 1852 Ποιμήν
4 Λιόσης Σταύρος Σταμάτιος 28 1852 Γεωργός
5 Λιόσης Σταμάτης Κωνσταντίνος 46 1834 Κτηματίας
6 Λιόσης Χρήστος Αναστάσιος 38 1842 Εργάτης
1 Παπαδήμας Δήμος Κώτζος 31 1849 Ποιμήν
2 Παπαδήμας Ιωάννης Κώτζος 33 1847 Εργάτης
3 Παπαδήμας Ιωάννης Σιδέρης 32 1848 Ποιμήν
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4 Παπαδήμας Μελέτης Σιδέρης 37 1843 Ποιμήν
5 Παπαδήμας Σιδέρης Γεώργιος 82 1798 Κτηματίας
6 Παπαδήμας Σπύρος Κώτζος 40 1840 Εργάτης
1 Στάμου Ευαγγέλης Σταμάτιος 40 1840 Ποιμήν
2 Στάμου Ιωάννης Παναγιώτης 26 1854 Ποιμήν
3 Στάμου Ιωάννης Ευαγγέλης 25 1855 Εργάτης
4 Στάμου Μήτρος Γεώργιος 46 1834 Εργάτης
5 Στάμου Νικόλαος Πανούσης 33 1847 Στρατιώτης
6 Στάμου Σταμάτιος Μήτρος 84 1796 Κτηματίας
1 Κόλιας Γεώργιος Αθανάσιος 26 1854 Ποιμήν
2 Κόλιας Ιωάννης Μήτρος 34 1846 Στρατιώτης
3 Κόλιας Κώτζος Γεώργιος 61 1819 Ποιμήν
4 Κόλιας Νικόλαος Αθανάσιος 34 1846 Ποιμήν
5 Κόλιας Σωτήρης Μήτρος 42 1838 Κτηματίας
1 Μπουραΐμης Αθανάσιος Μήτρος 28 1852 Εργάτης
2 Μπουραΐμης Μήτρος Αθανάσιος 57 1823 Ποιμήν
3 Μπουραΐμης Παναγής Κώτζος 24 1856 Εργάτης
4 Μπουραΐμης Σιδέρης Ιωάννης 37 1843 Ποιμήν
5 Μπουραΐμης Σταμάτης Ιωάννης 25 1855 Ποιμήν
1 Σπυρίδων Αναστάσιος Σιδέρης 56 1824 Ποιμήν
2 Σπυρίδων Γεώργιος Αναστάσιος 27 1853 Εργάτης
3 Σπυρίδων Μήτρος Νικόλαος 52 1828 Εργάτης
4 Σπυρίδων Σπύρος Νικόλαος 37 1843 Κτηματίας
5 Σπυρίδων Σιδέρης Αναστάσιος 25 1855 Εργάτης
1 Βασιλείου Ιωάννης Χρήστος 34 1846 Ποιμήν
2 Βασιλείου Κυριάκος Ιωάννης 47 1833 Εργάτης
3 Βασιλείου Μήτρος Χρήστος 40 1840 Κτηματίας
4 Βασιλείου Χρήστος Δήμος 27 1853 Ποιμήν
1 Νίκας Δημήτριος Σιδέρης 36 1844 Ποιμήν
2 Νίκας Προκόπης Σιδέρης 26 1854 Κτηματίας
3 Νίκας Σιδέρης Μίχας 71 1809 ...................
4 Νίκας Σπύρος Αθανάσιος 30 1850 Εργάτης
1 Ρόδης Αναστάσιος Ιωάννης 37 1843 Ποιμήν
2 Ρόδης Ιωάννης Γεώργιος 67 1813 Κτηματίας
3 Ρόδης Μήτρος Ιωάννης 37 1843 Ποιμήν
4 Ρόδης Σωτήριος Ιωάννης 50 1830 Κτηματίας
1 Τσεβάς Γεώργιος Μήτρος 27 1853 Ποιμήν
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2 Τσεβάς Ιωάννης Μήτρος 35 1845 Έμπορος
3 Τσεβάς Μήτρος Γεώργιος 62 1818 Κτηματίας
4 Τσεβάς Σπύρος Δήμος 37 1843 Στρατιώτης
1 Κουμπάρδας Ανδρέας Πανούσης 34 1846 Γεωργός
2 Κουμπάρδας Γεώργιος Μήτρος 32 1848 Εργάτης
3 Κουμπάρδας Πανούσης Ιωάννης 57 1823 Κτηματίας
1 Λιάκος Αθανάσιος Δήμος 57 1823 Ποιμήν
2 Λιάκος Γεώργιος Αθανάσιος 35 1845 Εργάτης
3 Λιάκος Ιωάννης Παναγιώτης 60 1820 Εργάτης

ή Καρατζάς
1 Μασούρης Αναστάσιος Σωτήριος 28 1852 Ποιμήν
2 Μασούρης Γεώργιος Σωτήριος 25 1855 Ποιμήν
3 Μασούρης Σωτήριος Ιωάννης 47 1833 Ποιμήν
1 ΠαπακωνσταντίνουΜιχαήλ Κωνσταντίνος 38 1842 Ποιμήν
2 ΠαπακωνσταντίνουΜήτρος Κώτζος 30 1850 Ποιμήν

ή Αναγνώστης
3 ΠαπακωνσταντίνουΣταμάτης Κώτζος 29 1851 Ποιμήν
1 Σερέπας Μιχαήλ Παναγιώτης 26 1854 Ποιμήν
2 Σερέπας Σιδέρης Κωνσταντίνου 91 1789 Κτηματίας
3 Σερέπας Σταμάτης Παναγής 25 1855 Ποιμήν
1 Αθανασίου Ιωάννης Σπύρος 30 1850 Εργάτης
2 Αθανασίου Σπύρος Ιωάννης 50 1830 Ποιμήν
1 Κατσίλας Κώτζος Αθανάσιος 47 1833 Κτηματίας
2 Κατσίλας Σιδέρης Κώτζος 25 1855 Ποιμήν
1 Κυριακός Αναστάσιος Δήμος 50 1830 Ποιμήν
2 Κυριακός Γεώργιος Αναστάσιος 26 1854 Ποιμήν
1 Μπρέμπος Γεώργιος Νικόλαος 42 1838 Εργάτης
2 Μπρέμπος Νικόλαος Γεώργιος 87 1793 Κτηματίας
1 Ρίζος Αθανάσιος Γεώργιος 62 1818 Γεωργός
2 Ρίζος Κώτζος Σπύρος 52 1828 Κτηματίας
1 Τζουτζούρης(ας) Αργύρης Γεώργιος 32 1848 Εργάτης
2 Τζουτζούρης(ας) Σωτήριος Γεώργιος 41 1839 Κτηματίας
1 Τσουκλίδης Πέτρος Ιωάννης 37 1843 Κηπουρός
2 Τσουκλίδης Ιωάννης Γεώργιος 72 1808 Κηπουρός
1 Φίλης Νικόλαος Νικόλαος 36 1844 Κτηματίας
2 Φίλης Νικόλαος Ιωάννης 67 1813 Κτηματίας
1 Χατζής Αθανάσιος Ιωάννης 24 1856 Εργάτης
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2 Χατζής Ιωάννης Αθανάσιος 57 1823 Κτηματίας
1 Αβράμης Παναγής Αναστάσιος 26 1854 Κτηματίας
1 Βάθης Χρήστος Αναστάσιος 46 1834 Εργάτης
1 Βερούτης Μήτρος Σπύρος 42 1838 Έμπορος
1 Γεώργης Μήτρος Σιδέρης 36 1844 Κτηματίας
1 Ζαχάρης Ιωάννης Παναγιώτης 57 1823 Εργάτης
1 Ηλίας Σιδέρης Κυριάκος 57 1823 Γεωργός
1 Θεοδωρής Αθανάσιος Θεοδωρής 38 1842 Ποιμήν
1 Κουλουριώτης Διαμαντής Πανούσης 33 1847 Εργάτης
1 Κουράσης Μήτρος Σιδέρης 38 1842 Στρατιώτης
1 Κώνστας Αθανάσιος Παναγιώτης 51 1829 Ποιμήν
1 Λάμπρου Κώτζος Αναστάσιος 42 1838 Έμπορος
1 Λόπας Αθανάσιος Ιωάννης 66 1814 Ποιμήν
1 Μαρκεσίνης Μιχαήλ Σωτήριος 47 1833 Κτηματίας
1 Μαρούγκας Χρήστος Αναστάσιος 37 1843 Εργάτης
1 Μαρυλιώσης Σπύρος Γεώργιος 62 1818 Εργάτης
1 Μίχας Αναστάσιος Σιδέρης 28 1852 Στρατιώτης
1 Μπάρδης Χρήστος Νικόλαος 47 1833 Εργάτης
1 Μπίτζας Παναγής Αναστάσιος 24 1856 Κτηματίας
1 Πηλιχός Δημήτριος Μήτρος 52 1828 Παντοπώλης
1 Ταμπουρατζής Αναστάσιος Κωνσταντίνος 46 1834 Ποιμήν
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Καλυβιώτες και Χασιώτες τα πρώτα χρόνια μετά την  Απελευθέρωση

Από πόσα σπίτια περίπου αποτελείτο το χωριό, τα Καλύβια της Χασιάς, κα-
τά την απελευθέρωση κι από πόσους κατοίκους; Δεν υπάρχει συγκεκριμένη
απάντηση. Ο Gell στις αρχές του 19ου αιώνα, πριν την Επανάσταση τα χαρα-
κτηρίζει «μεγάλο χωριό». Όταν ο Κιουταχής πολιορκούσε την Αθήνα (1826-
1827) στο Θριάσιο Πεδίο διαδραματίστηκαν διάφορα γεγονότα. Αναφερό-
μενοι σ’ αυτά οι Αγωνιστές της Επανάστασης σημειώνουν, κάθε τόσο στα
«Απομνημονεύματά» τους, τα Χασιώτικα Καλύβια. Ο Ραγκαβής δυο φορές
κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών και συνταγματι-
κών πέρασε στα Καλύβια της Χασιάς και περιγράφει το πέρασμά του στα
«Απομνημονεύματά» του. Τις ημέρες αυτές στα Καλύβια είχε εγκατασταθεί
και ο Βάσος Μαυροβουνιώτης.
Ο Αθανάσιος Τσίγκος γράφει σχετικά: «Ο Ασπρόπυργος με την έκρηξη της
Επαναστάσεως είχε 16 σπίτια. Σήμερα δε μετά εκατόν είκοσι χρόνια είχε
περίπου 850. Ήταν άραγε φυσιολογική η αύξησις αυτή; Όχι λεν τα πράγ-
ματα, διότι εκτός των ελθόντων εκ της μητροπόλεως Χασιάς ήλθον και από
άλλα μέρη και μάλιστα από όχι αλβανόφωνα μέρη. Έτσι έχουμε πολυπλη-
θείς οικογένειες σήμερον, των οποίων οι πρόγονοι δεν ήσαν Αρβανίτες, αλ-
λά των οποίων οι απόγονοι είναι οι γνησιώτεροι Αρβανίτες. Έτσι έχουμε
τους Φραντζόληδες των οποίων ο πάππος ήταν Μυτηληνιός. Τους Χατζηδά-
κηδες των οποίων ο πάππος ήλθε από την Κρήτη. Τους Ευθυμίου των οποί-
ων ο πάππος ήλθε από κάποιο χωριό της Παρνασσίδος· αλλά και επί των
ημερών μας ακόμη ήλθον ξένοι και εγκαταστάθηκαν εις Ασπρόπυργον και
εξηλβανίσθηκαν γλωσσικώς όχι μόνον τα παιδιά των αλλά και οι ίδιοι302».
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι αναφέρει συγκεκριμένα τον αριθμό των σπι-
τιών 16 ωσάν να έχει γίνει απαρίθμηση. Είναι γεγονός ότι στην παιδική του
ηλικία γνώρισε συγχωριανούς που γεννήθηκαν τις πρώτες δεκαετίες της
απελευθέρωσης και γνώριζαν, έστω από διηγήσεις των γονιών τους, την αλή-
θεια. Πιστεύω όμως ότι ανέφερε τον αριθμό μάλλον για να τονίσει τον μικρό
αριθμό των σπιτιών.
Δεν αμφισβητείται ότι η Χασιά, όχι μόνο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας αλ-
λά και κατά την απελευθέρωση, ήταν το κεφαλοχώρι της περιοχής. Αλλά, το
1844, με το νεοσύστατο κράτος να απαριθμεί μία περίπου δεκαετία, η Χασιά

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

213

302) Αθανασίου Τσίγκου: Κείμενα για τους Αρβανίτες, σελ.50-51.



είχε 587 κατοίκους ενώ τα Καλύβια είχαν 785 δηλαδή 198 περισσότερους.
Αν αναλογισθούμε ότι σε χωριό με 16 σπίτια οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να
ξεπεράσουν τους 100, θα πρέπει να δεχθούμε ότι οι κάτοικοι των Καλυβίων
της Χασιάς το 1844 δηλαδή σε μια δεκετία ή δωδεκαετία είχαν οκταπλασια-
στεί. Εξέλιξη που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Πολλές από τις μεγάλες οικογένειες δεν κατοίκησαν, σχεδόν καθόλου, στη
Χασιά. Άλλες μετοίκησαν από διάφορες περιοχές και εγκαταστάθηκαν ευ-
θύς εξ αρχής στα Καλύβια και άλλες ζούσαν διάσπαρτες στον κάμπο και με-
τά συγκεντρώθηκαν στο χωριό. Ο Άγγλος αρχαιολόγος Edward Dodwell
έκανε δύο περιηγήσεις στην Ελλάδα το 1801 και το 1805-1806 συνοδευόμε-
νος από τον ιταλό ζωγράφο Pomardi. Περιηγήθηκε ολόκληρη την Αττική.
Την ίδια εποχή ο Gell χαρακτήρισε μεγάλα τα Καλύβια της Χασιάς, ενώ ο
Dodwell τόνισε τις διεσπαρμένες αγροικίες. Με την άποψη ότι διάφορα
σόϊα ―οικογένειες― ζούσαν στον κάμπο συμφωνεί και η τοπική παράδοση.
Αλλά και η ύπαρξη στον κάμπο πολλών υπόγειων δεξαμενών για την περι-
συλλογή βρόχινου νερού γνωστών με το όνομα του κάθε ιδιοκτήτου του κτή-
ματος π.χ. Γκρόπα (γούρνα) Καματερού, Γκρόπα Γκολέμη, Γκρόπα Κατσά-
ρη (Χατζή) κ.λ.π. αυτό αποδεικνύει.
Από τη λεπτομερή εξέταση του εκλογικού καταλόγου διαπιστώνουμε ότι: 1)
Από τους 339 εγεγραμμένους εκλογείς που κατοικούσαν στα Καλύβια οι 94
γεννήθηκαν μέχρι το 1833, οι 99 στο διάστημα 1833-1843 και οι 146 από το
1844 μέχρι το 1856. Ενώ από τους κατοίκους της Χασιάς οι 46 είχαν γεννη-
θεί μέχρι το 1833, οι 37 στο διάστημα 1833-1843 και οι 54 από το 1844 μέχρι
το 1856. Φυσικά δεν σημαίνει ότι όσοι κατοικούσαν στα Καλύβια ή στη Χα-
σιά το 1880 που καταρτίστηκε ο εκλογικός κατάλογος γεννήθηκαν όλοι κα-
τά τις αντίστοιχες περιόδους στα Καλύβια ή στη Χασιά. Οπωσδήποτε όμως
κάποιοι από τους κατοίκους των Καλυβίων θα είχαν γεννηθεί στη Χασιά και
αργότερα μετοίκησαν.
2) Διαχωρίσαμε τα επώνυμα όσων κατοικούσαν μόνο στα Καλύβια, μόνο
στη Χασιά καθώς και στα Καλύβια και τη Χασιά και συμπεριλάβαμε τους
αριθμούς των εκλογέων για κάθε επώνυμο.
α) Κάτοικοι μόνο Καλυβίων: Τσίγκος 22, Καλέρης 15, Τριβέλας 14, Γκολέ-
μης 13, Παππούς 9, Αντωνίου 7, Καματερός 6, Μαυράκης 6, Σκληρός 6, Κα-
ραμπούλας 5, Μουζάκας 5, Τσόκας 5, Δέδες 4, Μαγγανάς 4, Μαυρομήτρος
4, Νέζης 4, Πανταζής 4, Παπαδημητρίου 4, Πετρόγιαννος 4, Χατζησπύρου 4,
Γαβαθάς 3, Καψάλας 3, Μαρνίκας 3, Μπουγιατιώτης 3, Χατζηδάκης 3, Γε-
ώργας 2, Γκιόκας 2, Ευθυμίου 2, Μυλωνάς 2, Νερούτσος 2, Παπαϊωάννου 2,
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Παπασωτηρίου 2, Πέτσης 2, Σουρλαντζής 2, Τσιμής 2, Τσουρέλης 2, Φρα-
ντζόλης 2, Βλάχος 1, Καστανάς 1, Μαλίτης 1, Μαρδίτσας 1, Μίλιωσης 1,
Μπεθάνης 1, Παγώνης 1, Παπαδάς 1, Παπαναστασίου 1, Πέπας 1, Ρεντού-
μης 1, Σωτηρίου 1, Τάβαρης 1, Τσαρτσάλης 1, Τόλιας 1, Τραχιώτης 1, Ταρ-
τσάκος 1, Φουρίκης 1.
β) Κάτοικοι μόνο Χασιάς: Πλαβούκος 7, Παπαδήμας 6, Στάμου 6, Μπου-
ραΐμης 5, Μασούρης 3, Παπακωνσταντίνου 3, Αθανασίου 2, Κατζίλας 2, Κυ-
ριακός 2, Ρίζος 2, Τζούτζουρας 2, Τσουκλίδης 2, Γεωργής 1, Ζαχάρης 1, Θε-
οδωρής 1, Κουλουριώτης 1, Λάμπρου 1, Λόπας 1, Μαρκεσίνης 1, Μαρού-
γκας 1, Μαρυλιώσης 1, Μίχας 1, Μπίτζας 1, Ταμπουρατζής 1.
γ) Σε Καλύβια και Χασιά: Καμπόλης 16-14, Ηλίας 21-1, Λιάκος 19-3, Λιό-
σης 10-6, Κόλιας 8-5, Πηλιχός 11-1, Πίνης 4-8, Σπυρίδων 6-5, Φίλης 7-2,
Αγγέλου 1-6, Κουμπάρδας 4-3, Κουράσης 6-1, Τσεβάς 3-4, Βασιλείου 2-4,
Νίκας 2-4, Ρόδης 2-4, Σερέπας 3-3, Χατζής 3-2, Μπρέμπος 2-2, Βάθης 2-1,
Κώνστας 2-1, Αβράμης 1-1, Βερούτης 1-1, Μπάρδης 1-1.
Σημείωση: Ο πρώτος αριθμός κάθε επωνύμου αναφέρει τους εκλογείς Καλυ-
βιώτες και ο δεύτερος τους εκλογείς Χασιώτες.
Παράλληλα με την αξιοποίηση των πάρα πάνω δεδομένων θα επισημάνου-
με και τα επώνυμα εκείνων που πρωτοστάτησαν σε ορισμένες ενέργειες και
σε γεγονότα που έγιναν από το 1830 μέχρι και το 1847.
1) Στην επιστολή προς την κατά την Εύβοιαν και Αττικήν Ελληνική Επιτρο-
πή ―19 Οκτωβρίου 1830― διαμαρτυρόμενοι για τις ενέργειες των Κου-
ντουργιωτών στο Στεφάνι έχουν υπογράψει. Τα δύο αδέρφια του καπετάν
Μελέτη, ο Θανάσης και ο Γιάννης Βασίλης, οι Αντώνης Κόλιας και Γιάννης
Πανταζής γνωστοί πρόκριτοι της Χασιάς τα χρόνια της Επανάστασης και οι
Γεωργάκης Καλέργης για αρκετά χρόνια πάρεργος στα Καλύβια, Νικολός
Καλέρης, Μήτρο Γκολέμης, Γιάννης Μήτρο Αντώνης (Αντωνίου), Σιδέρης
Τσίγκος, Σταμάτης Λιάκος και Γκίκας Λιάκος.
2) Την επιστολή των Καλυβιωτών ―7 Μαρτίου― 1846, προς τους Μενιδιά-
τες για τη ρύθμιση της έδρας του δήμου Φυλής υπογράφουν οι: Γεώργιος
Καλέργης, Νικολός Καλέρης, Δήμα Πίνης, Αντώνης Κόλιας, Μήτρος Τσί-
γκος, Νικόλαος Ηλίας, Σιδέρης Ηλίας, Κυριάκος Ηλίας, Σταμάτης Λιάκος,
Γεωργάκης Α. Λιάκος, Πανουσαντώνης, Σπύρος Παπούς, Σιδέρης Θηβιώ-
της (ίσως Τσίγκος), Γιάννης Γκιόκας, όλοι κάτοικοι Καλυβίων.
3) Το επόμενο έτος 1847 στη συγκέντρωση στο προαύλιο του Αγίου Δημη-
τρίου στα Καλύβια για τη διευθέτηση της εκκρεμότητος των υπό μίσθωση
βαλανιδοδένδρων όρισαν επιτροπή που την αποτελούσαν οι Γεώργιος Καλ-
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λιέρης, Σιδέρης Τσίγκος, Μήτρο Τσίγκος, Νικόλαος Ηλίας κάτοικοι Καλυ-
βίων και ο Νικόλαος Παυλούκος (Πλαβούκος) κάτοικος Λιοσίων.

Η αρχική μορφή του χωριού και η χαρτογράφηση των επωνύμων
Όπως σημειώθηκε ήδη, υπήρξε εποχή που ο κάμπος είχε τη μορφή κτηματι-
κής περιοχής που κατοικείτο σποραδικά. Ωστόσο η ύπαρξη νεκροταφείου
από τον 17ο αιώνα φανερώνει ότι το χωριό θα απλωνόταν στην πρώτη του
μορφή όχι αρκετά μακριά απ’ αυτό, και πρέπει να αποτελέστηκε από συ-
στάδες σπιτιών ως γειτονιές. Με τον καιρό πληρώθηκαν τα διάκενα μεταξύ
των γειτονιών και σχηματίστηκε ενιαίος συνοικισμός303.
Αρχικά ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ανήκαν σε ορισμένες οικογένειες.
Το χωριό εκτεινόταν βόρεια μέχρι την οδό Ποσειδώνος, νότια μέχρι την οδό
Συγγρού, δυτικά μέχρι την Καραϊσκάκη, ανατολικά σε μικρή απόσταση από
τον Άγιο Δημήτρη με κάποια περισσότερα σπίτια κατά μήκος της οδού Ει-
ρήνης. Όσο εκτεινόταν προς την περιγραφείσα περίμετρο τα σπίτια αραίω-
ναν. Κεντρικός δρόμος έγινε η λεωφόρος Δημοκρατίας αργότερα όταν άρ-
χισε να δημιουργείται η αγορά.
Δυτικά της πλατείας του Αγίου Δημητρίου, το οικοδομικό τετράγωνο μετα-
ξύ των οδών Αλ. Παναγούλη και Αθ. Τσίγκου με επέκταση και δυτικότερα
της Λ. Δημοκρατίας ανήκε αρχικά σε οικογένεια Πίνη. Βόρεια το τετράγω-
νο που επεκτείνεται ανατολικά της πλατείας Ωρολογίου ανήκε σε οικογέ-
νεια Κόλια και προχωρούσε ανατολικά ξεπερνώντας την Μελετίου Βασιλεί-
ου. Πρόσοψη στην οδό Σιδ. Τσίγκου είχαν οικογένειες Καλλιέρη και επε-
κτείνονταν στη Μελετίου Βασιλείου και Περικλή Καλέργη. Στη συνέχεια της
οδού Μελετίου Βασιλείου, σε τμήμα της οδού Φυλής, στην Παπαφλέσσα και
κατά μήκος της οδού Πίνδου δέσποζαν οικογένειες Ηλία. Στα οικοδομικά
τετράγωνα που περικλείονται μεταξύ των οδών Θεμιστοκλέους και Θριασί-
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303) Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια να γεμίσουν τα διάκενα. Ακόμη και δεκαετίες μετά, κενά στη μορ-

φή του συνοικισμού είναι ορατά και στους χάρτες της Αττικής του Κάουπερτ. Ο χάρτης με τίτλο «Πύρ-

γος» που καλύπτει το μισό Θριάσιο και το Ποικίλον όρος των ετών 1878/79 απεικονίζει το ανατολικό

τμήμα του χωριού. Ο χάρτης με τίτλο «Ελευσίνα» του 1891 για το δυτικό τμήμα του Θριασίου, καλύ-

πτει Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα μέχρι το βουνό Βιλιαρί, παρουσιάζει τη μορφή της περιοχής όπως

είχε διαμορφωθεί δώδεκα χρόνια αργότερα, και εμφανίζει το δυτικό τμήμα του χωριού. Αλλά και στις

ημέρες μας, ήσαν ακόμη αρκετά οικόπεδα άκτιστα, οι αλάνες της κάθε γειτονιάς που παίζαμε και με-

τά τα μέσα του 20ου αιώνα.



ου, Φυλής και Ειρήνης οι οικογένειες Τσίγκου, του ενός από τα τρία γένη
των Τσιγκαίων. Οικογένειες από το δεύτερο γένος των Τσιγκαίων εγκατα-
στάθηκαν κατά μήκος της οδού Αθ. Τσίγκου και βόρεια της Πλατείας Δη-
μαρχείου. Οικογένειες Λιάκου παρουσιάζονταν στο οικοδομικό τετράγωνο
βόρεια του Α’ Δημοτικού Σχολείου, ακόμη Β.Δ. της Πλατείας Ωρολογίου
όπως και δυτικά της εκκλησίας «Ευαγγελίστριας». Οικογένειες Λιάκου, πε-
ρί τα μέσα του 19ου αιώνα πέρασαν δυτικά του πηγαδιού του Στάθη (όπου σή-
μερα η παιδική χαρά στην οδό Καραϊσκάκη) αγοράζοντας κτήματα του Μο-
ναστηριού της Παναγίας (Κλειστών).
Μεταξύ πλατείας Ωρολογίου και Ευαγγελίστριας καθώς και στον περίγυρό
της, οικογένειες Σπυρίδων και Καλλιέρη. Βόρεια εγκαταστάθηκαν οικογέ-
νειες Τσίγκου του τρίτου γένους, των λεγόμενων Βασιλάκηδων. Αργότερα οι
απόγονοί τους απλώθηκαν σε άλλα οικοδομικά τετράγωνα.
Τα δύο οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται μεταξύ των οδών Δημ.
Λιάκου, Περικλέους, Ευαγγελιστρίας και Ρήγα Φερραίου ανήκαν αρχικά σε
οικογένεια Καματερού.
Στο πρώτο τετράγωνο: Κόλιας, Πηλιχός, Κιουρίλης είχαν γυναίκες γένους
Καματερού ενώ ο Αναστ. Μαυράκης είχε γυναίκα γένους Λιάκου, ο οποίος
είχε γυναίκα γένους Καματερού.
Στο δεύτερο τετράγωνο είχαν γυναίκες γένους Καματερού οι Βερούτης και
Σιδ. Κουμπάρδας ενώ ο Νικ. Μουζάκας αγόρασε από τον Νικ. Φραντζόλη
που είχε γυναίκα το γένος Καματερού.
Επίσης το επώνυμο Νάκος προέρχεται από Καματερούς. Άλλαξαν επώνυμο
γιατί δεν ήθελαν τη συνωνυμία με τα καματερά, τα βόδια που χρησιμοποι-
ούνταν στην κοπιαστική εργασία του οργώματος, αγνοώντας φυσικά το ιστο-
ρικό παρελθόν του επωνύμου.
Το λαχίδι του Γκιόκα ήταν λωρίδα γης που άρχιζε από τη διασταύρωση
Αγίας Μαρίνας και Τζαβέλα και έφτανε νότια μέχρι την τότε «λούτσα» στο
τέρμα της Τζαβέλα. Η έλλειψη ικανής αρρενογονίας οδήγησε στην εξαφά-
νιση του επωνύμου. Πρόσφατα, δυο αδελφές, οι τελευταίες της οικογένειας
μετανάστευσαν στη Νότια Αμερική.
Στην οδό Λήμνου, βόρεια και νότια αυτής, εγκαταστάθηκαν οικογένειες Σε-
ρέπα. Έτσι που προκαλείται κανείς να θεωρήσει ότι ήλθαν από τη Χασιά τα
πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, αγόρασαν αυτήν την έκταση και οι-
κοδόμησαν. Βόρεια μεταξύ Καραϊσκάκη και Κριεζή οι οικογένειες Μουζά-
κα και νότια της Μιαούλη, ανατολικά και δυτικά της Καραϊσκάκη οι οικο-
γένειες Καραμπούλα.
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Στο ανατολικό άκρο του χωριού στην οδό Σαχτούρη εγκαταστάθηκαν οι οι-
κογένειες Κουράση. Στην ίδια γειτονιά αργότερα οι οικογένειες Λιόση,
εγκαταλείποντας τη θέση Ζουνό, εγκαταστάθηκαν εκεί για περισσότερη
ασφάλεια. Ήταν το Ζουνό τοποθεσία ανατολικά του χωριού πλησίον του
Χειμάρρου του Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας). Στην απογραφή του 1861 εί-
χαν κατοίκους τα Καλύβια 1.072, η Χασιά 522, το Ζουνό 42 και η μονή Κλει-
στών 24.
Σε διάφορα σημεία του χωριού είχαν εγκατασταθεί κάτοικοι με επώνυμα
Καμπόλης, Τριβέλας, Γκολέμης, Πηλιχός, Παππούς, Αντωνίου (τα μεγαλύ-
τερα) και άλλα πολλά μικρότερα.
Νερό προμηθεύονταν από τα πηγάδια. Το αντλούσαν με κουβά δεμένο σε
σχοινί τόσο που να φθάνει στον υδροφόρο ορίζοντα, στη στάθμη του πηγα-
διού. Αρχαιότερο ήταν το πηγάδι ανατολικά από το ιερό του Αγίου Δημη-
τρίου. Στα μαρμάρινα υπέργεια τοιχώματά του οι βαθιές αυλακιές που είχαν
δημιουργήσει τα σχοινιά κατά την άντληση του νερού αποτελούσαν τρανή
απόδειξη της ηλικίας του. Ο περίβολος ήταν λιθόστρωτος για να διατηρείται
ο χώρος γύρω από το πηγάδι στεγνός, απαλλαγμένος από υγρασία και λά-
σπη. Γύρω απ’ αυτό το πηγάδι δημιουργήθηκε η πρώτη γειτονιά του χωριού.
Εκεί κι ο Άγιος Δημήτρης το πιθανότερο μεταξύ 1829-1832 πριν εγκαταλεί-
ψουν οι Τούρκοι την Αττική.
Δύο ακόμη πηγάδια: 1) του Λιοτριβιού, το παλαιότερο από τα δύο πήρε το
όνομα από το παρακείμενο λιοτρίβι, στις οδούς Ευαγγελίστριας και Περι-
κλέους και 2) του Κολιό Γιωργάτση (Νικολάου Τριβέλα) μπροστά στην
Αγροτική Τράπεζα, πήρε κι αυτό το όνομα του ιδιοκτήτη της παρακείμενης
κατοικίας. Είχαν και τα δύο καλοχτισμένα υπέργεια τοιχώματα και λιθό-
στρωτους γύρω χώρους.
Στα όρια του χωριού τρία ακόμα πηγάδια. Δυτικά, στην παιδική χαρά της
οδού Καραϊσκάκη το πηγάδι του Στάθη, από το όνομα του γείτονα Ευσταθί-
ου, του Γκολέμη το δεύτερο στην ανατολική είσοδο του Α’ Δημοτικού Σχο-
λείου και το τρίτο στη διασταύρωση Ειρήνης και Θρασυβούλου. Η γειτονιά
της Ευαγγελίστριας προμηθευόταν νερό από το πηγάδι του Λιοτριβιού βό-
ρεια και το πηγάδι του Στάθη δυτικά.
Η Ευαγγελίστρια χτίστηκε το 1857. Δεν έχω κάποια άλλη επιβεβαίωση εκτός
από ομολογία εγγονού του Αθανασίου Σπ. Λιάκου. Ο τελευταίος γεννήθηκε
το 1857 και ήξερε ότι τότε χτίστηκε η εκκλησία, με αγγαρεία και προσωπική
εργασία. Κάθε Κυριακή μετέφεραν με τα κάρρα πουριά (οικοδομικές πέ-
τρες) από τα Μέγαρα.
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Αργότερα δημιούργησαν πολλά ιδιωτικά πηγάδια, αφού τα προβλήματα
ύδρευσης για να λυθούν χρειάστηκε να παρέλθει ένας αιώνας: Του Κουρά-
ση, του Πανάγο Σπύρη, του Παναή Αβράμη, του Κατσάρη (Χατζή), του Σι-
δέρη (Ηλία), του Β. Ηλία, του Παναή Βλάχα (Νερούτσου) κ.ά.

Οικογένειες που ήλθαν από τη Χασιά
Καμπόλης. Υπήρχε στα τρία χωριά: Χασιά, Καλύβια, Λιόσια. Ήταν το με-
γαλύτερο. Μισό αιώνα μετά την Επανάσταση εμφανίζονται 16 εκλογείς στα
Καλύβια και 14 στη Χασιά. Τα Λιόσια ανήκαν τότε στο δήμο Αχαρνών.
Λιόσης. Άλλο ένα επώνυμο που υπήρχε στα τρία χωριά. Το 1880 ήσαν εγγε-
γραμμένοι 10 εκλογείς στα Καλύβια και 6 στη Χασιά. Στα Καλύβια είχαν
εγκατασταθεί, όπως αναφέρθηκε, πρώτα στη θέση Ζουνό.
Πίνης. Επώνυμο Χασιώτικο όμως και η παρουσία του στα Καλύβια υπολο-
γίζεται πριν την απελευθέρωση. Ο ιδιοκτήτης του οικοδομικού τετραγώνου
δυτικά του Αγίου Δημητρίου, Γεώργιος Πίνης με το παρωνύμιο Κατσοπίνης
ήταν Χασιώτης που εγκαταστάθηκε στα Καλύβια.
Κόλιας. Αντώνης Κόλιας αναφέρεται μεταξύ των Χασιωτών από το 1822.
Ιδιόκτητο οικοδομικό τετράγωνο είχαν στον πυρήνα των Καλυβίων. Από
Αντώνιο Κόλια προέκυψε το γενεαλογικό δένδρο τους στα Καλύβια. Πολλοί
απόγονοι φέρουν το όνομα Αντώνιος. Το 1880 εκλογείς 8 στα Καλύβια, 5
στη Χασιά.
Σπυρίδων. Το 1880 εκλογείς 6 στα Καλύβια, 5 στη Χασιά. Όμως στα Καλύ-
βια κατοίκησαν μεταξύ πλατείας Ωρολογίου και Ευαγγελίστριας που σημαί-
νει ότι συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ των πρώτων κατοίκων του χωριού.
Φίλης. Άλλο ένα επώνυμο που απαντήθηκε στη Χασιά και τα Καλύβια. Το
1880 στα Καλύβια 7 εκλογείς ενώ στη Χασιά 2. Ένα επώνυμο γνωστό σε
διάφορα μέρη της χώρας.
Κουράσης και Σερέπας. Εγκαταστάθηκαν, όπως περιγράφηκε, ομαδικά σε
συγκεκριμένες γειτονιές.
Κουμπάρδας - Τσεβάς - Ρόδης. Χασιώτικες οικογένειες που εγκαταστάθη-
καν στα Καλύβια. Το επώνυμο Ρόδης λέγεται ότι ήταν Λιόσης και μετονο-
μάστηκε.
Μπρέμπος. Άλλο χασιώτικο επώνυμο. Εκτός των οικογενειών που διατήρη-
σαν το επώνυμο Μπρέμπος ήταν και οι απόγονοι του Παπαδημήτρη Μπρέ-
μπου, από τους οποίους προέκυψε το επώνυμο Παπαδημητρίου.
Βάθης. Σε επιστολή του καπετάν Μελέτη Βασιλείου (1822) αναφέρεται με-
ταξύ των Χασιωτών και ο Θανάσης Βάθης.
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Βερούτης. Μετονομασία από το επώνυμο Κοντούλης. Από την ευρύτερη πε-
ριοχή της Κουντούρας, το πιθανότερο από τη Μάνδρα στη Χασιά και από
Χασιά στα Καλύβια.
Παγώνης. Δική του ιδιοκτησία αρχικά τα «Γύφτικα» στον Ασπρόπυργο που
τα απαλλοτρίωσαν, για να χτιστεί το Δημαρχείο, από τους μεταγενέστερους
ιδιοκτήτες.

Τα μεγαλύτερα επώνυμα στα Καλύβια
Τσίγκος. Το επώνυμο Τσίγκος συναντάται σε διάφορα μέρη της χώρας μας.
Αναφορικά με την ευρύτερη περιοχή μας αναπτύχθηκε αποκλειστικά στα
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304) Η Γραμματεία των Εκκλησιαστικών, με έγγραφο της 11 Φεβρουαρίου 1841 προς τον διοικητή

Αττικής, ζήτησε και εξετάστηκαν μάρτυρες για να διαπιστωθεί αν η διαλυθείσα μονή Άγιος Ιωάννης

ο Θεολόγος ήταν συνιδιοκτήτρια σε λόγγο και χωράφια στο Μπόρσι της Πάρνηθας. Όλοι μάρτυρες

που εξετάστηκαν βεβαίωσαν ότι είχαν ιδιοκτησία: α) η μονή Κλειστών, β) ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολό-

γος, γ) και ιδιώτες. Από τους μάρτυρες που κατέθεσαν:

1) Ο Κωνσταντίνος Λιόσης, 65 χρόνων, ανάφερε ως ιδιώτες τους αδελφούς Τσίγκους: Μήτρο, Σιδέ-

ρη, Κώστα και συγγενείς των και τους Παπαδημαίους.

2) Ο Παππά Νικόλας Δέδες, 65 ετών ομολόγησε ότι πέραν των δύο μοναστηρίων, τα χωράφια που δε-

κάτιζε ο Χατζής Ομέρης από την Θήβα τα πώλησε ο γιός του στους Σιδέρη Τσίγκο, παππά Σωτήρη

(Τσίγκο) και Μήτρο Τσίγκο.

3) Ο Ιερεύς Ιωάννης Ισιδώρου, 40 ετών, στην ερώτηση πώς ονομάζονται οι ιδοκτήτες απάντησε: Μή-

τρο Τσίγκος, Κώστα Τσίγκος και Παπαδημαίοι.

4) Ο Δανιήλ Παναγιώτου, ετών 44, ηγούμενος της μονής Κλειστών απάντησε: Εις το μοναστήριον

όπου ηγουμονεύω, εις την οικογένειαν των Τσιγκαίων, εις Παπαδημαίους, εις το διαλυμένον μονα-

στήριον του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

(Δημήτριος Γ. Γιώτας: Παλιά μοναστήρια της Πάρνηθας σελ. 146-148, 209-210, 213, 214).

Από τα πάρα πάνω διαπιστώνουμε ότι: 1) οι Τσιγκαίοι είχαν ιδιοκτησία στο Μπόρσι. Πρέπει να τονισθεί

ότι το Μπόρσι κατοικείτο. Ο Καραμπούλας όταν μετοίκησε από το Λαμπίρι στα Καλύβια, στο Μπόρσι

πρωτοπήγε ασκώντας το επάγγελμα του σαγματοποιού. 2) Εξεταστέα η ομολογία ότι οι Τσιγκαίοι Μή-

τρος, Σιδέρης, Κώστας ήταν αδέλφια. Υπάρχει παράδοση ότι ο Σιδέρης ήταν υιοθετημένος. Είχε έρθει

νεαρός πιθανότατα από τη Λακωνία. Τους Μήτρο Τσίγκο κα Σιδέρη Τσίγκο τους παρουσιάζουν σε έγ-

γραφα ή γεγονότα πάντα μαζί. Π.χ. όταν οι Δερβενοχωρίτες τους παρουσίασαν μάρτυρες σε διαφορά με

το Δημόσιο. Ερώτημα: μήπως υπήρχε σχέση πατέρα και γιού. 3) Ο παππά Σωτήρης ήταν Τσίγκος και

παππάς στα Καλύβια. Το επώνυμο Παπασωτηρίου ασφαλώς έχει σχέση. 4) Αν ο Κώστας Τσίγκος είναι

αδελφός τότε το ένα σόϊ που προήλθε από τον Σιδέρη και το άλλο από τον Κώστα έχουν συγγένεια.



Καλύβια. Η οικογένεια στα Λιόσια προέρχεται από Καλυβιώτες. Το επώνυ-
μο γνωστό τουλάχιστον από την εποχή του Χασεκή. Τσιγκαίοι ήσαν οι ιδιο-
κτήτες στο Μπόρσι της Πάρνηθας304. Σιδέρης Τσίγκος, Μήτρος Τσίγκος, Πα-
πασωτήρης Τσίγκος. Σε κάποια ένορκη μαρτυρία αναφέρεται και Κώστας
Τσίγκος. Ο Σιδέρης Τσίγκος ήταν υιοθετημένος. Παντρεύτηκε γυναίκα το
γένος Ηλία. Από αυτό το γάμο προέκυψε το ένα γένος (σόϊ). Δεύτερο είναι
το λεγόμενο Κασταίικο και τρίτο το Βασιλάκικο, από τους απόγονους του
Βασίλη Τσίγκου. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά του γεννήθηκαν το 1850
ο Παναγής, το 1852 ο Σωτήρης, το 1855 ο Ευάγγελος, είχε και μεγαλύτερο
γιό τον Γεώργιο, κι αν αληθεύει ότι καταγόταν από την Ήπειρο θα πρέπει
πριν τα μέσα του 19ου αιώνα να ήλθε στην ελεύθερη Ελλάδα αναζητώντας
καλύτερη τύχη. Σε σχετικά λίγα χρόνια αυξήθηκαν πολύ οι Τσιγκαίοι. Οι οι-
κογένειες των απογόνων υπήρξαν ιδιαίτερα πολύτεκνες.
Ηλίας. Το 1761 γεννήθηκε στο Ζαγόρι της Ηπείρου ο Σιδέρης Κυριάκου
Ηλίας ή Σιδερ-λ-λής. Είχε σχετική γραμματική μόρφωση και τον προσέλαβε
ταμία κάποια Οθωμανική Υπηρεσία στα Γιάννενα. Μετά λίγα χρόνια άρπα-
ξε το ταμείο, πέρασε στη Νότια Ελλάδα και κατέληξε στην Ελευσίνα. Αγό-
ρασε το βοσκολίβαδο στο Ρά-θ-ρι, τοπωνύμιο στο Θριάσιο βορειοδυτικά,
και έφυγε από την Ελευσίνα. Ήρθε στα Καλύβια. Στη ΒΔ γωνία της δια-
σταύρωσης Ειρήνης και Σαχτούρη έκτισε το πρώτο του σπίτι.
Απόκτησε 5 αγόρια: 1) τον Κυριάκο. Γεννήθηκε στα Καλύβια το 1793, 2) τον
Κολιό (Νικόλαο), 3) τον Μήτρο (Δημήτριο), 4) τον Γκάτση (Γεώργιο), 5) τον
Φυλακτό και 2 κόρες: 1) τη Σοφία, σύζυγο του Ιωάννη Μελετίου γιού του
Μελέτη Βασιλείου και 2) τη Μαρία. Αν ισχύει όπως προαναφέρθηκε ότι ο
Σιδέρης Τσίγκος παντρεύτηκε γυναίκα το γένος Ηλία τότε δεν μένει παρά η
Μαρία να ήταν αυτή η γυναίκα305.
Ακολούθησαν πολύτεκνες οικογένειες έτσι που το 1880 τα δύο επώνυμα
Ηλίας και Τσίγκος να έχουν από 22 εκλογείς το καθένα εγεγραμμένους
στους εκλογικούς καταλόγους.
Λιάκος. Άλλο ένα μεγάλο επώνυμο. Δεν ανήκαν όλοι τους στο ίδιο γένος.
Ωστόσο οι Λιακαίοι συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των πρώτων κατοίκων.
Υπήρχαν στα Καλύβια και πριν την Επανάσταση. Το όνομα Λιάκος θεωρείται
υποκοριστικό του ονόματος Ηλίας. Στα Καλύβια όμως δεν υπήρχε παρόμοιο
βαπτιστικό όνομα. Αντίθετα ίσχυε ως υποκοριστικό του ονόματος Σιδέρης.
Καλέρης. Προτίμησα αυτήν την γραφή παρόλο που συναντάται ως Καλλιέ-
ρης ή Καλέργης. Ο Ανάργυρος Ευθυμιάδης, από τα Λουτρά της Αιδηψού,
βιβλιοφάγος, με είχε διαβεβαιώσει ότι είχε διαβάσει πως τον 17ο αιώνα τέσ-
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σερα αδέλφια με επώνυμο Καλέργης αναγκάστηκαν να φύγουν από την
Κρήτη. Δύο ήρθαν στην Αττική, ένας πήγε στην Αργολίδα και ο τέταρτος στη
Λακωνία. Το βιβλίο δεν μπόρεσα να το βρω. Συνέβη όμως να συναντήσω
Καλέργη στην Αργολίδα και Καλέργη στην Πλίτρα της Λακωνίας. Το επώ-
νυμο ταλαιπωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε από τους Αρβανίτες που το
πρόφεραν αρχικά ως Καλέρ-ι. Στο Υποθηκοφυλακείο δηλωνόταν αρχικά
Καλέρης, αργότερα λόγω βαριάς προφοράς του λ ως Καλ-λι-έρης. Άλλοι πά-
λι επέμεναν να κρατούν το Καλέργης. Όποιο κι αν είναι τελικά το σωστό
πρόκειται για το ίδιο επώνυμο. Κατοικούσαν στα Καλύβια και πριν την Επα-
νάσταση. Ένα σόϊ κατοίκησε στη Χασιά και μετοίκησε αργότερα. Από τη
σύσταση του Δήμου Φυλής με έδρα τη Χασιά, ο Γεωργάκης Καλέργης ήταν
πάρεδρος στα Καλύβια.
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305) Για να φανεί πώς ένας Ηπειρώτης από το Ζαγόρι, που ήρθε στα Καλύβια στα τέλη του 18ου αιώ-

να, δημιούργησε οικογένεια που έμελε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες του χωριού, δανείστηκα στοι-

χεία από το γενεαλογικό δένδρο που συνέταξε ο Χρήστος Γεωργίου Ηλίας (1906-1976) για την οικο-

γένειά του. Ήταν όπως σημειώνει ενδελεχής και επισταμένη αναζήτηση στοιχείων από την παράδο-

ση, έρευνα και εξακρίβωση από διάφορες πηγές και από υπερήλικες, που κράτησε μια πεντηκονταε-

τία και συνελέγησαν τα στοιχεία «που εκτίθενται (γράφει) στο παρόν γενεαλογικόν εγκόλπιον, πιστι-

κά ακριβή και αδιάσειστα αυθεντικά, εν πάσει λεπτομερεία».

Περιληπτικά τα πάρα κάτω στοιχεία από την εξέλιξη της οικογένειας του πρωτότοκου γιου του γενε-

άρχη, του Κυριάκου Σιδέρη Ηλία, και πως καταλήγει στον Χρήστο Γεωργίου Ηλία, τον συντάκτη.

―Σιδέρης Κυριάκου Ηλίας: Γεννήθηκε το 1761, απόκτησε αγόρια τους 1) Κυριάκο, 2) Κολιό ή Νικό-

λαο, 3) Γκάτση ή Γεώργιο, 4) Μήτρο ή Δημήτριο, 5) Φυλακτό. Θυγατέρες 1) Σοφία σύζ. Ιωάννου Με-

λετίου, 2) Μαρία σύζ. Σιδέρη Τσίγκου.

―Κυριάκος Σιδέρη Ηλίας: Γεννήθηκε το 1793. Αγόρια 1) Σιδέρης, 2) Αργυρός, 3) Πανούσης, 4) Κο-

λιός ή Νικόλαος. Θυγατέρες 1) Ορσαλία σύζ. Σωτηρίου Τριβέλα, 2) Καλομοίρα σύζ. Ιωάννου Κόλια.

―Σιδέρης Κυριάκου Ηλίας: Γεννήθηκε το 1822. Ενυμφεύθη τη Μαρδίτσα θυγατέρα του Αναστασίου

Πίνη εκ Χασιάς. Αγόρια: 1) Γεώργιος, 2) Δημήτριος, 3) Ιωάννης, 4) Αναστάσιος, 5) Σπύρος (πέθανε

όντας στρατιώτης το 1897 στην Υπάτη), 6) Χρήστος. Κόρες: 1) Αικατερίνη (1850-1926).

―Γεώργιος Σιδέρη Ηλίας: Γεννήθηκε το 1852. Ενυμφεύθη την Κωνσταντίνα θυγατέρα του Γιάννη (Ανα-

γνώστη) Πανούση Αντώνη και της Κλειώς Γιάννου Πετρογιάννου. Αγόρια: 1) Σιδέρης, 2) Θεόδωρος, 3)

Αναστάσιος, 4) Χρήστος ο συντάκτης. Κόρες: 1) Βασιλική (1895-1973) σύζ. Αναστασίου Π. Β. Τσίγκου.

―Χρήστος Γ. Ηλίας: Γεννήθηκε το 1906. Ενυμφεύθη τη Μαρδίτσα θυγατέρα Σωτηρίου Αναστασίου

Τσίγκου και της Καλομοίρας Γεωργίου Πηλιχού. Αγόρια: 1) Γεώργιος 1927. Κόρες: Κωνσταντίνα, 2)

Αλεξάνδρα, 3) Καλομοίρα, 4) Αναστασία.



Τριβέλας. Το επώνυμο παρουσιάστηκε μόνο στα Καλύβια και το Μενίδι και
μάλιστα με την ίδια αρρενογονία και στα δύο μέρη. Σχεδόν όσες οικογένει-
ες στα Καλύβια τον 19ο αιώνα άλλες τόσες και στο Μενίδι.
Γκολέμης. Άλλο ένα επώνυμο που παρέμεινε στα Καλύβια. Μόνο στο Μενί-
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―Γεώργιος Χρ. Ηλίας: Γεννήθηκε το 1927. Ενυμφεύθη την Αικατερίνη Δ. Παππού και απόκτησε τον

Χρήστο (1969). Ο Χρήστος Γ. Ηλίας απεβίωσε το 1976. Γνώρισε τον εγγονό του σε ηλικία 7 ετών.

Από το δέντρο του Σιδέρη Ηλία ένα κλαρί ο Κυριάκος. Από τα κλαριά του ένα ο Σιδέρης. Από τον Σι-

δέρη ένα ο Γεώργιος και η συνέχεια. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα ήταν το δένδρο με όλα τα

κλαδιά. Όμως απαρίθμησε και σόϊα από τα οποία προέρχονταν οι γυναίκες των Ηλίηδων που μας δί-

νουν την ευκαιρία να διαλευκάνουμε ορισμένες συγγένειες.

Ο Γεώργιος Πίνης ή Κατσοπίνης εκ Χασιάς εγέννησε τον Αναστάσιο και εκείνος τον Γεώργιο και τη

Μαρδίτσα (1829-1880) σύζυγο του Σιδέρη Κυριάκου Ηλία. Του Κατσοπίνη ήταν το οικοδομικό τε-

τράγωνο στην αγορά.

Ιωάννης ή Αναγνώστης Αντωνίου: Γιός του Πανούση Αντωνίου. Είχε αδέλφια τον Αναστάσιο και τη

Σιδερή σύζ. Δ. Δέδε. Παντρεύτηκε δύο φορές, ή πρώτη γυναίκα το γένος Κουράση από Χασιά (έχω

την πληροφορία από τον Δημήτριο Πέτση). Η δεύτερη, η Κλειώ Πετρόγιαννου, με την οποία από-

κτησε δύο γιούς και επτά κόρες. 1) Γεώργιος, 2) Σωτήριος. Κόρες: 1) Κωνσταντίνα σύζ. Γεωργίου

Ηλία, 2) Σοφία σύζ. Νικολάου Ευθυμίου, 3) Μπίλιω σύζ. Μιχαήλ Λιόση, 4) Μαρία σύζ. Γεωργίου

Κώνστα, 5) Αναστασία σύζ. Βασιλείου Ηλία, 6) Μαργαρίτα σύζ. Περικλή Βάθη, 7) Βασιλική σύζ. Νι-

κολάου Φίλη.

Γιάννος Πετρόγιαννος: Γιός του Πέτρου Μαγγανά. Σαρακατσάνος. Απόκτησε 3 γιούς: 1) τον Ευάγ-

γελο, 2) τον Πέτρο και τον Κώστα. Κόρες: 1) Κλειώ σύζ. Ιωάννου Αντωνίου, 2) Ασήμω σύζ. Δημητρί-

ου Τσεβά, 3) Αθηνά σύζ. Γεωργίου Ποντίκη, 4) Μόρφω σύζ. Γεωργίου Πολύζου. Παρατήρηση: Η πα-

ράδοση να παντρεύονται Σαρακατσάνοι με Σαρακατσάνους σημειώνει εξαίρεση. Ο Αντωνίου και ο

Τσεβάς δεν είναι Σαρακατσάνοι.

Σωτήριος Τσίγκος (1866-1958): Απόκτησε 3 κόρες και 3 γιούς. 1) Μαρδίτσα σύζ. Χρήστου Γ. Ηλία, συ-

ντάκτου του γενεαλογικού δένδρου, 2) Φωτεινή σύζ. Γεωργίου Κουράση, 3) Ελένη σύζ. Κων. Ντάρα.

Αγόρια: 1) Λεωνίδας, 2) Αναστάσιος, 3) Κωνσταντίνος. Παρουσιάζει όμως ενδιαφέρον γιατί ο Σωτή-

ριος Τσίγκος είχε άλλα 4 αδέλφια, τους Παναγή, Ευάγγελο, Κωνσταντίνο και Γεώργιο και αδελφή την

Μαρία σύζ. Χρήστου Π. Καλλιέρη. Πατέρας τους ήταν ο Αναστάσιος Κωνσταντίνου Τσίγκος (1827-

1898) ο ποίος ήταν γιός του Κώστα Τσίγκου (1799-1878). Διαπιστώνουμε την εξέλιξη του Κωσταίϊκου

κλάδου και των Τσιγκαίων χωρίς όμως να έχουμε διασαφηνίσει αν και ποιούς συγγενείς είχε ο Ανα-

στάσιος Τσίγκος που ο πατέρας του μας θυμίζει ιδιοκτήτη λόγγου και χωραφιών στο Μπόρσι.

Γεώργιος Πηλιχός: Δύο κόρες. 1) Καλομοίρα σύζυγος του Σωτήρη Αν. Τσίγκου, μητέρα της Μαρδί-

τσας, 2) Κλειώ σύζυγος Δήμου Γκολέμη.



δι και στον Μαραθώνα εκτός από τα Καλύβια (τον Ασπρόπυργο) υπάρχουν
από όλη την Αττική Γκολέμηδες. Το 1880 δεν υπάρχει οικογένεια Γκολέμη
στη Χασιά. Από συμβόλαιο του 1824 διαβάζουμε ότι οικογένειες Γκολέμη
είχαν σπίτια στη Χασιά και αμπέλι και χωράφια στα Καλύβια306. Τοπωνύμια
με το επώνυμό τους υπήρχαν στη ρεματιά της Γιαννούλας καθώς και στη
γνωστή γκρόπα (υπόγεια δεξαμενής βρόχινου νερού). Η οικογένεια που εί-
χε εγκατασταθεί εκεί μεταφέρθηκε αργότερα στο χωριό στην οδό Δ. Φ. Λιά-
κου. Πολλές οικογένειες δεν είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Το επώ-
νυμο Αβράμης στα Καλύβια ήταν πριν Γκολέμης307.
Πηλιχός.Υπάρχει παράδοση ότι έλκουν την καταγωγή τους από την Εύβοια.
Τοπωνύμιο στον κάμπο στη δυτική πλευρά του χειμάρρου Γιαννούλας βό-
ρεια της περιοχής με το τοπωνύμιο «Μπεναρδής». Σύντομα ξεχώρησαν οι
οικογένειες που δημιουργήθηκαν και ξεχώριζαν από τα παρωνύμιά τους
(Μπίρης, Λέκκας, Εβγκίτης, Μάρισης, Αργυρός κ.λ.π.).
Παππούς. Επώνυμο στα Α. Λιόσα και τα Καλύβια. Στο πληρεξούσιο για τη
διευθέτηση της υπόθεσης των βαλανοδένδρων το 1847 παρέστησαν 5 με
επώνυμο Παππούς: Μήτρος, Δήμας, Μίχας, Σιδέρης, Πανούσης οι οποίοι
δημιούργησαν πολύτεκνες οικογένειες στα Καλύβια.
Αντωνίου. Επώνυμα που καθιερώθηκαν με τα βαπτιστικά ονόματα, και δεν
είναι λίγα, όπως είναι επόμενο, δεν σημαίνει ότι σχετίζονται συνήθως με
συγγένεια. Στα Καλύβια το επώνυμο Αντωνίου ξεκινάει από δύο διαφορετι-
κά γένη. Οι απόγονοι του Πανούση Αντωνίου ο οποίος μετοίκησε από τη
Μάνδρα στα Καλύβια το ένα και οι απόγονοι των παιδιών του Αντώνιου του
Μήτρου Αντωνίου και του Σπύρου Αντωνίου το άλλο. Ο Γιάννης Μήτρο
Αντώνης έχει υπογράψει την επιστολή για το Στεφάνι το 1830.
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306) Κώδικας Νοταρίου Π. Πούλου αριθ.805 ―28 Δεκεμβρίου 1824― (Γ.Α.Κ. 1 φυλ.402) και αριθ.755

―2 Νοεμβρίου 1825―.

307) Χωριό Γκολέμι υπάρχει μεταξύ Τεπελενίου και Χειμάρρας, στο Καζά Αργυροκάστρου, το 1913

είχε 980 κατοίκους. (Χάρτης Εθνογραφικός της Βορείου Ηπείρου. Γ’ Στρατηγείον Ελληνικού Στρα-

τού). Ο Μωϋσή Γκολέμ υπήρξε σύμμαχος του Καστριώτη αλλά το 1456 πέρασε στην πλευρά των Τούρ-

κων. Όμως οι Γκολέμηδες του ελληνικού χώρου (γνωρίζουμε ότι οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στην

Αττική το 1382) αντιστάθηκαν στους Τούρκους. Αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό των στρα-

τιωτών που πέρασαν στη Δύση. (Δημητρίου Καλλιέρη: Επώνυμα των κατοίκων της Δυτικής Αττικής

τον 19ο αιώνα που περιλαμβάνονται στα Μητρώα Αρρένων των Δήμων. Β’ Συμπόσιο Ιστορίας και Λα-

ογραφίας Αττικής).



Καματερός. Το επώνυμο αναπτύχθηκε στα Καλύβια και στο Καματερό. Στα
Μητρώα των Δήμων έχουν καταχωρισθεί γεννημένοι από το 1840 έως το
1900 στα Καλύβια 11, στο Καματερό 4 και άλλοι 4 ως Καματερός-Γκάτσης
και 1 στα Ά. Λιόσα. Στα Καλύβια 2 ακόμη (το 1889 και το 1899) στο επώνυ-
μο Νάκος. Στην τελευταία απογραφή του 19ου αιώνα ο Γεώργιος Δημ. Κα-
ματερός ήταν 70 ετών, κοντά στην ηλικία του και τα δύο αδέλφια του. Η Σο-
φία Αθανασίου Νάκου Καματερού (χήρα) ήταν 75 ετών. Οικογένειες από
τις πρώτες που κατοικούσαν στα Καλύβια. Δεν έχει καταχωρισθεί αρρενο-
γονία στη Χασιά.
Αργυρούς Σταυρός απονέμεται στον Παγκράτιο (Καματερό) και στον Δα-
νιήλ ιερομονάχους στη μονή Κλειστών, από το χωριό Χασιά. Αποδεικνύεται
όμως ότι ο Δανιήλ ήταν Μενιδιάτης308, δεν είναι εξακριβομένο από ποιά πε-
ριοχή της Χασιάς καταγόταν ο Παγκράτιος.
Σκληρός. Ίσως είναι μία από τις οικογένειες που κατοίκησαν στην περιοχή
από τον 17ο αιώνα τουλάχιστον. Στον Άγιο Γιάννη, το παλαιό νεκροταφείο,
το ιστορημένο το 1700, μια από τις αγιογραφίες είναι αφιέρωμα, δέηση,
Σκληρού.
Ντρά-σ-ζα. Οι Σαρακατσάνοι της Πάρνηθας που ξεκαλοκαίριαζαν στη
Ντρά-σ-ζα μετοίκησαν στα Καλύβια και ήσαν γραμμένοι στα Μητρώα του
Δήμου μαζί με τους Καλυβιώτες. Μαγγανάς, Πετρογιάννης, Πετρογιώργης
ή Μαγγανάς, Τσαρτσάλης και αργότερα Μαγγίνας και Σφέτσας που μετοί-
κησαν από τις γύρω περιοχές.

Διάφορες άλλες μετοικήσεις στα Καλύβια
Από Μάνδρα και Ελευσίνα: Τσόκας, Νέζης, Δέδες, Στάθης (Ευσταθίου),
Πέππας (ο δικ. κλητήρας γαμπρός των Λιακαίων) κι άλλοι αργότερα: Ανυ-
φαντής (Κυκλάδες-Ελευσίνα-Ασπρόπυργος) Μίλιωσης, Σούτας. Καθώς και
από Βίλια και Μέγαρα. (Μουλτής, Πάνου κ.ά.).
Από το Μπογιάτι, Μπουγιατιώτης.
Από Τανάγρα (Δερβενοχώρια), Μυλωνάς ίσως και ο Ιερέας Πόγκας (Πα-
παγεωργίου).
Από τη Σαλαμίνα, οι Παπαδάς, Φουρίκης, την Αίγινα ο Χαλδαίος, την Τρα-
χιά Ερμιονίδος, ο Τραχιώτης.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

225

308) Δημήτρης Γιώτας: Η μονή Κλειστών στην Επανάσταση του ’21 και μετά την Απελευθέρωση. Α’

Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βορείου Αττικής, Αχαρνές 1989, σελ.314.



Από το Γαλαξίδι ο Ευθυμίου (Καράμπελας), και το Λαμπίρι ο Καραμπούλας.
Από τη Μυτιλήνη ο Φραντζόλης και την Κρήτη οι Χατζηδάκης και Μαυράκης.
Αλλά και δεύτερο σόϊ Μαυράκηδων. Οι Κρητικοί: Ο Παππούς Μιχαήλ. Ο
γιός Αναστάσιος. Τα εγγόνια επτά.
1) Γεώργιος, 2) Δημήτριος, 3) Μιχαήλ, 4) Ιωάννης, 5) Φώτιος, 6) Ευάγγελος,
7) Νικόλαος.
Οι άλλοι Μαυράκηδες με κατοικίες στην Πίνδου, Θρασυβούλου, Σαχτούρη
κ.λ.π. πιθανόν πρόγονός τους από Λακωνία.
Άλλες επίσης εγκατεστημένες οικογένειες με μη εξακριβωμένη, τουλάχι-
στον από εμένα, την προέλευση στις περισσότερες όπως: Μουζάκας, Πα-
νταζής, Τσουρέλης, Μαρνίκας, Τόλιας. Αργότερα, δηλαδή μετά το 1880, ήρ-
θαν μεμονομένοι ή με την οικογένεια αρκετοί από τη Χασιά, τη Δυτική Αττι-
κή και τα Δερβενοχώρια καθώς και από άλλα μέρη που άλλοι έμειναν κι άλ-
λοι έφυγαν πάλι. Θα ακολουθήσουν στην οικεία θέση μετοικήσεις από τα
μέσα του 20ου αιώνα και μετά.

Οι οικογένειες στη Χασιά
Στη Χασιά παρέμειναν οικογένειες γνωστές με τα πάρα κάτω επώνυμα: Κα-
μπόλης, Πίνης, Πλαβούκος, Λιόσης, Παπαδήμας, Στάμου, Μπουραΐμης,
Σπυρίδων Μασούρης, Κόλιας, Μπρέμπος, Τσουκλίδης, Τσούτσουρας και
κάποιες ολιγομελείς οικογένειες που αυξήθηκαν με τον καιρό. Αλλά και
πρωτο-εμφανιζόμενες οικογένειες από τις οποίες άλλες στέριωσαν κι άλλες
μετοίκησαν πάλι.
Συμπέρασμα: Η αντίληψη ότι οι Καλυβιώτες ήταν οι Χασιώτες που κατέβη-
καν από τη Χασιά στα Καλύβια είναι εν μέρει σωστή. Από την πάρα πάνω
ανάλυση προκύπτει ότι οι μεν μεγάλες οικογένειες αναπτύχθηκαν στα Κα-
λύβια και στις αγροικίες του κάμπου καθώς και σε τοποθεσίες στη δυτική
Πάρνηθα και παράλληλα σημειώθηκαν σημαντικές μετοικήσεις όπως ήδη
αναφέρθηκε.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

Οι Δίγλωσσοι Έλληνες Αρβανίτες
Η χρήση στο εσωτερικό της ομάδας ή λαού δύο διαφορετικών γλωσσών λέ-
γεται διγλωσσία. Εσφαλμένα χρησιμοποιείται η λέξη διγλωσσία αντί της δι-
μορφίας όταν αναφέρεται σε μορφές της ίδιας γλώσσας οι οποίες συνήθως
εξυπηρετούν διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς και έχουν άλλο κύ-
ρος. Ο όρος διγλωσσία χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με το γλωσσικό ζήτημα
στην Ελλάδα για να δηλώσει τη χρήση της καθαρεύουσας και της δημοτικής.
Αλλά η καθαρεύουσα και η δημοτική είναι δυο μορφές της ίδιας γλώσσας.
Ακόμη χρησιμοποιείται κακόσημα και είναι η υποκριτική έκφραση διαφο-
ρετικών απόψεων ανάλογα με την περίσταση. Παράδειγμα: Η διγλωσσία
της Κυβέρνησης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Οι Έλληνες Αρβανίτες ήσαν δίγλωσσοι ακόμη και κατά το μακρινό παρελ-
θόν στον τόπο απ’ όπου μετοίκησαν και πολύ περισσότερο όταν κατήλθαν
νοτιότερα όπου και καλλιέργησαν αρκετούς αιώνες τη διγλωσσία.
Οι κάτοικοι του χωριού μας μετά την παλιγγενεσία για αρκετές δεκαετίες
διατήρησαν ως μητρική γλώσσα την αρβανίτικη με πολύ περιορισμένο λεξι-
λόγιο και μόνο στον προφορικό λόγο, γιατί ο γραπτός λόγος ήταν άγνω-
στος. Το αρβανίτικο λεξιλόγιο ήταν ανεπαρκές και συμπλήρωναν τις φρά-
σεις με ελληνικές λέξεις που τις προσάρμοζαν στο τυπολογικό, στη μορφο-
λογία της αρβανίτικης γλώσσας, ιδιαίτερα στα μοιρολόγια που τα περισσό-
τερα δεν ήσαν προσχεδιασμένα αλλά γεννήματα της στιγμής. Στον πρώτο
τόμο αυτής της έρευνας (σελ.264-274) περιλαμβάνονται φράσεις που αντέ-
γραψα από το έργο του Φαίδωνα Κουκουλέ (Βυζαντινών Βίος και Πολιτι-
σμός, Τόμος Ε’, Παράρτημα: Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα Βυζαντινά
και Μεταβυζαντινά έθιμα). Είναι ελληνικές φράσεις που συνδέθηκαν με
γεγονότα που ανάγονταν σε ποικίλες χρονικές περιόδους. Οι Έλληνες
Αρβανίτες τις χρησιμοποίησαν στα αρβανίτικα με την ίδια σημασία και τις
περισσότερες φορές σε μετάφραση κατά λέξη. Περνούσαν από τη μια
γλώσσα στην άλλη, λες και ήταν υγρά σε συγκοινωνούντα δοχεία, αίροντας
κάθε αμφισβήτηση για την ύπαρξη διγλωσσίας.
Μια διγλωσσία που για τον λαό περνούσε από τον μεγαλύτερο στον μικρό-
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τερο χωρίς προσπάθεια ιδιαίτερης μάθησης, που διατηριόταν και επιβίωνε
μέσα στο κοινωνικό τού καθενός περίγυρο, που αποτελείτο από λέξεις παρ-
μένες από δύο πηγές, τα αρβανίτικα και τα ελληνικά, που τις ταξινομούσαν
σε φράσεις και διαμόρφωναν τον φτωχό προφορικό τους λόγο.

***

Για να γνωρίσει κανείς μια γλώσσα δεν είναι αρκετή αυτή που μαθαίνει
όταν αρχίζει να μιλάει, εκείνη που κατακτά από τη μητέρα του, την οικογέ-
νειά του, το κοινωνικό περιβάλλον. Κάθε γλώσσα απαιτεί εκπαίδευση. Πο-
λύ περισσότερη εκπαίδευση απαιτεί η εκμάθηση της ελληνικής με τον πλού-
το της και τη διαδρομή χιλιετιών που έχει διανύσει. Από τα στάδια που πέ-
ρασε και τα κείμενα που γράφτηκαν σ’ αυτήν. Αρχαιοελληνική, βυζαντινή,
νεοελληνική Γραμματεία. Συνοπτική περίληψη της ιστορίας αυτής της γλώσ-
σας καθώς και της εκπαίδευσης, που γνώρισαν οι Έλληνες από την αρχαιό-
τητα μέχρι την Παλιγγενεσία θα ακολουθήσει.
Άλλη είναι η περίπτωση της αρβανίτικης, αφού δεν υπάρχουν γραπτά μνη-
μεία που να αποδεικνύουν την εξέλιξή της και τις επιδράσεις που δέχτηκε.
Προγονική της γλώσσα εκείνη που μιλούσαν αρκετούς αιώνες πριν στην πε-
ριοχή του Αρβάνου χωρίς να είναι καταγεγραμμένο λεξιλόγιο της εποχής
εκείνης. Αιώνες αργότερα σε αρκετά μεγάλη περιοχή βόρεια του Αρβάνου
μιλιόταν η γκέκικη διάλεκτος, νότια ή τοσκική με μεγάλες διαφορές μεταξύ
τους. Τον 19ο αιώνα Ευρωπαίοι ερευνητές άρχισαν να μελετούν τη γλώσσα
των Αλβανών. Ο Meyer, αρχές του 20ου αιώνα κατόρθωσε να καταγράψει
5.110 λέξεις της καθομιλουμένης στην Αλβανία. Μελετώντας την προέλευσή
τους διαπίστωσε ότι ήσαν: 1.420 ρωμαϊκές, 1.180 τουρκικές, 540 σλαβικές,
840νεοελληνικές, 730 άγνωστης αρχής, 400 κοινές σ’ όλους τους λαούς της
βόρειας βαλκανικής.
Πέραν από τις πάρα πάνω διαλέκτους άλλη γνωστή είναι η αρμπερόρικη
που μιλιέται στην κάτω Ιταλία. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης στο «Λεξι-
κόν της Αλβανικής Γλώσσης» τονίζει την προέλευση των λέξεων κατά τό-
πους και απαριθμεί 31 πόλεις και περιοχές.
Δεν έγινε προσπάθεια σύνταξης ενός λεξικού της διαλέκτου των Ελλήνων
Αρβανιτών ώστε να διαπιστωνόταν κατά προσέγγιση ο αριθμός των κοι-
νών λέξεων με τις άλλες διαλέκτους. Μάλλον γιατί δεν είχε καταστεί ανα-
γκαίο. Αλλά και οι δυσκολίες θα ήσαν μεγαλύτερες γιατί θα υπήρχαν δια-
φορές μεταξύ των Ελλήνων Αρβανιτών από περιοχή σε περιοχή. Πάντως,
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η συνεννόηση μεταξύ Ελλήνων Αρβανιτών και Αλβανών που παρεπιδη-
μούν στην Ελλάδα γίνεται με μεγάλη δυσκολία και περιορίζεται σε κάποια
στοιχειώδη της καθημερινότητας τόσο ανεπαρκή που οι Αλβανοί διευκο-
λύνονται να επικοινωνήσουν μιλώντας ελληνικά παρά αλβανικά και το
προτιμούν. Αν μιλήσουν οι Αλβανοί μεταξύ τους οι δικοί μας Αρβανίτες
δεν τούς καταλαβαίνουν. Αυτήν την πραγματικότητα δεν την αντιλαμβάνο-
νται οι πολλοί που αναφέρονται στους Αρβανίτες και τους αποκαλούν αλ-
βανόφωνους. Ο χαρακτηρισμός δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην αλήθεια.
Γενιέται η απορία. Οι αλβανόφωνοι δεν έπρεπε να συνεννοούνται πλήρως
με τους Αλβανούς;
Επίσης η γλώσσα δεν είναι επαρκής για να προσδιορίσει του καθενός την
προέλευση. Υπάρχουν Αρβανίτες που οι πρόγονοί τους μετοίκησαν σε πε-
ριοχές που δεν μιλούσαν αρβανίτικα και αγνοούν τα αρβανίτικα και την
προέλευση που σε κάποιους γίνεται φανερή από την ετυμολογία του επω-
νύμου. Και αντίθετα άλλοι που οι πρόγονοί τους μετοίκησαν σε τόπους που
μιλούσαν αρβανίτικα και προσαρμόστηκαν γλωσσικά στο καινούριο περι-
βάλλον. Τελικά ποιος θεωρείται Αρβανίτης, αυτός που έχει προέλευση αρ-
βανίτικη ή αυτός που μιλάει αρβανίτικα; Επικράτησε να ονομάζουν Αρβα-
νίτες όσους κατοικούσαν σε περιοχές που μιλούσαν αρβανίτικα χωρίς να
εμβαθύνουν περισσότερο την έρευνα για να διαπιστώσουν την προέλευσή
τους, η οποία και λησμονιόταν από γενιά σε γενιά.
Η έρευνα της αρβανίτικης γλώσσας και των Αρβανιτών αρχίζει από την κοι-
τίδα των. Από τη Νέα Ήπειρο, την Ιλλυρία και τους Ιλλυριούς. Τη γλώσσα
των Ιλλυριών. Την εξέλιξη των ιθαγενών πληθυσμών και τις επιμειξίες αυ-
τών με τους επιδρομείς και τα διάφορα βαρβαρικά φύλα κατά τον Μεσαίω-
να. Την παρουσία τους τον 11ο αιώνα από τους ιστορικούς του Βυζαντίου.
Τις μετακινήσεις τους και τις δραστηριότητές τους. Τον ερχομό τους στον τό-
πο μας: Ποιοί, πότε, πώς και γιατί. Και τέλος η έρευνα για τους Αρβανίτες
της Αττικής μετά την Παλιγγενεσία.
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Αλβανοί και Αρβανίτες
Στο τέταρτο μέρος αυτού του τόμου που επιγράφεται «Οι ρίζες της διγλωσ-
σίας» επεκτάθηκα σε αρκετές λεπτομέρειες. Δεν προσθέτω στην ιστορική
έρευνα καινούρια στοιχεία. Επιθυμώ όμως κάθε τόσο να υπενθυμίζω στον
αναγνώστη ότι η εργασία γράφτηκε για το χωριό μας. Για τους συμπολίτες
που πολλοί απ’ αυτούς πριν κάποιες δεκάδες χρόνια ήσαν συγχωριανοί. Στο
χωριό που ακόμα και έναν αιώνα μετά την Παλιγγενεσία επικρατούσε δι-
γλωσσία και η καθημερινή επικοινωνία, στην οικογένεια και στον περίγυρο,
γινόταν με αρβανίτικα. Ποτέ όμως δεν σκέφτηκαν ότι ήταν δυνατό να διέ-
φεραν από τους άλλους Έλληνες.
Τις τελευταίες δεκαετίες γεννήθηκαν απορίες. Πουλήθηκαν βιβλία με ελκυ-
στικούς τίτλους «Αρβανίτες και η Καταγωγή των Ελλήνων». Μερικοί το
άκουσαν και ένιωσαν να ψηλώνουν. Για να είσαι Έλληνας πρέπει πρώτα να
είσαι Αρβανίτης, του είπαν! Ύστερα του παρουσίασαν την αρβανίτικη, ως
γλώσσα των Θεών. Ο ίδιος ο συγγραφέας σε ένα από τα τελευταία του άρ-
θρα έγραψε. Αντιγράφω κατά λέξη: «Αρβανίτες καλούμε το λαϊκό σύνολο
που δημιουργήθηκε στον κλασικό Ελλαδικό χώρο, μετά τις ομαδικές καθό-
δους του 14ου αιώνα μ.Χ. και το οποίο προέκυψε από την οικειοθελή αφο-
μοίωση του εναπομείναντος Ελληνικού στοιχείου με το πολυπληθέστερο και
δυναμικότερο Αρβανίτικο.
Αρβανίτες καλούμε επίσης το λαϊκό σύνολο που προέκυψε από μεταγενέ-
στερες καθόδους και τον συγχρωτισμό με το λαϊκό σύνολο που δημιουργή-
θηκε από την πρώτη ομαδική κάθοδο.
Αντίθετα δεν καλούμε Αρβανίτες αλλά Αλβανούς ή Σκιπετάρ εκείνους που
παρέμειναν στις πατρογονικές τους εστίες στην Ήπειρο και Αλβανία μια
περιοχή που αποτελεί την πηγή του Ελληνοπελασγικού κόσμου και από την
οποία κατά καιρούς και με ομαδικές ή σποραδικές καθόδους, ανανεώνεται
το φθίνον αίμα του Ελλαδικού Νότου».
Κάνει και κάποιο ψυχικό στους Έλληνες. Αναγνωρίζει ότι υπήρχαν στον
κλασικό Ελλαδικό χώρο και κάποιοι Έλληνες που αφομοιώθηκαν οικειο-
θελώς. Η σκοπιμότητα του Φαλμεράϋερ αποκαλύφτηκε. Του αρθρογρά-
φου ποιά ήταν; Από γειτονική μας πόλη ξεκίνησε ένα σωματείο, το 1982,
κυκλοφορούσε και έντυπο. Προσπαθούσε να εξυψώσει τους Αρβανίτες,
ήθελε ωστόσο να τους γίνει συνείδηση ότι διαφέρουν από τους Έλληνες.
Η προσπάθεια δεν ευδοκίμησε. Έμεινε προσπάθεια ενός πολύ περιορι-
σμένου κύκλου που όμως εξασφάλισε τη συμπάθεια και την επικοινωνία με
γειτονική χώρα.
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Ένας από αυτήν την παρέα ζήτησε από τον δήμαρχο Ασπροπύργου να φι-
λοξενήσει μια αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις ολιγότερο
διαδεδομένες Γλώσσες και μάλιστα του πρότεινε τον τρόπο της φιλοξενείας.
Φιέστα στην πλατεία με το χορευτικό τού Δήμου. Άλλο μήνυμα ήθελε να πε-
ράσει και άλλο του βγήκε. Ο δήμαρχος τον προώθησε στο Πνευματικό Κέ-
ντρο, 26 Απριλίου 1990. Η αντιπροσωπία αποτελείτο από δέκα περίπου άτο-
μα από την Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και από άλλους που μετά μια
εικοσαετία μου διαφεύγουν. Η ομάδα που τους συνόδευε ήρθε για μαλλί κι
έφυγε κουρεμένη. Συζητήσαμε και διαπίστωσαν πως αν του Αρβανίτη του
αμφισβητήσεις την ελληνικότητα, σου πήρε το κεφάλι. Τους ξεναγήσαμε στα
εξωκκλήσια, και μετά στην «Αγράμπελη» πλούσιο τραπέζι. Έφυγαν κι ακό-
μα περιμένουμε δυο λόγια, ένα «ευχαριστώ» για τη φιλοξενεία. Η επίσκεψη
δεν είχε γι’ αυτούς το επιθυμητό τέλος.
Οι πρόγονοί μας δεν είχαν ερωτήματα, τα είχε όμως η γενιά μας, τα είχαν
κάποιοι που γεννήθηκαν το δεύτερο μισό του αιώνα που πέρασε. Αυτοί που
δεν ξέρουν όχι μόνο να ψελλίσουν κάποιες φράσεις αρβανίτικες αλλά ούτε
κάποιες λέξεις που να τις κατανοούν και να τις προφέρουν σωστά.
Πόσες φορές δεν με ρώτησαν απλοί άνθρωποι. Τί είναι οι Αρβανίτες; Όμως
αυτή η ερώτηση δεν απαντιέται μονολεκτικά. Σκεπτόμουνα: Πώς να απα-
ντήσεις σε ένα θέμα που πρώτα πρέπει να το έχεις αγαπήσει. Ύστερα να
ακολουθήσεις μια πορεία αιώνων και να την ψάχνεις στο κάθε σου βήμα.
Με ρώτησε κάποιος: Τί ήσαν οι Αρβανίτες, Έλληνες ή Αλβανοί; Σκέφτηκα
να του απαντήσω: Τη σωστή απάντηση θα στην έδιναν οι πρόγονοί μας αν
θα μπορούσαν να βγουν από τους τάφους καθώς και τα αιματοβαμμένα χώ-
ματα. Έχουν κι αυτά λαλιά, όμως πρέπει πρώτα να τη μάθεις για να μπορέ-
σεις να ακούσεις.
Ένας άλλος καλοκάγαθος με σταμάτησε στον δρόμο. Βλέπετε οι παλιοί συγ-
χωριανοί γνωριζόμαστε και μπορεί να σταθούμε να ανταλλάξουμε δυο λό-
για. Ξέρεις τι μου είπε ένας Πόντιος, μου λέει. Τί δουλειά έχετε εσείς εδώ,
να πάτε στην Αλβανία. Δεν ξέρεις πόσο πικράθηκα είπε, και συνέχισε: Του
είπα όμως. Αυτή είναι η πατρίδα μας, εμάς και των γονιών μας, των παπ-
πούδων. Δεν μας είπε ποτέ κανείς για άλλη πατρίδα.
Η άγνοια που τους κατείχε εκφράστηκε από τη μια μεριά με μια ερώτηση
ίσως και υποβολιμαία κι από την άλλη με ένα ξάφνιασμα και μια πικρία
αφού θεώρησε την ερώτηση προσβλητική.
Τα ερωτήματα, οι απορίες, η άγνοια των απλών ανθρώπων αλλά και η επι-
θυμία των νέων του τόπου μας, της πόλης μας και του περίγυρου να προχω-
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ρήσουν σε βάθος την έρευνά τους, είναι η αιτία που το μέρος αυτό του βι-
βλίου εξαντλείται σε λεπτομέρειες. Η πλούσια βιβλιογραφία μπορεί να βοη-
θήσει να επεκτείνουν την έρευνά τους και πέρα από τη δική μου παρουσία
του θέματος.
Ερευνώντας τη διγλωσσία δεν μπορώ να μην αναφερθώ στις δύο γλώσσες.
Στην ελληνική, απλά για να σκιαγραφήσω την πορεία αιώνων που έχει δια-
νύσει με επιδράσεις, προσθήκες, μεταβολές, εξέλιξη. Έγινε αξεπέραστη,
μοναδική. Στη γλώσσα αυτή γράφτηκαν αριστουργήματα, αλλά πέρασε και
από στενωπούς για να φτάσει σε μας. Η άλλη γλώσσα, η αρβανίτικη, έμεινε
φτωχή, αδούλευτη. Διαμόρφωσε λεξιλόγιο με δάνεια, έμεινε άγραφη χωρίς
δικά της σύμβολα, φθόγγους και χαρακτήρες. Δεν μαθεύτηκαν τα πρώτα της
βήματα. Αν ήταν ή δεν ήταν γέννημα μιας επίσης άγνωστης γλώσσας της ιλ-
λυρικής. Κι όμως εξυπηρέτησε ανάγκες,εξέφρασε χαρές και λύπες, μιλήθη-
κε με διάφορες αποχρώσεις στο λίκνο της και στην Ιλλυρία και συνόδεψε
τους Έλληνες Αρβανίτες στη χιλιετή διαδρομή τους.
Ορθόδοξοι ξεκίνησαν οι πρώτοι που κατέβηκαν νότια και έτσι παρέμειναν.
Κοινή η μοίρα με όλους τους Έλληνες. Δεν τους ξεχώριζαν όταν στρατιώτες
πήγαν στη Δύση. Για την Ελλάδα αγωνίστηκαν. Άλλη η δική τους χιλιετής πο-
ρεία κι άλλη των Σκιπετάρηδων. Πάντα ταγμένοι σε αντίθετα στρατόπεδα.
Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης ότι
μερικές φορές αντί για Αρβανίτες τους γράφω Αλβανούς. Πάντα όμως όταν
χρησιμοποιώ αποσπάσματα Ελλήνων ιστορικών που τους αποκαλούν Αλβα-
νούς. Ασφαλώς δημιουργήθηκε μια συνήθεια που τόνιζε δύο γεγονότα.
Πρώτα το αρχικό ξεκίνημα από την περιοχή που Έλληνες ονόμασαν Αλβα-
νία και κατά δεύτερο λόγο τη γλώσσα που μιλούσαν. Όμως αυτή η επιμονή
είχε και τις συνέπειες. Να εκλαμβάνεται ως κριτήριο εθνικότητας η γλώσσα
που λαλείται έστω κι αν η επιστήμη δεν τη θεωρεί πρωταρχικό κριτήριο. Τε-
λευταία όσοι γράφουν χρησιμοποιούν τον όρο Αρβανίτης και Έλληνας
Αρβανίτης, δεν λείπουν όμως και εκείνοι που χρησιμοποιούν τον χαρακτη-
ρισμό «αλβανόφωνοι» αντί να χρησιμοποιούν τη λέξη «αρβανίτικα» που
έχει καθιερώσει ο λαός εκφράζοντας την πραγματικότητα. Ας κάνουν του-
λάχιστον τον κόπο να διαπιστώσουν ποια είναι τα όμοια και ποια τα ανόμοια
μεταξύ αρβανίτικων και αλβανικής γλώσσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ― Η ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Η Ελληνική γλώσσα

Η 5η χιλιετηρίδα π.Χ. υπολογίζεται ως η εποχή της τμηματικής διάσπασης

του ινδοευρωπαϊκού λαού. Οι λεγόμενοι Πρωτοέλληνες ήταν από τα τμήμα-

τα που διασπάστηκαν. Η διαφορετική εξέλιξη καθεμιάς από τις ινδοευρω-

παϊκές διαλέκτους είχε με το πέρασμα των χιλιετηρίδων το αποτέλεσμα να

αποκλίνουν η μια από την άλλη σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αρχική βασική συγ-

γένειά τους και τα κοινά αναλλοίωτα στοιχεία τους να μην είναι πια φανε-

ρά παρά μόνο στους εξειδικευμένους στη συγκριτική γλωσσολογία και μόνο

στα νεότερα χρόνια. Περί τα τέλη της γ’ χιλιετηρίδας και πριν ακόμα κατε-

βούν οι Πρωτοέλληνες στην Ελλάδα η ιδιομορφία της γλώσσας τους με διά-

φορους νεωτερισμούς προχωρούσε προς την ολοκλήρωσή της309.

Η ελληνική γλώσσα σημείωσε διαφορές πριν κατέλθουν οι ελληνικές φυλές

στον ελλαδικό χώρο αλλά ολοκληρώθηκε η διαμόρφωσή των μετά την κάθο-

δο. Διακρίνουν με βάση τις χαρακτηριστικότερες γλωσσικές διαφορές συμ-

βατικά τρεις διαλεκτικές ομάδες: α) την Ιωνική-Αττική, β) την Κεντρική που

χωρίζεται σε δύο μικρότερες ομάδες την Αρκαδο-Κυπριακή και την Αιολο-

Αχαϊκή, γ) τη Δυτική (Δωρική της Πελοποννήσου, Ηπείρου και Δ. Στερεάς).

Η Μακεδονική θεωρείται πλέον βέβαιο ότι ήταν ελληνική, ιδιαίτερα συγγε-

νής προς την Αιολική και τη Δωρική310.

Το άπλωμα των ελληνικών φυλών στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε κατά κύ-

ματα από τον 20ο ως τον 12ο αιώνα π.Χ. και η ελληνική γλώσσα δέχτηκε την

πρώτη ισχυρή επίδραση κυρίως στο λεξιλόγιο από τις γλώσσες που μιλούσαν

οι προκάτοχοι των Ελλήνων σ’ αυτήν τη χώρα. Λέξεις φυτών, ζώων, αντικει-

μένων και θεσμών που γνώρισαν για πρώτη φορά. Προελληνικά είναι και τα

αρχαία ελληνικά τοπωνύμια κατά τα 9/10 και τα ονόματα των βουνών, πο-

ταμών, πόλεων και νησιών311.

Η πιο σημαντική και ιστορικά αναλλοίωτη προσφορά των Ελλήνων στον ευ-

ρωπαϊκό πολιτισμό είναι το αλφάβητο. Δεν είναι όμως η παλαιότερη γραφή
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της ελληνικής γλώσσας. Η παλαιότερη γραφή κειμένων που χρονολογούνται

στους μυκηναϊκούς πολέμους είναι η Γραμμική Β312. Τα δύο συστήματα γρα-

φής το μυκηναϊκό και το ελληνικό των ιστορικών χρόνων δεν έχουν καμία

σχέση μεταξύ τους ούτε στη μορφή των συμβόλων ούτε στη λειτουργία τους.

Το μυκηναϊκό είναι συλλαβογραφικό. Κάθε σύμβολό του εκφράζει μία συλ-

λαβή. Το ελληνικό είναι φωνητικό, κάθε σύμβολο εκφράζει έναν ιδιαίτερο

φθόγγο-φωνή. Αυτή η ιδιότητα υπήρξε μια κοσμοϊστορική κατάκτηση του

ανθρώπου313.

Ως προς την κατεύθυνση των γραμμάτων αρχικά έγραφαν αριστερόστροφα

δηλαδή από τα δεξιά προς τα αριστερά, όπως οι Φοίνικες και αργότερα οι

Άραβες. Ύστερα επινόησαν τη «βουστροφηδόν» γραφή, στον πρώτο στίχο

αριστερόστροφα στον δεύτερο δεξιόστροφα. Στα τέλη του 6ου π.Χ αιώνα κα-

θιέρωσαν οριστικά την δεξιόστροφη γραφή314.

Οι τοπικές γλωσσικές παραλλαγές, οι διάλεκτοι διατηρούντο όσο το ελληνι-

κό έθνος εξακολουθούσε να είναι κομματιασμένο σε πόλεις κρατικά αυτο-

τελείς. Με τις συμμαχίες των φυλετικά συγγενών πόλεων, τα κοινά ιερά,

τους κοινούς πολέμους εναντίον αλλόγλωσσων, τη συνειδητοποίηση κοινών

πνευματικών γνωρισμάτων και αγαθών γινόταν στο ελληνικό έθνος όλο και

πιο αισθητή η ανάγκη μιας κοινής γλώσσας για την ανεμπόδιστη συνεννόη-

ση όλων των Ελλήνων. Η πανελλήνια αυτή γλωσσική μορφή που τελικά ονο-

μάστηκε «κοινή» παρόλες τις διαλεκτικές επιδράσεις είχε ως βάση την αττι-

κή διάλεκτο. Στους μετακλασικούς χρόνους, στους έξι αιώνες που συμβατι-

κά καλύπτει ο όρος «κοινή» παρουσιάστηκαν γλωσσικοί νεωτερισμοί στη

φωνητική, στη μορφολογία, στη σύνταξη, στο λεξιλόγιο. Καθιερώθηκε η μι-

κρογράμματη γραφή. Πριν έγραφαν μόνο με κεφαλαία γράμματα. Στα χρό-

νια της Κοινής επινοήθηκαν και τα τονικά σημεία.

Την απλή κοινή γλώσσα δεν συμπαθούσαν οι Έλληνες Γραμματικοί των

αλεξανδρινών και μετέπειτα ρωμαϊκών χρόνων. Προσπάθησαν να επανα-

φέρουν την αρχαία αττική με τους δυϊκούς, τα απαρέμφατα, τις ευκτικές και
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ό,τι άλλο η γλωσσική εξέλιξη είχε αχρηστεύσει πιστεύοντας ότι θα μπορού-

σε να ξαναλάμψει στον ελληνικό κόσμο εφάμιλλη της κλασικής λογοτεχνική

ακμή. Έτσι γεννήθηκε ο Αττικισμός που γέννησε τη διγλωσσία315.

Στην ελληνιστική Κοινή (γλώσσα ομιλούμενη και γραφόμενη) μεταφράστη-

καν οι εβραϊκές γραφές (μετάφραση των εβδομήκοντα) και σ’ αυτήν γρά-

φηκε η Αγία Γραφή. Απέβη η πρώτη ευρείας κλίμακας διεθνής γλώσσα της

ανθρωπότητας, όργανον διεθνούς συνεννόησης. Ωστόσο ο Αττικισμός απο-

τέλεσε την αρχή της διγλωσσίας (της διαφοράς ανάμεσα στη γραφόμενη και

ομιλούμενη γλώσσα) και διατηρήθηκε σ’ όλες τις επόμενες περιόδους.

Η μεσαιωνική γραπτή γλώσσα, η βυζαντινή γραπτή κοινή είναι λίγο πολύ ατ-

τικίζουσα, συγκερασμένη από την αλεξανδριανή κοινή και εκκλησιαστική

γλώσσα. Παράλληλα συνέχισε τη διαμόρφωσή της η προφορική (ζωντανή)

κοινή γλώσσα και γράφτηκαν σ’ αυτήν διάφοροι σκωπτικοί στίχοι, βίοι

αγίων, τα ακριτικά τραγούδια, το «Χρονικό του Μορέως» και κείμενα της

«δημώδους» λογοτεχνίας316.

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στα τουρκοκρατούμενα μέρη δεν

παρατηρήθηκε λογοτεχνική παραγωγή ούτε πνευματική κίνηση για έναν και

πλέον αιώνα. Από την πνευματική κίνηση στη διασπορά ο Κερκυραίος Νι-

κόλαος Σοφιανός έδρασε στη Βενετία το πρώτο μισό του 16ου αιώνα και

έδειξε ενδιαφέρον για τη νέα ελληνική γλώσσα και για την παιδεία του

σκλαβωμένου λαού. Έγραψε μια Γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας

που δεν τυπώθηκε τότε. Τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1870 στο Παρίσι από

τον E. Legrand. Το 1544 μετάφρασε στη νέα γλώσσα Έλληνες κλασικούς

συγγραφείς317.

Τον 18ο αιώνα, ξεκινώντας από τη Γαλλία δημιουργήθηκε μια «διανοητική

επανάσταση» που επηρέασε την παγκόσμια σκέψη και έθεσε στο κέντρο κά-

θε λογικής αναζήτησης τα «φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου». Νέες σχέ-

σεις του πολίτη με την εξουσία, του ανθρώπου με τον άνθρωπο, του ανθρώ-

που με τον θεό, της μιας κοινωνικής τάξης με μιαν άλλη, ως απόρροια της

Λογικής «νέες» σχέσεις, που να στηρίζονται στα πορίσματα της επιστήμης.
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315) Ν. Ανδριώτης: Η Ελληνική Γλώσσα στους Μετακλασσικούς Χρόνους Ι.Ε.Ε., Τόμος Ε’, σελ.258-267.

316) Πολίτη Λίνου: Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ’ Έκδοση, Αθήνα 1880, σελ.7-8.

317) Πολίτη Λίνου: οπ.π., σελ.56. # Νίκος Γ. Σβορώνος: Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας,

σελ.50. Θεμέλιο ιβ’ έκδοση.

318) Βασίλη Κρεμμυδά: Νεότερη Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή, σελ.106, Εκδόσεις «Γνώση».



Αυτή η διανοητική επανάσταση έγινε γνωστή με το όνομα Διαφωτισμός318.

Η κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669 σημείωσε και το τέλος

της κρητικής λογοτεχνίας. Ωστόσο σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είχαν

αρχίσει να ιδρύονται σχολεία, η παιδεία απλωνόταν, η ζωηρή πνευματική κί-

νηση στον ελληνικό χώρο είχε επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Αργότερα

μεταφέρθηκε και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στις αυλές των Ελλή-

νων ηγεμόνων319. Μια καινούρια περίοδος για την ανάπτυξη της νεοελληνι-

κής παιδείας και σκέψης αρχίζει από τα μέσα του ιστ’ αιώνα και εκτείνεται

σ’ όλον τον ιζ’ αιώνα320.

Ο Λίνος Πολίτης διαιρεί τα 150 χρόνια ―από το 1669 μέχρι το 1821― σε

δύο περιόδους. Την πρώτη 1669-1770/80 κατά την οποία η παράδοση της

κρητικής λογοτεχνίας μεταφυτεύεται στα Εφτάνησα. Αναπτύσσεται η έντε-

χνη πεζογραφία στη λαϊκή γλώσσα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως όρ-

γανο εκφραστικό στην εκκλησιαστική ρητορική. Τη δεύτερη, 1770-1820, κα-

τά την οποία ακμάζει ο Διαφωτισμός και το Γλωσσικό ζήτημα321.

Ο Ελληνικός Διαφωτισμός αναπτύχθηκε στην πενηνταετία 1774-1821. Ο Κ.

Θ. Δημαράς322 εξέτασε τις ελληνικές προϋποθέσεις του Διαφωτισμού, τον ελ-

ληνικό περίγυρο ο οποίος τον εξέθρεψε μέσα στη νεοελληνική παιδεία, τις

κυριότερες εκφάνσεις του ελληνικού Διαφωτισμού και τις επιβιώσεις του.

Τον διέκρινε σε τρεις περιόδους. Την πρώτη την προδρομική με τους Θωμά

Μανδακάκη, Ιώσηπο Μοισιόδακα, Ευγένιο Βούλγαρη. Τη δεύτερη με τυπι-

κό εκπρόσωπο τον Δημήτριο Φωτιάδη ή Καταρτζή και τους οπαδούς του τον

Ρήγα Βελεστινλή και άλλους και την τρίτη με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο

τον Αδαμάντιο Κοραή. Με την Επανάσταση τελείωσε και ο ιστορικός κύ-

κλος του ελληνικού Διαφωτισμού.

Το πρόβλημα του Διαφωτισμού ήταν κυρίως πρόβλημα αγωγής αλλά έπρε-

πε πρώτιστα να λυθεί το ζήτημα του γλωσσικού οργάνου323. Πολλοί λόγιοι

(αρχαϊστές-αττικιστές) όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Λάμπρος Φωτιάδης,

ο Στέφανος Κομμητάς, ο Νεόφυτος Δούκας, για τη μεταφορά των νέων ιδε-
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319) Πολίτη Λίνου: οπ.π., σελ.83-84.

320) Νίκος Γ. Σβορώνος: οπ.π., σελ.49.

321) Πολίτη Λίνου: οπ.π., σελ.84-100.

322) Κ. Θ. Δημαράς: Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ογδόη έκδοση, Ερμής.

323) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Τόμος Α’, σελ.63-66, Εκδό-

σεις Δανιά.



ών στην Ελλάδα θεώρησαν ως κατάλληλη γλώσσα την αρχαία ελληνική η

οποία ήταν έτοιμη και διαμορφωμένη. Ως κατάλληλη γλώσσα την κοινή προ-

φορική, τη δημοτική, υποστήριξαν ο Δημήτρης Καταρτζής, Γρηγόριος Κων-

σταντάς, Δανιήλ Ψαλλίδας και αργότερα ο Διονύσιος Σολωμός. Η διαμάχη

μεταξύ αρχαϊστών και δημοτικιστών κράτησε χρόνια (1789-1821). Όπως

έγραψε ο Γ. Κορδάτος «Κάτω από τη μάσκα της γλώσσας κρύβονταν από τη

μια μεριά οι νεωτεριστικές ιδέες και από την άλλη ο σχολαστικισμός, η αντί-

δραση, η συντηρητικότητα, η αμάθεια, η θρησκοληψία».

Το 1805 ο Κοραής, αντίθετος προς τους αρχαΐζοντες αλλά και προς τις ακρό-

τητες των δημοτικιστών πρότεινε μια συμβιβαστική «μέση λύση» την καθα-

ρεύουσα με τεχνητή μορφολογία και σύνταξη, με λέξεις που διατηρούσαν το

θέμα της δημοτικής και καταλήξεις της αρχαίας γλώσσας. Έγινε η γραπτή

γλώσσα της πολιτείας και της εκπαίδευσης. Η λύση Κοραή συνέβαλε στη μη

επιστροφή στο παρελθόν, εμπόδισε όμως την πρόοδο της δημοτικής και κα-

θυστέρησε τη λογοτεχνική δημιουργία324.

Συνοπτική αναφορά στην ιστορία της εκπαίδευσης

από την Αρχαιότητα μέχρι την Παλιγγενεσία

Η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης έχει την αρχή της στην ομηρική επο-

χή. Η διδασκαλία είχε χαρακτήρα ατομικό, ο μαθητής με τον δάσκαλο, και

αριστοκρατικό. Κατά τη μυθολογία ο Χείρων ο Κένταυρος, γιος του κρόνου

και της Φιλύρας, σοφός και άριστος γνώστης της ιατρικής υπήρξε δάσκαλος

του Ασκληπιού. Δίδαξε πολλούς κι ανάμεσά τους τον Ηρακλή, τους Διό-

σκουρους, τον Ιάσονα, τον Πηλέα, τον Αχιλλέα. Ο τελευταίος είχε και τον

Φοίνικα δάσκαλο ο οποίος τον συνόδεψε στήν Τροία325.

Η ύπαρξη σχολείων στην Αθήνα εντοπίζεται από τις αρχές του 5ου π.Χ. αι-

ώνα όπως επίσης και σε άλλες πόλεις του ελληνικού κόσμου. Ο Αριστοφά-

νης εγκωμιάζει την «αρχαίαν Παιδείαν» την οποία και περιγράφει στις

«Νεφέλες» (στ.965-983). Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχε τον 5ο αιώνα σχο-

λείο στη Χίο που η κατάρρευση της στέγης προκάλεσε τον θάνατο 119 μα-
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324) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: οπ.π., σελ.66.

325) Ο Φοίνικας στην Ιλιάδα (Ι 485-495) εξιστορεί πώς μεγάλωσε τον Αχιλλέα από παιδί και γιατί τον

συνόδεψε στην Τροία.

326) Giuseppe Cambliano: Η Πραγμάτωση του Ανθρώπου, «Ο Έλληνας Άνθρωπος», σελ.175-176, Β’

Έκδοση, Ελληνικά Γράμματα.



θητών. Ο Κλεομήδης από την Αστυπάλαια γκρέμισε τον στύλο στέγης σχο-

λείου που στέγαζε 50 μαθητές. Ο Θουκιδίδης περιγράφει εισβολή Θρακών

σε πολυσύχναστο σχολείο της Μυκαλησσού. Οι εισβολείς σκότωσαν όλα τα

παιδιά που στεγάζονταν εκεί326.

Ο Πλάτων θεωρούσε τον Όμηρο κατ’ εξοχή εκπαιδευτή των Ελλήνων. «Τήν
Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος» και συμπληρώνει: σού μαθαίνει να κυβερνάς,

να εξευγενίζεις ανθρώπινα πράγματα και να συμμορφώσεις τη ζωή σου σύμ-

φωνα με τα υποδείγματά του327. Στον «Ευθύδημο» τονίζει ότι για τη γραφή

και την ανάγνωση των γραμμάτων είναι οι γραμματιστές328. Στον διάλογο του

Σωκράτη με τον Πρωταγόρα ο τελευταίος αναλύει τη διδασκαλία των γραμ-

μάτων, της μουσικής και της γυμναστικής. Αρχίζουν πρώτα με τον γραμματι-

στή, μετά με τον κιθαριστή και τελευταία με τον παιδοτρίβη329.

Στην Αθήνα η μέριμνα για τη μόρφωση των παιδιών ανήκε στους πατεράδες.

Μόνο τα παιδιά ανδρών που έπεσαν στον πόλεμο είχαν ευνοϊκή μεταχείρι-

ση από την πολιτεία. Στη Σπάρτη γράμματα μάθαιναν τα απολύτως ανα-

γκαία. «Γράμματα μέν οὖν ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον». Όλη η άλλη εκ-

παίδευση σκοπό είχε να μάθουν να υποτάσσονται στην εξουσία, να υπομέ-

νουν τους κόπους και να νικούν στις μάχες. Το παιδί που γεννιόταν δεν ήταν

κύριος να το αναθρέψει ο πατέρας. Το έπαιρναν στη λέσχη και το εξέταζαν

αν ήταν άρτιο και ρωμαλέο. Αν ήταν ασθενικό και κακόμορφο το έστελναν

στις Αποθέτες, βάραθρο κοντά στον Ταΰγετο, γιατί φρονούσαν ότι ήταν

συμφερότερο και για τον ίδιο να μην ζήσει330.

Η εφηβεία ήταν η αμέσως προηγούμενη περίοδος από την ενηλικίωση. Ο θε-

σμός του εφηβείου κωδικοποιήθηκε σιγά σιγά από το 338 π.Χ. και μετατρά-

πηκε σ’ ένα είδος στρατιωτικής θητείας. Το γυμνάσιο συνεχίζει να είναι το

κέντρο της ζωής των εφήβων. Η Αθήνα διέθετε γυμνάσια το Λύκειο, την

Ακαδημία, το Κυνόσαργες και προστέθηκαν, τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα, του

Πτολεμαίου και του Διογένη. Στα γυμναστήρια παρέδιδαν μαθήματα και
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327) Πλάτωνος: Πολιτεία (Ι), 606e-607a.

328) Πλάτωνος: Ευθύδημος, 279e.

329) Πλάτωνος: Πρωταγόρας, 325c-326e. # Robert Flacelière: Ο Δημόσιος Βίος και ο Ιδιωτικός των

Αρχαίων Ελλήνων, Κεφ. Τέταρτο: «Τα παιδιά-η Εκπαίδευση», σελ.108-146, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπα-

δήμα. # Giuseppe Cambiano: οπ.π., σελ.175-180.

330) Πλουτάρχου: Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος §16.

331) Giuseppe Cambiano: οπ.π., σελ.180-183.



έδιναν διαλέξεις φιλόσοφοι, ρήτορες και ορισμένες φορές και γιατροί. Μα-

ζί με την διδασκαλία τους, κάνει την εμφάνισή του και το βιβλίο. Βιβλιοθή-

κες για τους αφήβους υπήρξαν στην Τέω, την Κω και την Αθήνα331.

Το ιδεώδες της αγωγής, το πρότυπο που κατεύθυνε την εκπαίδευση διέφερε

ανάλογα με την εποχή. Στην ομηρική το ιδεώδες αποσκοπούσε στη δημιουρ-

γία ηρώων. «Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων». Ακολούθησαν

το «γεωργικόν ιδεώδες» του Ησιόδου, το ιδεώδες της «Ευγενείας» στα χρόνια

του Θέογνη και του Πίνδαρου. Μετά τους Περσικούς πολέμους προβλήθηκε

το ιδεώδες της «σοφίας» που εξέθρεψε τον ατομισμό του σοφού και ατομιστι-

κές τάσεις στα άτομα. Αντίδραση σ’ αυτό η ιδέα της πόλης-κράτους, το πολι-

τειακό ιδεώδες με διαφορετική μορφή στην Αθήνα και τη Σπάρτη332.

Είχαν περάσει αιώνες κατά τους οποίους στην πλειοψηφία των ελληνικών πό-

λεων η διαμόρφωση του πολίτη-στρατιώτη βασιζόταν σε μια θεμελειακή ισορ-

ροπία της γυμναστικής και της μουσικής. Η ισορροπία αυτή ανατράπηκε με τη

δημόσια αναγνώριση του παιδαγωγικού αντικτύπου της φιλοσοφίας, της ρη-

τορικής και της ανώτερης μόρφωσης γενικά στην πορεία της πραγμάτωσης

του ανθρώπου. Από τα μέσα του 5ου αιώνα εμφανίστηκαν οι σοφιστές. Προ-

σέλκυαν νέους για να τους διδάξουν την ευγλωττία και δεν περιφρονούσαν τα

πολιτικά, ηθικά και θρησκευτικά γεγονότα ή άλλα θέματα γενικού ενδιαφέ-

ροντος όπου μπορούσαν να δοκιμαστούν οι γνώσεις τους. Ο Αριστοφάνης

εξομοίωσε τον Σωκράτη με τους σοφιστές και αντέδρασε στη νέα παιδεία333.

Δημιουργήθηκαν διάφορα θεωρητικά ρεύματα που βασίζονταν σε πολύ δια-

φορετικές αρχές και διατυπώσεις. Οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές με τις

εξειδικευμένες θέσεις τους. Το φιλολογικό-ρητορικό με ενσαρκωτή τον Ισο-

κράτη. Στα μέσα του δεύτερου π.Χ αιώνα ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη φι-

λοσοφία και την ρητορική έπαψε να υπάρχει. Οι δύο θα επηρέαζαν στη συ-

νέχεια εξίσου βαθιά την εκπαίδευση των νέων των ανώτερων τάξεων της ελ-

ληνικής και της ρωμαϊκής κοινωνίας.

Κατά την ελληνιστική εποχή, με την εδαφική επέκταση και τον μαζικό εποι-

κισμό των Ελλήνων στη Μ. Ασία και τη Μ. Ανατολή, τα κυριότερα πολιτικά

κέντρα της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου έγιναν κέντρα οικονομικά

και πολιτιστικά. Η αγωγή έγινε κοινό κτήμα όλων των πολιτών. Τα Ελληνι-

στικά κράτη ενδιαφέρθηκαν για την εκπαίδευση, ανέλαβαν δαπάνες για τη
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332) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: οπ.π., σελ.36-38.

333) Giuseppe Cambiano: οπ.π., σελ.191-198.



συντήρηση βιβλιοθηκών, μουσείων και σχολείων και απάλλαξαν το διδακτι-

κό προσωπικό από τη φορολογία. Κατά κανόνα η εκπαίδεσυη ήταν υπόθε-

ση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Πόλη-Κράτος δεν υπήρχε πλέον και το πο-

λιτειακό ιδεώδες που υπήρχε με την Πόλη-Κράτος δεν είχε λόγο ύπαρξης.

Για τη στοιχειώδη εκπαίδευση δάσκαλος ήταν ο γραμματιστής για τη μέση

το σχολείο του γραμματικού. Σκοπός η εγκύκλιος παιδεία και το πρόγραμ-

μα των μαθημάτων περιλάμβανε την Τριττύν (γραμματική, ρητορική, διαλε-

κτική) και την Τετρακτύν (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική).

Της Τρίτης βαθμίδας η κατεύθυνση ήταν προς τη ρητορική, τη φιλοσοφική

με κέντρο τις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών και την επιστημονική (καλ-

λιεργήθηκαν σημαντικά η φιλολογία, η γραμματική, τα μαθηματικά, η

αστρονομία, η γεωγραφία, η φυσική και η ιατρική)334.

Το εκπαιδευτικό καθεστώς των τρίτων βαθμίδων εκπαίδευσης συνεχίστηκε

και κατά τη Βυζαντινή εποχή. Για τις ανώτερες σχολές και τα Πανεπιστήμια

έχουν γραφεί μελέτες και μονογραφίες για τους σπουδαίους δασκάλους των

σχολών αυτών αλλά δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τα σχολεία της εγκυκλί-

ου εκπαίδευσης και κυρίως για τα σχολεία της στοιχειώδους, των ιερών λε-

γομένων γραμμάτων. Τα συγγράμματα των Τριών Ιεραρχών αποτελούν πο-

λυτιμότατη πηγή αφού οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν οι κύριοι ρυθμιστές της

κατώτερης εκπαίδευσης, η οποία διέφερε κατά το ιδεώδες από την Αρχαία

Ελληνική. Οι αρχαίοι ζητούσαν μόρφωση ενώ τα τα χριστιανικά σχολεία

επιδίωκαν να κάνουν τους τρόφιμούς τους καλούς Χριστιανούς335.

Κάθε Επισκοπή συντηρούσε δικά της εκκλησιαστικά σχολεία. Πολλά μονα-

στήρια, ακολουθώντας τα διδάγματα τού Αγίου Βασιλείου ίδρυσαν βιβλιο-

θήκες και εργαστήρια αντιγραφής (scriptoria) και συντηρούσαν λόγιους μο-
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334) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: οπ.π., σελ.39-42.

335) Φαίδωνος Κουκουλέ: Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, Τόμος Α’ Ι, σελ.35-137, όπου αναλύε-

ται σειρά θεμάτων: Ποιοί τάχθηκαν κατά της κλασικής παιδείας, ποιοί δεν απέκρουσαν τη μελέτη

των αρχαίων συγγραφέων. Λεπτομέρειες για τον χρόνο φοίτησης στα σχολεία, για τα μαθήματα, τον

τρόπο διδασκαλίας, τα βιβλία. Αξιοσημείωτον ότι ήταν γνωστή η αλληλοδιδακτική αφού τον γραμ-

ματιστή ή χαμαιδιδάσκαλον βοηθούσε ο πρόσχολος ή πρωτόσχολος. Ακόμη η διάρκεια των μαθη-

μάτων, η ονομασία των δασκάλων και η αμοιβή. Το σχολείο και η οικογένεια, οι σχολικές εορτές,

οι σχολικές ποινές. Για την εγκύκλιο εκπαίδευση στη σχολή του γραμματικού όπου εδιδάσκονταν

γραμματική, ρητορική και φιλοσοφία στην οποία υπάγονταν και η Τετρακτύς (αριθμητική, μουσική,

γεωμετρία, αστρονομία).



ναχούς που μελετούσαν τα κείμενα των μοναστηριακών βιβλιοθηκών και δί-

δασκαν τους άλλους μοναχούς. Ίσως η πιο μεγάλη υπηρεσία τους ήταν το ότι

διέδωσαν πολλούς από τους Έλληνες κλασικούς τους οποίους γνωρίζουμε

εμείς σήμερα. Οι αυτοκράτορες ίδρυσαν ένα σημαντικό αριθμό σχολείων

για ορφανά. Τα παιδιά της μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής τάξης μορφώ-

νονταν από ιδιωτικούς παιδαγωγούς336.

Πανεπιστήμια εκτός εκείνου της Κωνσταντινούπολης υπήρχαν στην Αντιό-

χεια όπου δίδασκε ο Λιβάνιος, στην Αλεξάνδρεια την Πατρίδα της Υπα-

τίας, στη Βυρυττό με τις νομικές του σχολές, στην Αθήνα, που ήταν ονομα-

στό για τη φιλοσοφία και στη Γάζα για τη ρητορική337. Μέχρι την εποχή που

ο Ιουστινιανός έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας (529) πολλοί

νέοι από την Κωνσταντινούπολη πήγαιναν εκεί για να συμπληρώσουν τις

σπουδές τους338.

Το 586 ο πρωθυπουργός Βάρδας ενήργησε και ιδρύθηκε δεύτερο Πανεπι-

στήμιο στ’ ανάκτορα της Μαγναύρας339. Έκλεισε κατά τα τέλη του 10ου αιώ-

να ίσως με την επιθυμία του αυτοκράτορα Βασιλείου Β’. Το 1045 ιδρύθηκε

τρίτο Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη με αποκλειστικό προορισμό να

προπαρασκευάζει στελέχη ικανά για τις δημόσιες υπηρεσίες και νομικούς340.

Η μελέτη των λατινικών είχε αρχίσει να σβήνει από την εποχή του Ιουστι-

νιανού παρόλο που εκείνος μιλούσε λατινικά. Τον 8ο αιώνα η γλώσσα των

Ρωμαίων ήταν τα ελληνικά και τον 9ο αιώνα και ο ίδιος ο σοφός Φώτιος δεν

ήξερε λατινικά341.

Στη βυζαντινή ιστορία δεν αναφέρονται πουθενά σχολές για τα κορίτσια.

Αναφέρονται πολλές μορφωμένες γυναίκες όπως η Υπατία, η Αθηναΐδα γι-

ναίκα του Θεοδοσίου Β’, η Κασσιανή, η Άννα Κομνηνή, γυναίκες γιατροί κι

άλλες που αλληλογραφούσαν με επιστολογράφους. Ασφαλώς κορίτσια των

πλουσιότερων τάξεων έπαιρναν μόρφωση από ιδιωτικούς δασκάλους ενώ
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336)Tamara Talbot Rice: Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών (Εκδόσεις Δ. Ν. Παπαδή-

μα), σελ.255-258.

337) Στήβεν Ράνσιμαν: Βυζαντινός Πολιτισμός (Εκδόσεις Γαλαξία), σελ.253.

338) Tamara Talbot Rice: οπ.π., σελ.267.

339) Ανάκτορο της Κωνσταντινούπολης στο βόρειο ακρωτήριο του Εβδόμου, προάστιου της Κωνστα-

ντινούπολης στο Ζ’ χλμ. της Εγνατίας οδού στην περιοχή του σημερινού Μακρίκιοϊ.

340) Tamara Talbot Rice: οπ.π., σελ.268.

341) Στήβεν Ράνσιμαν: οπ.π., σελ.260-261.



εκείνες των μεσαίων τάξεων μάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν. Οι κό-

ρες του Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου ήταν φημισμένες για τη

μόρφωσή τους καθώς και η Ειρήνη, κόρη του Μεγάλου Λογοθέτη Θεόδω-

ρου Μετοχίτη342.

Η λεηλασία του 1204 αναστάτωσε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι λόγιοι

σκορπίστηκαν, οι σχολές τους εξαφανίστηκαν και τα βιβλία τους καταστρά-

φηκαν από τις φλόγες των Λατίνων. Πολύ γρήγορα η εξόριστη αυλή της Νί-

καιας έγινε κέντρο της λογιοσύνης. Οι ημέρες των Παλαιολόγων σε αντίθε-

ση με τη γενική παρακμή ήταν η λαμπρότερη περίοδος της βυζαντινής παι-

δείας. Ωστόσο οι γνώσεις στα μαθηματικά δεν ξεπερνούσαν τις γνώσεις των

αρχαίων Ελλήνων. Στην αριθμητική το επόμενο βήμα έκαναν οι Άραβες. Το

ακραίο όριο των γεωμετρικών γνώσεων ως τα πρόσφατα χρόνια έμεινε πά-

ντα ο Ευκλείδης και ο Πτολεμαίος εξακολουθούσε να είναι ακόμα η αυθε-

ντία στην αστρονομία. Στη Χημεία συμβολή του Βυζαντίου ήταν το υγρό πυρ.

Η Ιατρική παρόλο που ενδιέφερε πάρα πολύ τους Βυζαντινούς δεν σημείω-

σε πρόοδο343.

Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας τη γενική επιμέλεια των σχολείων εί-

χε το Πατριαρχείο. Με τα προνόμια που παραχώρησε ο κατακτητής στην

Εκκλησία και τον Πατριάρχη, με τη συμπεριφορά των Φαναριωτών, των

ηγεμόνων των Παραδουνάβιων ηγεμονιών, των ελληνικών κοινοτήτων του

εξωτερικού και του εσωτερικού, των μεγάλων διδασκάλων του Γένους, των

ιδιωτών και εμπόρων και με την επίδραση του Ευρωπαϊκού Πνεύματος της

διαφώτισης, η παιδεία αναπτύχθηκε και βοήθησε να διατηρηθεί άσβεστη η

μακραίωνη παράδοση στις ψυχές των Ελλήνων και να γιγαντωθεί ο μεγάλος

πόθος τους για ελευθερία και εθνική αποκατάσταση344.

Σε διάφορες πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, μοναστήρια, ερημοκκλήσια ιδρύ-

θηκαν τα κοινά ή κατώτερα ή γραμματοδιδασκαλεία με δασκάλους λαϊκούς,

ιερείς και μοναχούς με μαθήματα την ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική,

την εκκλησιαστική κατήχηση και την εκκλησιαστική μουσική. Τα σχολεία

μέσης εκπαίδευσης ήσαν προσηλωμένα στα κλασικά γράμματα και τους εκ-

κλησιαστικούς συγγραφείς και με τον καιρό εμπλουτίστηκαν τα προγράμ-

ματά τους με τις θετικές επιστήμες. Σχολές μέσης βαθμίδας ιδρύθηκαν σε
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342) Στήβεν Ράνσιμαν: οπ.π., σελ.259. # Tamara Talbot Rice: οπ.π., σελ.264.

343) Στήβεν Ράνσιμαν: οπ.π., σελ.264-269.

344) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: οπ.π., σελ.58-59. # Νίκος Γ. Σβορώνος: οπ.π., σελ.44.



διάφορες ελληνικές πόλεις. Ανώτερες σχολές λειτούργησαν: Η Πατριαρχι-

κή ή Μεγάλη Σχολή του Γένους, η Αθωνιάς Ακαδημία, η Νέα Ακαδημία της

Μοσχόπολης, η Ακαδημία της Κέρκυρας, το Φλαγγινιανό Φροντιστήριο της

Ελληνικής παροικίας της Ενετίας, και άλλες στο Βουκουρέστι και το Ιάσιο345.

Μεγάλο αριθμό σχολείων δημιούργησε ο μεγάλος Πατριάρχης Ιερεμίας Β’
(1572-1595). Ο Μανολάκης Καστοριανός εισήγαγε την τυπογραφία στην

Κωνσταντινούπολη, ο δε δραστήριος Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης

(1572-1638) ίδρυσε ανώτερες και κατώτερες σχολές με τη βοήθεια πλούσιων

Ελλήνων και έπεσε θύμα των κατηγοριών των καθολικών και θανατώθηκε

από τους Τούρκους346.

Η Αθήνα γνώρισε μια μεγάλη περίοδο κατάπτωσης και εκβαρβάρωσης της

γλώσσας. Από την εποχή της Φραγκοκρατίας η γλώσσα δεν έπαψε να μιλιέ-

ται και να γράφεται αλλά τα σχολεία έκλεισαν και η παιδεία περιορίστηκε

μέσα σε λίγα μοναστήρια. Κατά τη 16η εκατονταετηρίδα υπήρξαν στην Αθή-

να άνδρες και γυναίκες των γραμμάτων347 αλλά όπως γράφει ο Θ. Ν. Φιλα-

δελφεύς «Τό φῶς τῆς πλειάδος ἐκείνης ἦτο ἀνεπαρκές πρός διάλυσιν τοῦ
ἐκ τῆς ἀμαθείας παχυλοῦ σκότους τοῦ ἐπικρατοῦντος ἐν τῇ πάλαι ποτέ
ἑστίᾳ τῶν φώτων».

Στα τέλη του ΙΣΤ’ αιώνα ο Πατριάρχης Ιερεμίας Β’ υποχρέωσε τους αρχιε-

ρείς να φροντίζουν, ο καθένας στην παροικία του χωρίς να κάνουν οικονο-

μία χρημάτων, για σχολεία και δασκάλους «ὥστε τά θεῖα καί ἱερά γράμμα-
τα δύνασθαι διδάσκεσθαι, βοηθεῖν δέ κατά δύναμιν τοῖς ἐθέλουσι διδά-
σκειν καί τοῖς μαθεῖν προαιρουμένοις». Από τότε οι ιερείς και οι κατά κά-

ποιο τρόπο εγγράμματοι συγκέντρωναν τα παιδιά της ενορίας στον νάρθη-

κα ή σε κελλί μέσα στο προαύλιο της εκκλησίας και τους δίδασκαν τα κοινά

γράμματα δηλαδή την ανάγνωση του ψαλτηρίου, της οκταήχου, του ευαγγε-

λίου και των πράξεων των Αποστόλων. Στην Αθήνα δίδαξε τρεις διαφορετι-

κές περιόδους (1614-1619, 1624, 1642-1646) ο διάσημος Θεόφιλος Κορυ-

δαλλεύς (Αθηναίος), οι Μπενιζέλοι: Άγγελος, Δημήτριος, Ιωάννης και ο Ιε-
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345) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: οπ.π., σελ.60-61.

346) Νίκος Γ. Σβορώνος: οπ.π., σελ.49-50.

347) Θ. Ν. Φιλαδελφεύς: Ιστορία των Αθηνών επί Τουρκοκρατίας από του 1400 μέχρι του 1800, Τό-

μος Πρώτος, σελ.193-218. Η οσία Φιλοθέη, κόρη του Άγγελου Μπενιζέλου έπαιρνε στο μοναστήρι κο-

ρίτσια στα οποία δίδασκε τα στοιχειώδη γράμματα και ίδρυσε το πρώτο σχολείο κοριτσιών στην Αθή-

να (σελ.202).



ρομόναχος Δαμασκηνός που εφάρμοσε και τη Λαγκαστριανή μέθοδο, ο Ιε-

ζεκιήλ Στεφάκης, ο Αργυρός Μπεναλδής (1685-1689), ο Θεοφάνης Καβαλ-

λάρης. Το 1722 ιδρύθηκε το «Φροντιστήριον Ελληνικών Μαθημάτων» το

πρώτο σχολείο στην Αθήνα. Για πολλά έτη δίδαξε ο Παύλος Καραβίας. Το

1737 ευεργέτης της σχολής παρουσιάστηκε ο Αθηναίος Γεώργιος Αντωνίου

Μέλος. Στο Φροντιστήριο προσελήφθη δάσκαλος ο Αθηναίος Βησσαρίων

Ρούφος. Το 1748 κληροδότημα Στέφανου Ρούτη. Ακολούθησαν άλλοι δά-

σκαλοι. Το 1760 τέταρτο κληροδότημα από τον Ανδρέα Κασή. Τελικά η Σχο-

λή του Κοινού διαλύθηκε αφού λειτούργησε μια περίπου εκατονταετηρίδα

υπό τη διεύθυνση 7 σχολαρχών και κάποιων βοηθών και ανέδειξε πολλούς

και καλούς μαθητές και δασκάλους μετά των οποίων και τρεις μετέπειτα

Πατριάρχες. Το 1750 ο Ιωάννης Ν. Ντέκας έκτισε Ελληνικό σχολείο στην

Αθήνα και το εμπλούτισε με δύο βιβλιοθήκες. Πρώτος δάσκαλος ο Βησσα-

ρίων Ρούφος, δίδαξε δώδεκα χρόνια μέχρι τον θάνατό του. Το 1767 το δια-

δέχτηκε ο Αθηναίος ιερομόναχος Σωφρόνιος Μπάρμπανος και το 1774 τη

θέση του πήρε ο χρονογράφος Ιωάννης Μπενιζέλος. Από το 1806 τη συντή-

ρηση της Σχολής Ντέκα ανάλαβε η Μονή των Ασωμάτων348.

Ο Γεώργιος Ψύλλας περιγράφει τα τρία σχολεία στα οποία μαθήτευσε, το

γραμματοδιδασκαλείο του εφημέριου Βησσαρίωνα, τα σχολεία του Κουβε-

λάνου και του Ι. Ντέκα με δασκάλους τον Ι. Βενιζέλο, τον Δαμασκηνό κι

ύστερα τον Ι. Παλαμά και τον Διονύσιο Πύρρο στην αριθμητική349. Το 1814

συνεστήθη στην Αθήνα η Φιλόμουσος Εταιρεία στην οποία και εφοίτησε και

αναφέρει λεπτομέρειες για τους δασκάλους, τους συμμαθητές και τις δρα-

στηριότητες αυτής350.

Κατά την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα τα μέτρα για την εκπαίδευση

που προβλέπονταν στο σύνταγμα του 1823 ―Νόμος της Επιδαύρου― δηλα-

δή η καθιέρωση τριών βαθμίδων, κατώτερη, μέση, ανώτερη δεν ήταν δυνατό
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348) Θ. Ν. Φιλαδελφεύς: οπ.π., Τόμος Δεύτερος, Κεφ. ΙΘ, «Περί των εν Αθήναις Σχολείων», σελ.184-241.

349) Γεωργίου Ψύλλα: Απομνημονεύματα του Βίου μου, σελ.1-6.

350) Γεωργίου Ψύλλα: οπ.π., σελ.14-20. # «Ἐρμής ὁ Λόγιος ή Φιλολογικαί Ἀγγελίαι», Περίοδος Δ,

Τόμος Δ-Ε 1814, Τεύχος 5, σελ.92-93. Αναφέρεται η επίσκεψη του Δημήτριου Ραζή στην Αθήνα, η

απόφαση για τη σύσταση τακτικού Σχολείου, η έγκριση από το Πατριαρχείο καθώς και απόσπασμα

ομιλίας στην Αθήνα του Ιωάννη Παλαμά την 27 η Μαΐου 1814. Στο Τεύχος 6, σελ.97-103 δημοσιεύε-

ται το καταστατικό της «ἐν Ἀθήναις Φιλομούσου Ἑταιρείας», τα ονόματα των Εφόρων και κατάλο-

γος των Συνδρομητών.



να εφαρμοστούν και περιορίστηκαν στην κατώτερη με τη χρήση της αλληλο-

διδακτικής μεθόδου. Αλλά και πάλι, λόγω των πολεμικών γεγονότων, πολύ

λίγα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης ιδρύθηκαν και λειτούργησαν351.

Θεμελιωτής της στοιχειώδους παιδείας αναδείχτηκε ο Καποδίστριας352. Κα-

θιέρωσε την αλληλοδιδακτική μέθοδο και τον Ιούλιο του 1830 ίδρυσε στην

Αίγινα Πρότυπο Σχολείο της Αλληλοδιδακτικής για να μορφώσει δασκά-

λους της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σύμφωνα με το παιδαγωγικό σύστημα

του Sarazin. Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι ήθελε να περιορίσει την παιδεία

του ελληνικού λαού στα κολλυβογράμματα353. Αλλά ο Καποδίστριας στηρι-

ζόμενος στην ελληνική πραγματικότητα αντιλήφθηκε πως πρωταρχικό αίτη-

μα της εποχής του ήταν η ίδρυση και ο πολλαπλασιασμός των σχολείων της

στοιχειώδους (λαϊκής) εκπαίδευσης γιατί αυτά θα βοηθούσαν τον λαό να

ανυψωθεί πνευματικά, ηθικά και βιοτικά και θα αποτελούσαν το θεμέλιο

για τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης354. «Ο Καποδίστριας δεν επιχείρησε

να συγχρονίσει εκπαιδευτικά με μιας τη μικρή και φτωχή Ελλάδα με έτοιμα

πρότυπα παρμένα από τα πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης, σφάλμα στο

οποίο έπεσε η θρεμμένη μέσα στον γερμανικό κλασικισμό και ρομαντισμό

βαβαροκρατία355».

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

245

351) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: οπ.π., σελ.68-70.

352) Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τόμος Η’, σελ.185-211.

353) Φρειδερίκου Τιρς: Η Ελλάδα του Καποδίστρια, Τόμος Α’, σελ.68. Αλλά στην ίδια σελίδα σε υπο-

σημείωση σχόλιο του Τάσου Βουρνά: «Εδώ ο Τιρς αδικεί ολοφάνερα τον Καποδίστρια έχοντας τις

πληροφορίες του από αντι-Καποδιστριακούς και μόνο κύκλους». Επίσης Τόμος Β’, σελ.100-104 και

Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουερ, οπ.π., Τόμος Α’, σελ.327-334. Καθώς και ο Σπυρίδων Τρικούπης: Ιστορία

της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμο; Δ’, σελ.282-283, Εκδ. Οίκος Χρ. Γιοβάνη.

354) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: οπ.π., σελ.75.

355) Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου: οπ.π., Τόμος Η’, σελ.201.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ ― Η ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η Αρβανίτικη γλώσσα

Γενικές Παρατηρήσεις

Γράφει ο Τσίγκος356: «Η Αττική αλλά και οι γειτονεύουσες προς αυτήν επαρ-

χίες Θηβών και Μεγαρίδος, κατά την εποχήν της Επαναστάσεως κατοικού-

ντο πλην Αθηνών, Μεγάρων, Θηβών και Ωρωπού, αποκλειστικά και μόνον

από Αλβανόφωνους. Και συνεχίζει: Όταν ήλθαν οι Αλβανοί στην Αττική

υπήρχαν Έλληνες κάτοικοι σ’ αυτή. Συγκατοίκησαν με τους Αλβανούς και

λόγω της μακραίωνης επιμιξίας και της ευκολίας που παρέχει η αλβανική

γλώσσα για την εκμάθησή της, με την πάροδο του χρόνου, οι Έλληνες κά-

τοικοι της Αττικής αφομοιώθησαν τελείως, ως προς την γλώσσα τουλάχι-

στον, με τους Αλβανούς έποικους».

Ουδείς ιστορικός ή ερευνητής έχει υποστηρίξει ότι η ύπαιθρος Αττική ήταν

έρημη. Μουσουλμανικές αρχειακές πηγές ―Icmal και Mufassal― που ερευ-

νήθηκαν357 αναφέρουν ότι το 1506 υπήρχαν στην περιφέρεια της Αθήνας 36

χωριά από τα οποία ήσαν 7 ελληνικά με 380 εστίες και 29 Αρβανιτών με 645

εστίες, ποσοστά αντίστοιχα 37% και 63%.

Ο Σουρμελής γράφει: «Καί οι τελευταίοι των Αλβανισθέντων είναι κάτοικοι

των Αχαρνών, Κουκουβάουνες, καί Αμαρουσίου, οίτινες παραδέχθησαν τόν

Αλβανισμόν μετά τά μέσα της ΙΗ’ εκατονταετηρίδος» και υποστηρίζει ότι οι

κάτοικοι Έλληνες των χωριών αναγκάστηκαν να συμορφωθούν κατά το έν-

δυμα, ήθη και διάλεκτον με τους έποικους για να αποφύγουν την σκληρή

απανθρωπιά των Τουρκαλβανών οι οποίοι έδειχναν κάποια συμπάθεια

προς τους εδώ Χριστιανούς Αλβανούς358.

Άλλη ακόμα συμπεριφορά των εποίκων που πρέπει να τονιστεί ότι τηρούσαν

τα ονόματα των πόλεων και των χωριών, με κάποια παραφθορά, όπου εύρι-

σκαν ιθαγενείς ελληνόφωνους κατοίκους.
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356) Αθανασίου Σιδ. Τσίγκου: οπ.π., σελ.44.

357) Δ. Ν. Καρύδης - Μ. Κίελ: Σαντζάκι του Ευρίπου 15ος-16ος αιώνας, σελ.1890. Ανάτυπο από τα Τε-

τράμηνα (Τεύχος 28-29, σελ.1859-1903), Άμφισσα 1985.

358) Διονυσίου Σουρμελή: Κατάστασις Συνοπτική της Πόλεως Αθηνών, σελ.87. (Η προσπάθεια να ξε-

χωρίσει εθνικά τους Αρβανίτες είναι φανερή κι ακόμα μας θυμίζει πώς είναι ποτισμένος με την ίδια

νοοτροπία που κατείχε τους σύγχρονούς του Αθηναίους έναντι των κατοίκων της Υπαίθρου Αττικής).



Τί ήταν όμως η γλώσσα που μόνο τη μιλούσαν, δεν την έγραφαν και συνε-

πώς δεν τη διάβαζαν. Μόνο όσοι διάβαζαν ελληνικά, μπορούσαν να διαβά-

σουν κάποιο δίγλωσσο κείμενο γραμμένο με το ελληνικό αλφάβητο. Η αρ-

βανίτικη γλώσσα βασιζόταν στη γλώσσα που μιλούσαν εκείνοι που ξεκίνη-

σαν τον 14ο αιώνα από τη Νέα Ήπειρο και μετοίκησαν και στην Αττική, και

μιλιόταν όπως είχε εξελιχθεί στα χρόνια που εξετάζουμε.

Ασφαλώς δεν γνώριζαν: Γιατί, ενώ ήσαν Έλληνες, μιλούσαν μια διαφορετι-

κή γλώσσα από τους άλλους Έλληνες. Ότι τη μιλούσαν μακρινοί πρόγονοί

τους και ποιοι ήσαν αυτοί. Γιατί τους λένε Αρβανίτες και υπερηφανεύονται

ενώ υποφέρουνε αν τους πούνε αλβανόφωνους. Ιδιαίτερα αν διαβάσουν βι-

βλία που τους γράφουν Αλβανούς τότε βγαίνουν από τα ρούχα τους.

Οι ιστορικοί χρειάστηκε να δώσουν απάντηση σε ερωτήματα όπως: Ποια

ήταν η ιστορία του τόπου απ’ όπου ξεκίνησαν οι Αρβανίτες. Πώς προήλθε το

όνομά τους και πώς βαπτίστηκε Αλβανία η χώρα των Σκιπιτάρηδων. Αν εί-

ναι αυτόχθονες οι Αλβανοί ή μετανάστευσαν στον σημερινό τους χώρο. Αν

αποτελούν συνέχεια των Ιλλυριών. Πώς ερμηνεύεται η σιωπή πέντε αιώνων

από τον VI αιώνα που χάνονται στην ιστορία οι Ιλλυριοί μέχρι τον XI αιώ-

να που εμφανίζονται οι Αρβανίτες. Ποια ήταν η γλώσσα των Ιλλυριών κι αν

έχει σχέση μ’ αυτήν η Αλβανική. Για να έχουμε τις απαντήσεις στα πάρα πά-

νω ερωτήματα, για να κατανοήσουμε γιατί μιλιόταν στα μέρη μας η αρβανί-

τικη γλώσσα θα ξεκινήσουμε την έρευνά μας από την Ιλλυρία.

―1) Η Ιλλυρία κατά την αρχαιότητα

Ο Άγγλος καθηγητής N. G. L. Hammond την προσδιορίζει ως εξής: «Με το

γενικό όνομα Ιλλυριοί ονομάζονταν κατά τους αρχαίους χρόνους διάφορα

φύλα ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, τα οποία κατοικούσαν κυρίως στην ορει-

νή δυτική πλευρά των Δειναρικών Άλπεων από τον μυχό της Αδριατικής ως

την ενδοχώρα του κόλπου της Αυλώνας. Αρχικά οι Ιλλυριοί ήταν μικρή φυ-

λή μεταξύ της Σκόρδας και του ποταμού Μάτ. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι

Ρωμαίοι αργότερα ονόμασαν Ιλλυρία όλο τον τόπο στα βόρεια της Ηπείρου,

ανατολικά των ελληνικών αποικιών της Αδριατικής και δυτικά της Μακεδο-

νίας. Οι Ρωμαίοι εξάλλου ονόμασαν Illyricum την περιοχή που έφθανε προς

Νότον ως τον κόλπο της Αυλώνος». Όταν έγινε η διοικητική διαίρεση του

Ρωμαϊκού κράτους από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ονομάστηκε ιλλυρι-

κό, ολόκληρο τμήμα της χερσονήσου του Αίμου.

Ο Στράβων όταν περιγράφει την Εγνατία οδό από τις δύο αφετηρίες της στην

Αδριατική, την Επίδαμνο και την Απολλωνία, μέχρι τη Θεσσαλονίκη ―η δια-
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δρομή είναι παράλληλη με εκείνη του ποταμού Γενούσου (Σκούμπη)― ορίζει

τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ηπείρου και Ιλλυρία ως εξής: «Ακολουθού-

ντες την οδόν ταύτην από της Επιδάμνου ή της Απολλωνίας έχομεν προς τα δε-

ξιά τα διάφορα Ηπειρωτικά φύλα, περιβρεχόμενα από το Σικελικόν πέλαγος

μέχρι του Αμβρακικού κόλπου, αριστερά δε την οροσειράν της Ιλλυρίας και

τους διάφορους λαούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εκατέρωθεν αυτής μέ-

χρι της Μακεδονίας και Παιονίας». Στην συνέχεια ορίζει τους Ηπειρώτες: οι

λαοί μεν της Ηπείρου, λέει ο Θεόπομπος, ότι είναι δεκατέσσερεις και μεταξύ

των ενδοξότερων είναι οι Χάονες, οι Μολοσσοί, οι Θεσπρωτοί, οι Κασσω-

παίοι. Και επανέρχεται σημειώνοντας και άλλους Ηπειρώτες: Αμφίλοχοι,

Αθαμάνες, Αίθικες, Τυμφαίοι, Ορέσται, Παρωραίοι, Ατιντάνες359.

Οι μύθοι που μας διέδωσαν ο Ησίοδος, ο Ηρόδοτος, ο Απολλόδωρος και άλ-

λοι συγγραφείς Έλληνες και Λατίνοι μας πληροφορούν για τις σχέσεις των
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359) Στράβωνος: Γεωγραφικά, Ζ’ 323, 324, 326 (Κεφ. Έβδομον 4, 5, 8). Ο περίφημος γεωγράφος Στρά-

βων από την Αμάσεια του Πόντου (66π.Χ. - 24μ.Χ.) μελέτησε τους γεωγράφους που είχαν προηγηθεί .

Τον Εκαταίο από τη Μίλητο αρχαιότερο του Ηροδότου. Τον Ελλάνικο από τη Μυτιλήνη, κι αυτός 12

έτη προγενέστερος του Ηροδότου. Τον Έφορο από την Κύμη της Αιολίδος, μαθητή του Ισοκράτη (έζη-

σε μεταξύ 380 και 330π.Χ.). Τον Θεόπομπο από τη Χίο, άκμασε επί Φιλίππου και Αλεξάνδρου. Όλων

αυτών υπερείχε σε γνώσεις ο Εκαταίος στον οποίο κυρίως βασίστηκε ο Στράβων, όπως είχαν κάνει ο

Θουκιδίδης και άλλοι ιστορικοί της αρχαιότητας. Αλλά και ο Στέφανος Βυζάντιος, περίφημος γραμ-

ματικός της ΣΤ’ μ.Χ. εκατονταετηρίδος, στα «Εθνικά» πολλές φορές μνημονεύει τον Εκαταίο ερμη-

νεύοντας τα τοπωνύμια τού τότε γνωστού κόσμου ταξινομημένα κατ’ αλφαβητική σειρά.

360) Από τον Θηβαϊκό κύκλο: Ο Κάδμος και η Αρμονία από τη Θήβα στην Ιλλυρία. Στο πέρασμά τους

ίδρυσαν τις πόλεις Ελινία, Εράτυρα, Λυχνιδό. Ο γιός του ο Ιλλυριός γίνεται βασιλιάς. Η κόρη του

Εχίωνος η Ήπειρος πέθανε στη Χαονία και απ’ αυτήν πήρε η Ήπειρος το όνομά της. Οι Κόχλοι κυ-

νηγώντας τον Ιάσονα κατέληξαν στους Εγχελείς και ίδρυσαν τον Ωρικό, την Αμαντία και το Βουθρω-

τό. Το όνομα στους Υλλείς που κατοικούσαν στην Ήπειρο, έδωσε ο Ύλλος γιος του Ηρακλή και της

Δηϊάνειρας. Ο Ηρακλής στον δρόμο προς τις Εσπερίδες πέρασε από την Ιλλυρία. Από τον Τρωϊκό κύ-

κλο: Ο Οδυσσέας επισκέφτηκε το Νεκρομαντείο της Θεσπρωτίας. Ο Πύρρος γιος του Αχιλλέα και της

Δηιδάμειας κόρης του Λυκομήδη, ονομάστηκε Νεοπτόλεμος, παντρεύτηκε την Ανδρομάχη, πήρε μα-

ζί του τους γιους του Πριάμου τον Έλενο και τον Χάονα και πήγαν στην Ήπειρο. Ο Έλενος ονόμα-

σε τον τόπο Χαονία στη μνήμη του αδελφού του. Από τον Μολοσσό γιό του Πύρρου-Νεοπτόλεμου και

της Ανδρομάχης το όνομα της Μολοσσίας. Ο Πέργαμος αδελφός του Μολοσσού φέρεται ως ιδρυτής

της Βύλλιδος. (Φωτίου Μ. Πέτσα: Έλληνες και Ιλλυριοί # Α’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο:

Βόρειος Ήπειρος - Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Κόνιτσα 1987).



νοτιότερων Ελλήνων με την Ήπειρο και την Ιλλυρία360 και επιβεβαιώνονται

από τα σωζόμενα μνημεία και τα ευρήματα των ανασκαφών.

Ο Hammond στο έργο του «Ήπειρος» περιγράφει με λεπτομέρειες όσα απο-

καλύφθηκαν από τις ανασκαφές: Πελασγικά τείχη, αμφιθέατρα, ακροπόλεις,

πύργοι, φρούρια με το ισοδομικό και πολυγωνικό σύστημα. Τύμβοι κτιστοί και

φρεατοειδείς, τάφοι πολεμιστών, αφιερώματα στους θεούς του Ολύμπου, ανά-

γλυφα, νομίσματα, αγγεία, όπλα μυκηναϊκά και ηπειρωτικά αντικείμενα που

έφεραν άνθρωποι από τη θάλασσα. Ελληνικές επιγραφές361.

Την οργάνωση της αλβανικής αρχαιολογικής υπηρεσίας, την αξιέπαινη δρα-

στηριότητά τους, και μάλιστα δυσανάλογη με τα υλικά μέσα που διαθέτουν

παρουσιάζει ο Φ. Πέτσας362 με βάση δύο εκθέσεις Αλβανών που δημοσιεύτη-

καν στα έντυπα 1) Archaelogical report 30 (1983-84) με τον τίτλο Archaeolo-

gy in Albania και την υπογραφή της Zhaneta Andrea και 2) Dossiers/Histoire

et Archaeologie αριθ.111 Δεκέμβριος 1986. Οι ανασκαφές έγιναν κατά τη δε-

καετία 1973-1983.

Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ελληνικά ευρήματα, τα πιο πολλά

ελληνικών τόπων άσχετα αν χαρακτηρίζονται από τους Αλβανούς «Ιλλυρι-

κοί» προπαγανδίζοντας τις επίσημες κρατικές θέσεις. Η Αλβανική Αρχαιο-

λογική Υπηρεσία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να προβάλλει τον

αμφίβολης έκτασης και σημασίας ιλλυρικό και τον μεσαιωνικό αλβανικό πο-

λιτισμό. Τους απασχολεί η εθνογένεση των Ιλλυριών και το πρόβλημα της

συνέχειας Ιλλυριών και Αλβανών, τους οποίους η επίσημη θέση τους θεωρεί

αυτόχθονες από την εποχή του Χαλκού (περί το 2.000 π.Χ.).

Στους ιστορικούς οι Ιλλυριοί κατεβαίνουν νοτιότερα μόνον ως εισβολείς στην

ξηρά και ως πειρατές στην θάλασσα363. Το βόρειο μέρος της Ιλλυρίας αποτέ-

λεσε ξεχωριστή επικράτεια από τις αρχές του 4ου αιώνα περίπου, επί Αμύντα

Γ’ (393-370), μέχρι το 168π.Χ. όταν η Ρώμη περάτωσε τον Ιλλυρικό πόλεμο

και ανάγκασε τον Γένθιο, τελευταίο βασιλιά της Ιλλυρίας να παραδοθεί. Στο
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361) N. GL. Hammond: Ήπειρος (Μετάφραση Αθανασίου Χρ. Γιάγκα, Εκδόσεις «Ηπειρωτικής Βι-

βλιοθήκης» Αθήναι 1971). # Δες και: Δ. Ευαγγελίδου: «Οι Αρχαιότητες και τα Βυζαντινά Μνημεία

της Βορειοδυτικής Ηπείρου», Νέος Ελληνομνήμων Τόμος Ι’, σελ.276-288 και Τόμος ΙΑ’, σελ.457-469.

362) Φωτίου Μ. Πέτσα: Έλληνες και Ιλλυριοί, οπ.π., σελ.171-204.

363) Ο Πολύβιος: Ιστορίαι (Βιβλίο Β’, Κεφ.2-12 και Βιβλίον Γ’, Κεφ.16-19) περιγράφει τις δραστη-

ριότητες των Ιλλυριών το δεύτερο μισό του 3ου π.Χ. αιώνα, ως εισβολέων και πειρατών όταν βασιλιάς

τους ήταν ο Άγρων και βασίλισσα η σύζυγός του Τεύτα που τον διαδέχτηκε.



διάστημα των δύο περίπου αιώνων, οι επιδρομές των Ιλλυριών επαναλαμβά-

νονταν. Για την εξασφάλιση των δυτικών συνόρων ο Φίλιππος το 357π.Χ. κα-

τατρόπωσε τους υπό τον Πλευράτο Ιλλυριούς. Καθώς και ο Μ. Αλέξανδρος

που νίκησε τον Κλείτο και τους Ταυλάντιους στην κοιλάδα του Εριγώνος.

Ενώ οι Ιλλυριοί στους ιστορικούς χρόνους δεν αναδείχτηκαν παρά ως ει-

σβολείς και πειρατές, οι Ελληνικές αποικίες αναπτύχθηκαν στα παράλια και

στα νησιά της Αδριατικής. Επίδαμνος, Απολλώνια, Βουθρωτό κ.α. και βό-

ρεια της Επιδάμνου: Λισσός, και τα νησιά Μέλαινα, Κέρκυρα, Ίσσα και

Φάρος (Corcula, Viss, Huar).

―2) Οι Αλβανοί τον Μεσαίωνα

Τον 19ο αιώνα δεν είχε δημιουργηθεί αμφιβολία για την αυτοχθονία των

Αλβανών και την καταγωγή τους από τους Ιλλυριούς. Σήμερα υποστηρίζο-

νται δύο απόψεις. Για τους μεν η σύγχυση που έσπειρε η εισβολή των Σλά-

βων είναι η μόνη υπεύθυνη για τη σιωπή των πηγών αλλά η αρχαιολογία και

η γλωσσολογία επιτρέπουν να βεβαιωθεί μία τέλεια συνέχεια μεταξύ Ιλλυ-

ριών και «Πρωτοαλβανών», ενώ για τους άλλους οι Ιλλυριοί χάθηκαν τον 6ο

αιώνα και οι Αλβανοί αναφέρονται πέντε αιώνες αργότερα, και δεν έχουν

σχέση μ’ αυτούς, ήρθαν δε στη σημερινή διαμονή τους από διάφορες βαλ-

κανικές περιοχές. Έτσι ερμηνεύει τις δύο απόψεις ο Ducellier και τονίζει:

«Πρέπει να επαναλάβουμε ότι δεν υπάρχει κανένα κείμενο σε λατινικά

όπως και σ’ ελληνικά που να βεβαιώνει την αντιστοιχία (ισοτιμία) Ιλλυριών

και Αλβανών και ότι μετά τον 6ο αιώνα δεν αναφέρονται πλέον οι Ιλλυριοί

στις βυζαντινές αφηγηματικές πηγές364».

Τί έγινε όμως ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα των ορει-

νών των αρχαίων Ιλλυριών; Αναπτύχθηκε μακρά φιλονικία που ξεκίνησε

από την ερμηνεία πολυπληθών αρχαιολογικών ευρημάτων που επιβάλλουν

την ύπαρξη, στο τωρινό αλβανικό έδαφος αλλά και πολύ πιο πέρα προς τη

Μακεδονία και στις παραδουνάβιες περιοχές, ενός πολιτισμού που ονομά-
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364) Alain Ducellier: «Les Albanais dans l’ Empire Byzantin: De la communauté a l’ expansion»,

(Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 5) «Οι Αλβανοί στο

Μεσαίωνα», σελ.26-27. Δες και Αχ. Γ. Λαζάρου: Ιλλυρολογία και Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός.

365) Alain Ducellier: οπ.π., σελ.29, 31-32. Στο ίδιο Συμπόσιο για το ίδιο θέμα. Για τις απόψεις των

Αλβανών, Kristo Frasheri: «Les Albanais et Byzance aux VIe - XIe siécles», οπ.π., σελ.47-57. Οι

Αλβανοί στον Μεσαίωνα, Αθήνα 1998.



ζεται Koman. Οι Αλβανοί προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο πολιτισμός αυ-

τός απεικονίζει τον αρχικό αλβανικό πυρήνα κατά τον 7ο και 8ο αιώνα.

Όποιο κι αν είναι το προϊόν μιας χιλιετούς εξέλιξης, τρέφει πολλαπλές επα-

φές, αναμείξεις, πνευματικές ανταλλαγές στον κόλπο τον οποίων το ιλλυρι-

κό στοιχείο, που δεν έχει ολοκληρωτικά χαθεί, δεν είναι παρά μία από τις

πλευρές ενός λαού με βραδύ σχηματισμό. Ακόμα και οι πιο πεπεισμένοι

οπαδοί της ιλλυρο-αλβανικής καταγωγής είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να

μην δώσουν σ’ αυτόν τον λαό το όνομα Αλβανοί ούτε ακόμα Πρωταλβανοί365.

Διοικητικά τον β’ αιώνα η Ήπειρος αποσπάστηκε από τη Μακεδονία. Τα

όρια του Βορρά έφταναν στον κόλπο Αυλώνος. Με τη μεταρρύθμιση του

Διοκλητιανού διαμορφώθηκε η Νέα Ήπειρος και οριστικοποιήθηκε από

τον Μ. Κωνσταντίνο. Περιελάμβανε τη χώρα νότια του Δρίλωνος ποταμού

μέχρι τον κόλπο Αυλώνος με πρωτεύουσα το Δυρράχιο, η δε νότια περιοχή

μέχρι τον Αμβρακικό ονομάστηκε Παλαιά Ήπειρος με πρωτεύοσα τη Νικό-

πολη. Κατά τον χωρισμό του κράτους, σε δυτικό και ανατολικό το 395 από

τον Μ. Θεοδόσιο, διασπάστηκε και το Ιλλυρικό με βάση την εθνολογική

σύνθεση των κατοίκων και το μεν Δυτικό Ιλλυρικό (διοίκηση των Πανονιών)

προσαρτήστηκε στη Δύση, ενώ το Ανατολικό με τις δύο Ηπείρους, τη Μα-

κεδονία, την Θεσσαλία, την Αχαΐα και την Κρήτη προσαρμόστηκε πολιτικά,

με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, στο ανατολικό κράτος366.

Παρέμεινε όμως η εκκλησιαστική υπαγωγή υπό τον πάπα της Ρώμης που με
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366) Θεοδώρου Ζήση: Ο Χριστιανισμός στην Βόρειο Ήπειρο κατά τους Πρωτοχριστιανικούς και Βυ-

ζαντινούς Χρόνους, (Πρακτικά Α’ Πεναλλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Βόρειος Ήπειρος -

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» Κόνιτσα 1987), σελ.233-235.

367) Η εκκλησιαστική υπαγωγή υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενέτασσε τις μητροπόλεις του Ανα-

τολικού Ιλλυρικού σε τάξη πρωτοκαθεδρίας και ανάλογα δημιουργούσε ανακατατάξεις. Αυτήν την

τάξη περιείχαν τα κείμενα που ονομάζονταν «Τακτικά» και παρακολουθώντας τα μπορούν να μας

πληροφορήσουν για την ιστορία των μητροπόλεων και των επισκοπών. Τα τοπωνύμια των επισκοπών

στο «Τακτικόν» του Λέοντα Ισαύρου, των εικονομάχων όπως επικράτησε να λέγεται μεταφράστηκαν

από τα λατινικά, που ήσαν γραμμένα λόγω υπαγωγής στον πάπα, στα ελληνικά, με αποτέλεσμα να μην

γίνονται αντιληπτά λόγω κακής μετάφρασης. Η Eleonora Kountoura «The Presence of the Province of

Epirus Nova in the so - Called Notitia of the Iconoclast» (στο Συμπόσιο «Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα

Αθήνα 1998» συγκρίνει το ως άνω «Τακτικό» (Notitia) με το Συνέκδημο του Ιεροκλή (Ήταν Πίνακας

των επαρχιών και πόλεων που διατελούσαν υπό «των Βασιλέων των Ρωμαίων εν Κωνσταντινουπό-

λει») και ερμηνεύει τα μη καταληπτά τοπωνύμια των επισκοπών).



βικάριο και τον έξαρχό του στη Θεσσαλονίκη επενέβαινε στην εκκλησιαστική

διοίκηση. Αλλά το 731 ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος αφαίρεσε εκκλησια-

στικά το Ανατολικό Ιλλυρικό, τη Νότια Ιταλία και τη Σικελία από τον πάπα

και τα ενέταξε υπό τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Στο «Τακτικό»367 του

Λέοντος Ισαύρου (733) ο μητροπολίτης του Δυρραχίου στη Νέα Ήπειρο είχε

8 επισκοπές και ο μητροπολίτης Νικοπόλεως στην Παλαιά Ήπειρο 6. Στα

επόμενα χρόνια οι επισκοπές αυξήθηκαν368. Στο τελευταίο «Τακτικό» του Βα-

σιλείου Β’ (980) στη Ν. Ήπειρο ήσαν 15 και στην Παλαιά 8.

Πώς μεταμορφώθηκαν οι πόλεις κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο δεν

μάς φωτίζουν οι φιλολογικές πηγές, ωστόσο έχει ιδιαίτερα αναγνωριστεί ο

ρόλος της αρχαιολογίας τα τελευταία χρόνια369. Τα ευρήματα στις πόλεις

Δυρράχιο, Απολλωνία, Αμαντία, Φοινίκη, Βουθρωτό, Βύλλιδα, Αυλώνα,

Αντιγονία, Ογχησμό, Ωρικό, τα νεκροταφεία και οι ενταφιασμοί έξω των

πόλεων (οι αρχαίοι) μέσα στις πόλεις (οι χριστιανοί), τα φρούρια370, τα επι-

γράμματα ελληνικά371 και στην Εγνατία, λατινικά τα νομίσματα, όλα δεί-

χνουν την εξέλιξη του αστισμού μέχρι και τον 6ο αιώνα.

Τον 6ο αιώνα μετακινήθηκαν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη διάφορες

εθνικές ομάδες: Γερμανοί, Βισιγότθοι, Οστρογότθοι, Βανδήλοι, Φράγκοι και

Βουργούνδοι. Δεύτερη ομάδα: Ούννοι και Βούλγαροι. Τρίτη εθνική ομάδα: οι

Σλάβοι. Η βαρβαρική απειλή άρχισε από τα μέσα του 6ου αιώνα372 με επιδρομές

και αργότερα με εποικήσεις. Σε όλον σχεδόν τον 6ο αιώνα έγιναν επιδρομές των
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368) Θεοδώρου Ζήση: οπ.π., σελ.236.

369) Η εργασία της Helen Saradi: Aspects of Early Byzantine in Albania, στο Συμπόσιο του Ινστιτού-

του Βυζαντινών Ερευνών, «Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα» Αθήνα 1998, είναι αναλυτική και διαφωτι-

στική για τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις διάφορες απόψεις για τον πολιτισμό τον ονομαζόμενο Ko-

man και την πιθανή εξέλιξη της ζωής στον συγκεκριμένο χώρο.

370) Προκοπίου: Περί κτισμάτων, δ’, 3: Φρούρια που ιδρύθηκαν στη Νέα Ήπειρο 32 και ανεώθηκαν

25 και στην Παλαιά Ήπειρο 11 και 25 αντίστοιχα, σελ.263-267.

371) Helen Saradi: οπ.π., σελ.106-107, τα 4 Ελληνικά Επιγράμματα του Βικτωρίνου αναμνηστικά της

αναστήλωσης των τειχών της Βύλλιδος τον 6ο αιώνα από τον Ιουστινιανό. Η Βύλλις εξαφανίστηκε τέ-

λη 6ου αρχές 7ου αιώνα. Στην Εκκλησία (Βασιλική) της πόλης Ballsh που ξανακτίστηκε τον 10ο αιώνα,

περιλαμβάνονταν στα υλικά και τα επιγράμματα του Βικτωρίνου.

372) Ο Φερδινάρδος Γρηγορόβιος αναφέρει το έτος 493 ως την πρώτη εισβολή στη Θράκη και ότι για

την άμυνα της Κωνσταντινούπολης ο Αναστάσιος Α’ περί το 512 έκτισε τα μακρά τείχη που εκτείνο-

νταν από τη Σηλυβρία της Προποντίδας, στους Δέρκους του Εύξεινου Πόντου.



Σλαβικών φυλών καταστρεπτικές αλλά δεν άφησαν μόνιμο ίχνος στην ελληνική

γη. Οι επικοίσεις άρχισαν στις βόρειες επαρχίες του Βυζαντινού κράτους κατά

τον 7ο αιώνα και έφτασαν στην Πελοπόννησο στα μέσα του 8ου αιώνα. Ήσαν ει-

ρηνικές και είχαν ουσιώδη επιρροή στην τύχη του ελληνικού λαού373.

Η πρώτη επιδρομή των Σλάβων εναντίον του Δυρραχίου έγινε το 548 αλλά

πολλές πόλεις κατέρρευσαν κατά τις επιδρομές το 580. Σύμφωνα με ένα γράμ-

μα του πάπα Γρηγορίου ο επίσκοπος της Λισσού εγκατέλειψε την έδρα του και

έφυγε για την Ιταλία λόγω επιδρομής το 592. Αλλά η ομαδική διείσδυση Σλά-

βων έγινε το 614-615 όταν οι πόλεις στο Δούναβη κατακτήθηκαν από τους

Άβαρες. Το 620 Σέρβοι εγκαταστάθηκαν στην επαρχία Πραίβελης (πρεβελι-

τανία) βόρεια της Ηπείρου. Η σλαβική διείσδυση αποδεικνύεται και από τον

μεγάλο αριθμό τοπωνυμίων που επέζησαν στη χώρα, περισσότερα κάτω από

τον Σκούμπη (Γενούσο), στην πεδιάδα του Δρίνου και γύρω από τη λίμνη Σκό-

δρα. Το 861 οι Βούλγαροι νίκησαν τους Σέρβους και έφτασαν μέχρι τη Χι-

μάρρα. Ανακατάκτησε τα εδάφη ο Βασίλειος Β’. Το 1204 ο Μιχαήλ Κομνηνός

ίδρυσε το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Οι βασιλείς της Σικελίας (1271-1368) ίδρυ-

σαν το Βασίλειο της Αλβανίας (Δυρράχιο, Βεράτιο, Κεντρική Αλβανία) ενώ το

1360 δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά αλβανικά κρατίδια.

Σχετικά με την εθνογένεσή τους οι Αλβανοί υποστηρίζουν ότι: «Στις μεσημ-

βρινές επαρχίες Νέα και Παλαιά Ήπειρος, Πρεβελιτανία και Δαρδανία, αν

λάβουμε υπόψη μας ότι οι απόγονοι των Ιλλυριών οι σημερινοί Αλβανοί εμ-

φανίστηκαν ακριβώς εδώ, θα πρέπει ο ιλλυρικός πληθυσμός (το λιγότερο

στις περισσότερες περιοχές) να ήταν επικρατέστερος και συμπαγής». Αυτά

γράφουν οι S. Pollo - A. Puto374 και εκδίδουν οι Αλβανοί χάρτες με την

Αλβανία να επεκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό. Όμως ο Popovic έχει ανα-

πτύξει την εντελώς αντίθετη θεωρία για τον πολιτισμό Koman και τις δύο ξε-

χωριστές φάσεις διείσδυσης, μία στο τέλος της πρώϊμης Βυζαντινής περιό-

δου και μία όταν επεκτάθηκε το κράτος των Βουλγάρων και καταλήγει ότι η
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373) Για τις σλαβικές επιδρομές και εποικήσεις: Κ. Παπαρρηγόπουλου: Περί της Εποικήσεως Σλαβι-

κών τινών Φυλών εις την Πελοπόννησον. # Καρλ Χοπφ: Οι Σλάβοι στην Ελλάδα, Ανασκευή των θε-

ωριών του Φαλμεράγερ. # Ι. Φ. Φαλλμεράϋερ: Περί της Καταγωγής των Σημερινών Ελλήνων, Εκδό-

σεις Νεφέλη. # Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: Ιστορία της Πόλεως Αθηνών, Τόμος Α’, σελ.139-153. #

Robert Browning: Ι.Ε.Ε., Τόμος Ζ’, σελ. 181, 190, 191, 192, 213.

374) S. Pollo - A. Puto: Ιστορία της Αλβανίας από την Αρχαιότητα Μέχρι Σήμερα, σελ.39.

375) Popovic: Byzantins, Slaves et Autochtones.



εθνική σύνθεση των Koman Krojas ορίζεται ως αποτελούμενη από εκρω-

μαϊσμένους Ιλλυριούς με Σλάβους, Άβαρες και γερμανικά στοιχεία375.

―3) Αλβανοί, Αλβανίτες, Αρβανίτες

Γράφει ο Πολύβιος376 ότι οι Ιλλυριοί πολιορκούσαν την Ίσσα, νησί της

Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές, κι όταν εμφανίστηκαν οι Ρωμαίοι από

τους πολιορκούντες Ιλλυριούς άλλοι πήγαν στο νησί Φάρο κι άλλοι δια-

σκορπισθέντες έφυγαν στον Άρβωνα, η δε Τεύτα, η βασίλισσα, διασώθηκε

στον Ρίζωνα, μικρό χωριό στον Ρίζωνα ποταμό. Αυτά τον 2οπ.Χ. αιώνα.

Ο Στέφανος Βυζάντιος377 ―6ος αιώνας μ.Χ.― γράφει: Αρβών, πόλις Ιλλυ-

ρίας, και ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, 2ος αιώνας μ.Χ., μεταξύ των πόλεων της

Μακεδονίας γράφει και την Αλβανόπολη των Αλβανών378. Καμία άλλη πλη-

ροφορία. Ο Στέφανος Βυζάντιος παραπέμπει στον Πολύβιο από το εδάφιο

του οποίου προκύπτει ότι ο Άρβων ―πόλη ή περιοχή― ήταν στην ξηρά,

απέναντι από το νησί που πολιορκούσαν  οι Ιλλυριοί και ο Πτολεμαίος δεν

προσδιορίζει τη θέση της Αλβανόπολης.

Η αρχή του ονόματος που κατέληξε εθνικό των Αλβανών έγινε στα μέσα του

11ου αιώνα από τον Μιχαήλ Ατταλειάτη. Το 1038 έγινε εκστρατεία στη Σικε-

λία για να αντιμετωπισθούν οι Σαρακηνοί. Η διοίκηση ανατέθηκε στον
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376) Πολύβιου: Ιστορία, Βιβλ. Β’ §11, εδ.15, 16, «τῶν δέ πολιορκούντων τήν Ἴσσαν οἱ μέν ἐν τῇ
Φάρῳ διά τόν Δημήτριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ’ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς τόν Ἄρβωνα σκε-
δασθέντες. Ἡ δέ Τεύτα πάνυ μετ’ ὀλίγων εἰς τόν Ρίζωνα διεσώθη».

377) Στέφανος Βυζάντιος: Γράφει στα «Εθνικά». Αρβών πόλις Ιλλυρίας. Πολύβιος δευτέρα, το Εθνι-

κόν Αρβώνιος και Αρβωνίτης.

378) Κώστα Η. Μπίρη: Αρβανίτες οι Δωριείς του Νεώτερου Ελληνισμού, σελ.13, σημ.1 Κλαδίου Πτε-

ολεμαίου, Γεωγραφική υφήγησις, εκδ. Καρόλου Μύλλερ 1883, Τόμος Ι, σελ.505-506.

379) J. J. Norwich: Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου, Εκδόσεις Γκοβόστη, σελ.349-350. # Κ. Παπαρ-

ρηγόπουλου: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Βιβλίον Ενδέκατον, σελ.224-226. Αρχηγός του στόλου

που συμμετείχε στην εκστρατεία είχε οριστεί ο Στέφανος, άνδρας της αδελφής του βασιλιά. Από ανι-

κανότητα άφησε τον αρχηγό των Αράβων να διαφύγει και ο Μανιάκης τον έβρισε και τον χτύπησε,

και εκείνος τον διέβαλε με την υποστήριξη του κουνιάδου του Ιωάννη του Ορφανοτρόφου ως προδό-

τη. Καπετάνω ―βυζαντινό αξίωμα για ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες― ορίστη-

κε ο Μιχαήλ Δοκειανός. Σ’ αυτόν εξεγέρθηκαν όπως γράφει ο Ατταλειάτης «... Οἱ ποτέ σύμμαχοι
καί τῆς ἰσοπολιτείας ἡμῖν συμμετέχοντες, ὡς καί αὐτῆς τῆς θρησκείας Ἀλβανοί καί Λα-
τίνοι... πολέμιοι παραλογώτατοι ἐχρημάτισαν...».



στρατηγό Γεώργιο Μανιάκη. Ύστερα από νικηφόρα προέλαση και νίκη το

1040 στις Συρακούσες η κατάρρευση των βυζαντινών δυνάμεων ήταν ξαφνι-

κή και ολοκληρωτική. Η ευθύνη βάρυνε τον Μανιάκη που κατηγορήθηκε για

προδοσία και ανακλήθηκε στην πρωτεύουσα και φυλακίστηκε. Η Σικελία

περιήλθε στους Σαρακηνούς το 1041 πλην Μεσσήνης και το μεγαλύτερο μέ-

ρος του αυτοκρατορικού στρατεύματος καταστράφηκε379.

Ο Ατταλειάτης για πρώτη φορά κάνει γνωστό το όνομα των Αλβανών ως λα-

ού σύμμαχου που μετείχε ισοπολιτείας και ομόθρησκου.Όταν περιγράφει τη

στάση του Βασιλακείου το 1078 αναφέρει μεταξύ των στρατιωτών και Αρβα-

νίτες. Ο Ιωάννης Σκυλίτσης περιγράφει την ίδια στάση και περιλαμβάνει

στο στράτευμα του Βασιλακίου Αρβανίτες.

Η Άννα Κομνηνή γράφει ότι το 1081 ο πατέρας της Αλέξιος Κομνηνός εγκα-

ταλείποντας το Δυρράχιο άφησε τη φρούρηση της ακρόπολης σε άποικους

Ενετούς και της πόλης «τῷ ἐξ Ἀρβανῶν ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ». Σε άλλο

σημείο της διήγησης τους ονομάζει Αρβανίτες. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης

(1217-1282) ονομάζει τη χώρα Αλβανόν και Άλβανον καθώς και το των

Αλβανιτών έθνος. Ο Εφραίμ (1313) Αλβανούς και Αλβάνου τόπον. Ο Ιωάν-

νης Καντακουζηνός (1341-1355) τους αναφέρει Αλβανούς. Και συνεχίστηκε

να αναφέρονται Αλβανοί, Αλβανίτες, Αρβανίτες, Αρβανιτιά κ.λ.π.380

Πολλές απόψεις διατυπώθηκαν 1) για τους Αρβανίτες όπως τους πρωτοπαρου-

σίασε ο Ατταλειάτης, 2) για την ερμηνεία της λέξης «ορμώμενος» στην φράση της

Άννας Κομνηνής, 3) για το τοπωνύμιο Άρβανα και 4) για την ετυμολογία και τα

ιδιώματα Άρπεν των Γκέγκηδων και Άρπερ των Τόσκηδων381. Οι Βυζαντινοί

έδωσαν αυτό το όνομα στην Αλβανία ενώ οι ίδιοι προβάλλουν το όνομα

(Schkipëri-a) Σκιπερία που εμφανίστηκε πρώτη φορά το δέκατο πέμπτο αιώνα.

Το Άρβανον ήταν θέση γεωγραφική. Για την Άννα Κομνηνή ήταν περιοχή

που από την οροσειρά çermenika εκτεινόταν βόρεια και προς Νότον έφτα-

νε στον ποταμό Σκούμπη. Περιοριζόταν ανατολικά από την Άνω Κοιλάδα
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380) Πέτρου Α. Φουρίκη: Πόθεν το Εθνικόν Αρβανίτης.

381) Ήρα Βρανούση: Οἱ ὅροι Ἀλβανοί καί Ἀρβανίται καί ἡ πρώτη μνεία τοῦ ὁμώνυμου λα-
οῦ τῆς Βαλκανικής εἰς τάς πηγάς τοῦ ΙΑ’ αἰῶνος. Σύμμεικτα 2 (1970). # Πέτρου Α. Φουρίκη:

οπ.π., σελ.26-43. # Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.13-22. # Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: Οι Έλληνες Αρβανί-

τες, σελ.43-75. # Ducellier: L’ Arbanon et les Albanais, και επίσης οπ.π., σελ.36-45. Από τους Αλβα-

νούς συγγραφείς S. Pollo - A. Puto: οπ.π., σελ.48-51. # Pellumb Xhufi: La «Debizantinizzazione» Del’

l’ Arbanon, στο Συμπόσιο «Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα», σελ.59-77.



του Δρίνου, κι ότι το Άρβανον ήταν το μόνο έδαφος που κατοικείτο από

Αλβανούς382. Αλλά και ο Ακροπολίτης τοποθετεί το Άλβανον στην Εγνατία

ανάμεσα στην Αχρίδα και το Δυρράχιον. «Καί δή τά Σέρβια παρελθών καί
παραμείψας τήν Καστοριάν καί τά περί τήν Ἀχρίδα παραγγείλας, ἀφικό-
μην ἐπί τό Ἄλβανον, κ’ ἐκ τούτου μετά τῶν τῆς χώρας ἐκκρίτων κατάλει-
φα τό Δυρράχιον». Και ο Ducellier συμπέρανε: «Είναι ξεκάθαρο ότι το

Άρβανον ήταν μια μακρινή (συνοριακή) επαρχία μιας αυτοκρατορίας πάντα

εξασθενούσας έτσι που δεν εξαπατιόταν κανείς σκεπτόμενος ότι απολάμ-

βανε μια πολιτική και θρησκευτική υπόσταση ημιαυτόνομη, ώστε να μπορεί

κανείς να διαβεβαιώσει ότι οι Αλβανοί άρχοντες ήσαν τουλάχιστον ονομα-

στικά υπό το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης383».

Η Παρουσία των Αρβανιτών

Για την ερμηνεία των αιτίων, του τρόπου και του χρόνου που εμφανίστηκαν οι

Αρβανίτες στις νότιες Ελληνικές περιοχές είναι αναγκαία η συσχέτιση των γε-

γονότων με την κατάσταση που επικράτησε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από

το έτος 1071 και μετά με τη σταδιακή αποδυνάμωση και συρρίκνωσή της.

― Η Συρρίκνωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Το έτος 1071 σημάδεψε καθοριστικά την εξέλιξη της βυζαντινής αυτοκρατο-

ρίας. Στη Δύση έπεσε στους Νορμανδούς το Μπάρι και μαζί του χάθηκαν τα

τελευταία υπολείμματα της βυζαντινής εξουσίας στην Ιταλία. Στην Ανατολή

η πανωλεθρία στο Μάντζικερτ είχε ως αποτέλεσμα οι Σελτζούκοι Τούρκοι να

κυριαρχήσουν στο μεγαλύτερο τμήμα της Μικράς Ασίας. Η Αυτοκρατορία

διατήρησε το δυτικό τμήμα και τις παλιότερες παραλιακές ζώνες στη Μεσό-

γειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι Νορμανδοί αποβιβάστηκαν στο Δυρράχιο

και προχώρησαν στην ενδοχώρα αλλά ο θάνατος του Ροδόλφου Γισκάρδου

το 1095 απάλλαξε την Αυτοκρατορία από απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο δωδέκατος αιώνας κύλησε με τη δυναστεία των Κομνηνών στην εξουσία

(1081-1185) και των Αγγέλων (1185-1204). Η Δύση πραγματοποίησε τις

Σταυροφορίες Α’ το 1096, Β’ το 1147 με πλήρη αποτυχία, την Γ’ (1189-1192)

κατά την οποία εκυρίευσαν παραλιακές πόλεις της Συρίας όχι όμως και τα Ιε-

ροσόλυμα που το 1187 είχαν καταλάβει οι Σαρακηνοί. Το 1204 η Δ’ Σταυρο-

φορία αντί Ιεροσολύμων κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Η πόλη καταλή-
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382) Ducellier: οπ.π., σελ.39.

383)  Ducellier: οπ.π., σελ.44.



φθηκε. Ακολούθησε σφαγή τρομακτική, λεηλασίες. Τέσσερεις ημέρες και νύ-

χτες η πόλη ληστευόταν, ακροτηριαζόταν, βιαζόταν, χλευαζόταν. Όργιο κτη-

νωδιών και βανδαλισμών. Ώρες σκοτεινές για την Κωνσταντινούπολη χειρό-

τερες κι από αυτές που γνώρισε όταν έπεσε στα χέρια των Οθωμανών.

Ακολούθησε ο διαμελισμός της Αυτοκρατορίας. Ο Βαλδουίνος ορίστηκε βασι-

λιάς της Κωνσταντινούπολης και πήρε τη Θράκη, τμήμα της βορειοδυτικής Μι-

κράς Ασίας και μερικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ο Βονιφάτιος ο Μομ-

φερρατικός τη Θεσσαλονίκη, μέρος της Μακεδονίας, και της Θεσσαλίας, ενώ

προχώρησε χωρίς αντίσταση μέχρι την Κόρινθο και παραχώρησε σε φίλους

και συμπολεμιστές τη Μαρκιωνία Βοδονίτσης, τη Βαρωνία των Σαλώνων και

το Μεγαλοκυράτο των Αθηνών και Θηβών. Στην Πελοπόννησο ιδρύθηκε το

Πριγκιπάτο της Αχαΐας. Η Βενετία πήρε διάφορα λιμάνια στην Αδριατική, τα

Ιόνια νησιά, τη Μεθώνη και την Κορώνη, νησιά του Αρχιπελάγους και την Εύ-

βοια, παραλιακές πόλεις στον Ελλήσποντο και τον Μαρμαρά, μέρος της Κων-

σταντινούπολης και διόρισε Πατριάρχη τον Βενετό Θωμά Μοροζίνη.

Ιδρύθηκαν τρία ανεξάρτητα Ελληνικά Κρατίδια: 1) Το Βασίλειο της Νίκαι-

ας, 2) Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 3) Το Δεσποτάτο της Ηπείρου

και αργότερα το 1348 το Δεσποτάτο του Μυστρά.

Πρώτο καταλύθηκε το βασίλειο της Θεσσαλονίκης το 1224 από τον Δεσπότη

της Ηπείρου Θεόδωρο. Το 1246 ο Ιωάννης Γ’ Βατάτσης το πρόσθεσε στην αυ-

τοκρατορία της Νίκαιας. Το 1259 στην Πελαγονία (στην Δυτική Μακεδονία)

ο στρατός του ανατολικού κράτους συγκρούστηκε με τον στρατό της συμμα-

χίας που δημιουργήθηκε μεταξύ Φράγκων και Δεσποτάτου με ηγέτη τον Γου-

λιέλμο ηγεμόνα της Αχαΐας, ο οποίος και αιχμαλωτίστηκε. Για την απελευθέ-

ρωσή του παραχώρησε στον νικητή τρία φρούρια. Τη Μονεμβασιά. Είχε πα-

ραμείνει ελεύθερη μέχρι το 1248 που την κατέλαβε ο Γουλιέλμος μετά από

τρίχρονη πολιορκία. Τον Μυστρά και το 1262 τη Μάνη. Την 26η Ιουλίου 1261

ανακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη ύστερα από 57 χρόνια κατοχής. Το 1291 ο

Νικηφόρος, Δεσπότης της Ηπείρου, για να αντιμετωπίσει τον Ανδρόνικο Β’
Παλαιολόγο που πολιορκούσε τα Γιάννενα κάλεσε σε βοήθεια τους Ανδε-

γαυούς στους οποίους παραχωρήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του Δεσποτάτου.

Με την έναρξη του 14ου αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε επανακτήσει

και κατείχε  τη Θράκη, τη Μακεδονία, μέρος της Θεσσαλίας, αρκετά νησιά και

το ΒΔ άκρο της Μικράς Ασίας, δηλαδή τις επαρχίες γύρω από τη Νίκαια. Ακό-

μη το Μυστρά και τη Μονεμβασιά μετά τη μάχη της Πελαγονίας και τη Μάνη.

Το Δεσποτάτο της Ηπείρου κατείχε την Ήπειρο και μέρος της Θεσσαλίας

και το κράτος της Τραπεζούντας διατηρήθηκε ανεξάρτητο. Διάφορα μου-
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σουλμανικά εμιράτα έφταναν μέχρι τα Αιγαιοπελαγίτικα παράλια και Ν. Α.

της Προύσας είχαν από τα μέσα του 13ου αιώνα εγκατασταθεί οι πρώτοι

Τούρκοι Οθωμανοί και άρχισαν να καταλαμβάνουν εδάφη των Βυζαντινών.

Το πρώτο μισό του 14ου αιώνα το χαρακτηρίζουν: Οι δύο εμφύλιοι πόλεμοι που

οδήγησαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε βαθειά κρίση πολιτική, και κοινωνι-

κή που συμπορεύτηκε με τις θρησκευτικές έριδες. Η απώλεια των εδαφών της

στη Μικρά Ασία με την παράλληλη αύξηση της κυριαρχίας των Οθωμανών. Οι

ενέργειες της Βουλγαρίας. Η δημιουργία του κράτους Σερβίας-Ρωμανίας από

τον Στέφανο Δουσάν. Η δυναμική παρουσία των εμιράτων του Αϊδινίου και

του Σαρουχάν στο Αιγαίο. Η παρουσία Βενετών, Γενουατών και λοιπών δυτι-

κών στο Αιγαίο, στην Προποντίδα και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο αιώνας άρχισε με την παρουσία των Καταλανών (1302) στην Κωνσταντι-

νούπολη. Τους δέχτηκε ο Ανδρόνικος Β’ και τους χρησιμοποίησε εναντίον

των Τούρκων. Στον πόλεμο ήταν ακατανίκητοι αλλά η συμπεριφορά τους

στον πληθυσμό της Μικράς Ασίας, ανάγκασε τον Ανδρόνικο να τους ανα-

καλέσει στη Θράκη (1305-1307) όπου συνέχισαν την ίδια τακτική. Στράφη-

καν δυτικά, λεηλάτησαν μοναστήρια και παρέμειναν στη Χαλκιδική (1308-

1309). Πέρασαν στη Θεσσαλία και το 1311 έφτασαν στο Δουκάτο των Αθη-

νών όπου παρέμειναν 77 χρόνια μέχρι το 1388. Η συρρίκνωση της Αυτο-

κρατορίας συνεχιζόταν σταδιακά χάνοντας τμήματα από τα εδάφη της μέχρι

τα μέσα του επόμενου αιώνα όταν η Κωνσταντινούπολη πέρασε στην κατο-

χή των Οθωμανών και σφραγίστηκε το τέλος της384.
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384) Αναλυτικότερα στα παρακάτω: Κ. Παπαρρηγόπουλου: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος

Πέμπτος, Μέρος Πρώτο, σελ.101, 107, 130-157, 192-199. # Α. Α. Βασίλιεφ: Ιστορία Βυζαντινής Αυτο-

κρατορίας, Εκδόσεις Μπεργάδη, Τόμος Β’, σελ.719, 732-743, 748, 773-776. # Αγγελική Λάϊου: Η Κα-

τάληψη της Μικράς Ασίας από τους Οθωμανούς, Ι.Ε.Ε., Τόμος 8, σελ.150-166, 177-183. # Ε. Ζαχαριά-

δου: Η Επέκταση των Οθωμανών στην Ευρώπη ως την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 1354-1453,

Ι.Ε.Ε., Τόμος Θ’, σελ.186-194. # J. J. Norwich: Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου, Εκδόσεις Γκοβόστη,

Έκδοση Δ’, σελ.504-518, 528. # Ν. Γ. Σβορώνος: Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογρα-

φίας, σελ.135-137. # Α. Ε. Βακαλόπουλου: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Έκδοση Β’, Τόμος Α’,

σελ.83, 102-111, 117-119. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα, Τόμος Α’,

σελ.300-307. # Φ. Γρηγορόβιου: Ιστορία της Πόλεως των Αθηνών (μετάφραση Σπ. Λάμπρου), Τόμος

Α’, σελ.550-563. # Π. Αραβαντινού: Χρονογραφία της Ηπείρου τε των Όμορων Ελληνικών και Ιλλυ-

ρικών Χωρών, Τόμος Α’, σελ.11-119, 131-133. # Νεοκλής Σαρρής: Οσμανική Πραγματικότητα, Τόμος

Α’, Το Δεσποτικό Κράτος, σελ.226-227, 503-518. # Επ. Ι. Σταματιάδη: Οι Καταλανοί εν τη Ανατολή.



Η Κάθοδος των Αρβανιτών στη Θεσσαλία και την Ήπειρο

Πότε κατέβηκαν νότια στις Ελληνικές χώρες για πρώτη φορά οι Αρβανίτες;
Ο Μπίρης τοποθετεί την πρώτη κάθοδο των Αρβανιτών στα έτη 1021-1022,
δυο χρόνια δηλαδή μετά την απώθηση των Βουλγάρων από τον αυτοκράτο-
ρα Βασίλειο Β’ ιδιαίτερα από την περιοχή του Δυρραχίου, υποστηρίζοντας
ότι κατέστρεφαν καθώς απομακρύνονταν οι Βούλγαροι τα χωριά του Αρβά-
νου μεταξύ Δυρραχίου, Κρόϊας και Εμπασάν και θεωρεί βέβαιον ότι εγκα-
τέστησε ο αυτοκράτορας τους εκπατρισθέντες κατοίκους του Αρβάνου στη
βορειοδυτική παρυφή της Ηπείρου. Από τότε, η περιοχή της κοιλάδας του
Αώου μέχρι του Αργυροκάστρου και του Βερατίου πήρε το όνομα της πα-
λιάς πατρίδας τους, ως Άρβανον και Άρμπρι-Αρμπερία385.
Πότε οι Αρβανίτες εμφανίστηκαν στην Θεσσαλία; Ο αυθέντης της Θεσσα-
λίας Μιχαήλ Γαβριηλόπουλος το 1295 έστειλε στους κατοίκους του Φαναρί-
ου «ορκωμοτικό γράμμα» για τη μονή Λευκουσιάδος και για τα προνόμια
που τους χορηγούσε και τους διαβεβαίωνε «ότι ου μή προοικίσω Αλβανίτας
ή εγώ ή τις από των κληρονομοδιαδόχων εις την περιοχήν του αυτού κάστρου
πάρεξ όσον έχουν διά χρυσοβούλλου καί προστάγματος βασιλικού εις όσα
κτήματα εκράτουν παρά των Φαναριωτών διά προστάγματος βασιλικού386».
Ωστόσο απεδείχθη ότι το πάρα πάνω έγγραφο δεν στάλθηκε το 1295 αλλά
το 1342 και επομένως δεν θεωρείται η χρονολογία σχετική με την πρώτη εμ-
φάνιση387. Ο Ιωάννης Χ. Πούλος θεωρεί ότι η πρώτη εμφάνιση των Αρβανιτών
ανάγεται στο 1315. Επισημαίνει ότι ο Καντακουζηνός γράφει για τον Συργιά-
νη που κατέφυγε στους Αρβανίτες της Θεσσαλίας «κατά φιλίαν παλαιάν, ἥν
πρός αὐτούς ἦν πεποιημένος ὅτε τῆς ἑσπερίας ἐστρατήγει». Ο Συργιάννης
έγινε στρατηγός σε ηλικία 25 ετών. Γεννήθηκε το 1290, άρα έγινε το έτος 1315.
Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Αρβανίτες ήσαν εγκατεστημένοι
στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας τουλάχιστον το 1315388.
Ο χρονογράφος Marino Sanudo Torcedo το 1325 αναφέρει τους Αρβανίτες
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385) Κώστα Η. Μπίρη: Αρβανίτες οι Δωριείς του Νεώτερου Ελληνισμού, Αθήνα 1976, σελ.46-47.

386) Νέος Ελληνομνήμων, Τόμος 6ος, σελ.242. Ωστόσο αυθέντης της Θεσσαλίας (1324-1333) ήταν ο

Στέφανος Γαβριλόπουλος.

387) Zakythinos, Le Despotat Grec, Τόμος ΙΙ, σελ.31, σημ.2.

388) Ιωάννου Χ. Πούλου: Η Εποίκησις των Αλβανών εις Κορινθίαν, σελ.13-13, Μεσαιωνικόν

Αρχείον αρ.3.



της Θεσσαλίας και τους χαρακτηρίζει με τα πιο μελανά χρώματα. Το 1333
ο Ανδρόνικος Γ’ εξεστράτευσε στη Θεσσαλία, αποκατέστησε την κυριαρχία
της αυτοκρατορίας υποτάσσοντας όσα φρούρια έμεναν ακόμη αυτόνομα
και όσα είχε καταλάβει ο δεσπότης της Ηπείρου και υποχρέωσε τους αβα-
σίλευτους Αρβανίτες να προσκυνήσουν. «Οἱ τά ὀρεινά τῆς Θετταλίας νε-
μόμενοι Ἀλβανοί ἀβασίλευτοι, Μαλακάσιοι και Μπούϊοι καί Μεσαρίται
ἀπό τῶν φυλάρχων προσαγορευμένοι, περί δισχιλίους καί μυρίους ὄντες,
(12.000) προσεκύνησαν ἐλθόντες καί ὑπέσχοντο δουλεύειν» γράφει ο Κα-
ντακουζηνός. Το 1335 παραβήκανε τις συνθήκες με τον βασιλιά και λεηλα-
τούσαν τα Βελάγρατα (Μπεράτι) και Κάνινα και κατέλαβαν εξ εφόδου τα
φρούρια του Σκρεπαρίου, της Κλεισούρας και του Τόμορου. Από αυτήν
την αιτία αλλά και επειδή είχε πεθάνει ο Ιωάννης δεσπότης της Ηπείρου
ζήτησε ο Ανδρόνικος από τον Αμούρ που κατείχε την Ιωνία Αγαρηνούς πε-
ζούς και τοξότες που είχαν συνηθίσει να πολεμούν και νίκησαν τους άο-
πλους και έκπληκτους Αρβανίτες. Έφτασαν μέχρι το Δυρράχιο. Σκότωσαν
τους περισσότερους, αιχμαλώτισαν και πήραν βοσκήματα, τριάντα χιλιά-
δες βόδια, πέντε χιλιάδες άλογα, και μυριάδες πρόβατα, σύμφωνα με όσα
εξιστορεί ο Καντακουζηνός389.
Το επόμενο έτος 1337 έγινε αποστασία στην Ήπειρο. Ο Νικηφόρος Βασιλί-
τσης κατέλαβε την Άρτα, ο Αλέξιος Καβάσιλας τους Ρωγούς και ο Νικηφό-
ρος Β’ Άγγελος, γιός της Άννας και του Ιωάννη με την υποστήριξη της Αι-
κατερίνης Βαλουά στάλθηκε με ναυτική δύναμη και προσάραξε στο Θωμό-
καστρο. Την Άνοιξη του 1339 έφτασαν ο Ανδρόνικος συνοδευόμενος από
τον Μέγα Δομέστικο Ιωάννη Καντακουζηνό, υπόταξαν τους στασιαστές,
έπεισαν τον Νικηφόρο να παραδοθεί και ορίστηκε επίτροπος στη Θεσσαλία
και την Ήπειρο ο Ιωάννης Άγγελος390. Το 1341 πέθανε ο Ανδρόνικος.
Ο Στέφανος Ντουσάν προχώρησε χωρίς να συναντήσει αποτελεσματική
αντίσταση στη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Αλβανία και την
Ήπειρο και ονόμασε τον εαυτόν του αυτοκράτορα Σερβίας και Ρωμανίας,
δεσπότην Άρτας και κόμητα Βλαχίας (δηλαδή Θεσσαλίας). Το 1349 κατέλα-
βε και τη Θεσσαλονίκη. Οι Ανδηγαυοί διατήρησαν το Δυρράχιο, το Βου-
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389) Π. Αραβαντινού: οπ.π., Τόμος Πρώτος, σελ.111-116. # Κωνσταντίνου Ν. Σάθα: Ελληνικά Ανέκ-

δοτα, Τόμος Πρώτος, σελ.ιδ’-ιζ’.

390) Π. Αραβαντινού: οπ.π., Τόμος Πρώτος, σελ.120-129. # Κ. Παπαρρηγόπουλου: οπ.π., Τόμος Πέ-

μπτος, σελ.202.



θρωτό, και τη Ναύπακτο και ο Βριέννιος τη Βόνιτσα. Στους Αρβανίτες που
είχαν συμπράξει έδωσε την Αιτωλία, την Ακαρνανία και την περιφέρεια της
Άρτας και διόρισε στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία δεσπότες τον αδελφό του
Συμεώνα Ούρεσι και τον Καίσαρα Πρελιούμπο391.
«Την Άνοιξη του 1347 η Κωνσταντινούπολη χτυπήθηκε από τον Μαύρο Θά-
νατο392» αλλά και τη Νότια Ελλάδα (1347/1348) έπληξε η μαύρη πανώλη393.
Το 1355 πέθανε ο Στέφανος Ντουσάν. Ο Συμεών Ούρεσης έσπευσε στη Σερ-
βία διεκδικώντας από τον ανιψιό του, γιο του Στέφανου τη βασιλική κυ-
ριαρχία. Ο έκπτωτος δεσπότης της Ηπείρου Νικηφόρος Β’ Άγγελος βρήκε
την ευκαιρία να εκστρατεύσει στη Θεσσαλία και να προχωρήσει στην Αιτω-
λία. Το 1358 αποφάσισε να απαλλαγεί από τους Αρβανίτες. Αλλά δεν είχε
αξιόμαχο στρατό να τους αντιμετωπίσει. Προσεταιρίστηκε μια συμμορία
Τούρκων μισθοφόρων που λεηλατούσε τη γειτονική Θεσσαλία. Η μάχη έγι-
νε στο Αγγελόκαστρο (παρά την πολίχνη Αχελώον). Οι Αρβανίτες επικρά-
τησαν συνέλαβαν τον Νικηφόρο και τον εφόνευσαν. «Έγινε θύμα της τόλ-
μης του, γράφει ο Αραβαντινός, αποθανών μετά τριετή δεσποτείαν». Ο Μπί-
ρης και ο Ουΐλλιαμ Μίλλερ αναφέρουν ότι έγινε αντιπαθής σε Έλληνες και
Αρβανίτες επειδή χώρισε τη σύζυγό του που τους ήταν πολύ αγαπητή για να
παντρευτεί την Ειρήνη κουνιάδα του Στέφανου Δουσάν. Επικεφαλής των
Αρβανιτών ήταν ο Κάρολος Θώπιας. Άφησε το 1359 την Αιτωλοακαρνανία
και την περιφέρεια της Άρτας στους Μπουαίους και πήγε στα Άρβανα. Ξε-
σήκωσε τους συμπατριώτες του σε επανάσταση, έδιωξε τους Σέρβους, κατέ-
λαβε την Κρόϊα και αργότερα το Δυρράχιον και ανακήρυξε τον εαυτόν του
αυθέντη του Άρβανου394.
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391) Κ. Παπαρρηγόπουλου: οπ.π., σελ.203. # Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.57-59. # Π. Αραβαντινού:

οπ.π., σελ.131-132. # Κωνσταντίνου Ν. Σάθα: οπ.π., σελ.ιθ’-κα’.

392) J. J. Norwich: οπ.π., σελ.523.

393) Βασίλης Παναγιωτόπουλος: Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας,

σελ.61-68.

394) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.59-60. # Κωνσταντίνου Η. Σάθα: οπ.π., σελ.κα’-κγ’. # Π. Αραβα-

ντινού: οπ.π., Τόμος Πρώτος, σελ.133-136. # Ιωάννου Χ. Πούλου: οπ.π., σελ.33-34. # Ο Απόστολος Ε.

Βακαλόπουλος (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τόμος Α’, σελ.28, Έκδοση Β’) γράφει ότι η μάχη του

Αχελώου έγινε την άνοιξη του 1359.



Δύο Αρβανίτικες ηγεμονίες στην Αιτωλοακαρνανία και την Αμβρακία

Μετά τη μάχη του Αχελώου ξαναγύρισε ο Συμεών Ούρεσης και πήρε πάλι την
κυριαρχία στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Αιτωλία. Τιτλοφορήθηκε ως «Βα-
σιλεύς καί αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων καί Σερβίας» ή «Ρωμαίων καί Σερβῶν
καί παντός Ἀλβάνου». Κράτησε τη Θεσσαλία με έδρα τα Τρίκαλα, έδωσε την
Ήπειρο στον γαμπρό του Θωμά Πρελιούμποβιτς, γιο του στρατηγού Κάισαρα
Πρελιούμποβιτς και έδωσε την Αιτωλοακαρνανία στον Πέτρο Μπούα και την
Αμβρακία στον Πέτρο Λιόσα395. Αυτές οι παραχωρήσεις έγιναν το 1367.
Ο Θωμάς Πρελιούμποβιτς συμπεριφερόταν σκληρά και αρπακτικά και όπως
γράφει ο Αραβαντινός «ἡ πόλις τῶν Ἰωαννίνων ἐστέναζε καί ἐρημοῦτο
ἔσωθεν ἐκ τῶν τοῦ τυράννου ἀνοσιουργημάτων, ἔξωθεν δέ ἐκ τῶν Ἀλβα-
νικῶν ἐπιδρομῶν καί ἁρπαγῶν, καθότι καί κατά τό μεταξύ τοῦτο κινηθέ-
ντες κατά τῆς πόλεως οἱ αὐτόνομοι τῶν Ἀλβανῶν, ἐπολιόρκουν αὐτήν δυ-
σμενώς καί διαρκῶς ἐν τριετεῖ διαστήματι». Όταν διαλύθηκε ατελέσφορη
αυτή η πολιορκία επιτέθηκε κατά της πόλης ο Πέτρος Λιόσας με τους ομό-
φυλους του Μαλακάσιους και Μαζαρακαίους και την καταπονούσε για τρία
ακόμη χρόνια. Τελικά ήρθαν σε διαπραγματεύσεις και έδωσε την κόρη του
Ειρήνη ο Θωμάς στον γιό του Πέτρου Λιόσα τον Γκίνο396.
Το 1374 πέθανε ο Πέτρος Μπούας και άφησε δύο γιούς, τον Γκίνο Μπούα
Σπάτα και τον Μαυρίκη Μπούα Σγούρο, από τους οποίους ο πρώτος έγινε
κληρονόμος της ηγεμονίας. Οι μοναχοί Κομνηνός και Πρόκλος στο χρονικό
τους τον περιγράφουν ως άνδρα δραστήριο, ενάρετο με ικανά προτερήμα-
τα397. Το ίδιο έτος 1374 πέθανε από λοιμό και ο Πέτρος Λιόσας και άφησε
κληρονόμο τον γιό του Γκίνο Λιόσα, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τον Γκί-
νο Μπούα Σπάτα που κυρίευσε την πρωτεύουσα κι έγινε κυρίαρχος των κτή-
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395) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Ιστορία της Φραγκοκρατίας, Τόμος Α’ σελ.419 (μετάφραση Σπ. Λά-

μπρου). # Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.29. # Κ. Σάθα: Ελληνικά Ανέκδο-

τα, Τόμος Πρώτος, σελ.λβ’.

396) Π. Αραβαντινού: οπ.π., Τόμος Πρώτος, σελ.139-140. # Κώστα Η Μπίρη: οπ.π., σελ.73.

397) Το ιστορικό πόνημα των μοναχών από τα Γιάννενα Κομνηνού και Πρόκλου περιεχόταν σε μία

συλλογή ανέκδοτων έργων που ονομαζόταν «Κουβαράς» που έγινε βορά ολεθριότατης πυρκαγιάς το

1820. Ο Αραβαντινός (οπ.π, σελ. θ, ι, ια) αναφέρει με λεπτομέρειες τις προσπάθειες να αποδοθεί το

χρονικό των μοναχών. 1) Γ. Δ. Μπαλαβανίδη, 2) Το αντίγραφο ανώνυμου αντιγραφέα, 3) Η έκδοση

του Πουκεβίλ, 4) Η έκδοση που επιμελήθηκε ο Μουστοξείδης κ.λ.π.



σεων του Λιόσα, που κατέφυγε στον πεθερό του στα Γιάννενα. Από τον πε-
θερό του, τού παραχωρήθηκε κάποια εξουσία στην Ήπειρο. Το 1377 επει-
δή η τυραννία και τα βασανιστήρια των υπηκόων συνεχίζονταν από τον Θω-
μά Πρελιούμποβιτς ξεσηκώθηκαν γηγενείς Ηπειρώτες και έποικοι Αρβανί-
τες και με επικεφαλής τον Λιόσα που είχε μαζί του τους Μαλακασαίους σή-
κωσαν επανάσταση. Ο Θωμάς Πρελιούμποβιτς τους νίκησε. Τον γαμπρό του
τον έριξε στη φυλακή και εξανδραπόδισε τους Αρβανίτες. Ο Γκίνος Λιόσας
δεν ξαναφάνηκε στην ιστορία398.
Ο Γκίνος Μπούας Σπάτας δύο χρόνια πριν, το 1375, πολιόρκησε τα Γιάννε-
να χωρίς αποτέλεσμα ενώ το 1377 ο μέγας μάγιστρος του τάγματος των Ιω-
αννιτών ιπποτών της Ρόδου Ιωάννης Φερδινάρδος ντε Ερέντια, που είχε εισ-
δύσει στο πριγκιπάτο της Αχαΐας, κυρίευσε τη Ναύπακτο και προχωρούσε
να πάρει την Άρτα. Ο Γκίνος Μπούας Σπάτας διέλυσε τις δυνάμεις του, τον
αιχμαλώτισε και μετά δύο χρόνια ελευθερώθηκε αλλά χρειάστηκε οι Ιωαν-
νίτες να καταλάβουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για λύτρα399.
Στην Ήπειρο οι αθλιότητες του Θωμά Πρελιούμποβιτς συνεχίζονταν καθώς
και οι συγκρούσεις με τους Αρβανίτες. Ο Αραβαντινός γράφει για τον φύ-
λαρχο των Μαλακασίων Γκίνο Φράτα ότι πλησίασε με στρατό στα Γιάννενα
αλλά νικήθηκε από τον Θωμά, τον αιχμαλώτισε και τον περιέφερε στην πό-
λη, γέμισαν οι φυλακές από πολλούς ζωγρηθέντες όπου τους εγκατέλειψε με
κτηνώδη συμπεριφορά400.
Το 1380 οι Μαλακάσιοι με τη βοήθεια κάποιου Νικηφόρου Κουφού που εί-
χε πλοίο μεγάλης χωρητικότητας κατέλαβαν το νησί στη λίμνη. Άλλοι πο-
λιορκούσαν την πόλη και άλλοι από το νησί ξεκίνησαν με βάρκες προς τους
οποίους εξήχθαν οι οικήτορες της πόλης. Από την πεισματώδη μάχη στη λί-
μνη νικήθηκαν οι Μαλακάσιοι. Πολλοί πιάστηκαν αιχμάλωτοι άλλους τους
πούλησε ή «ερρινοτόμησε401».
Η ηγεμονία των Μπουαίων στην Αιτωλοακαρνανία και την Άρτα συνεχίστη-
κε αρκετά χρόνια μετά. Αλλά στα γεγονότα που επακολούθησαν θα επα-
νέλθουμε.
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398) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.74-75.

399) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.74. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.439-440. # Π. Αραβα-

ντινού: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.142.

400) Π. Αραβαντινού: οπ.π., σελ.141.

401) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.75. # Π. Αραβαντινού: οπ.π., σελ.142, 143.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ

ΣΤΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η Φραγκοκρατία στην Ανατολική Στερεά

Η πρώτη εποίκηση των Αρβανιτών στην Αττική έγινε ύστερα από δύο

σχεδόν αιώνες Φραγκοκρατίας. Τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ήπειρο

και τη Θεσσαλία που περιγράψαμε έγιναν κατά τη διάρκεια της

Φραγκοκρατίας  1205-1311 και της Καταλανοκρατίας 1311-1388.

Πρώτη Περίοδος: Οι Φράγκοι (1205-1311)

Στην Αττική το 1205 οι Φράγκοι δεν συνάντησαν καμία αντίδραση στην

προέλασή τους προς την Αθήνα από τον εγχώριο πληθυσμό. «Οὐδέν φρούριον
οὐδέ μεγάλη τις πόλις ἀνέστειλε τήν πρός τάς Ἀθήνας πορείαν των
Φράγκων» γράφει ο Γρηγορόβιος402. Η πόλη που λίγους μήνες πριν ―το 1204―

είχε αντισταθεί στον τύραννο του Ναυπλίου Λέοντα Σγουρό δεν αντιστάθηκε

στους Φράγκους επειδή είχε αποκάμει από τη Βυζαντινή κακοδιοίκηση.

Μεγακύρηδες του δουκάτου υπήρξαν ο Όθων Δελαρός 1205-1225, ο ανιψιός

του Γκύ Α’ Δελαρός 1225-1264, ο μεγαλύτερος γιός του Ιωάννης Α’ 1264-

1280, ο αδελφός του Γουλιέλμος Α’ 1280-1287. Τον διαδέχτηκε ο ανήλικος

γιός του, Γκύ Β’ Δελαρός 1287-1308. Τρία χρόνια, 1291-1294, κηδεμόνας του

Γκύ Β’ διατέλεσε ο Ούγος Βριέννιος. Κατά τη διακυβέρνηση του Γκύ Β’ το

δουκάτο γνώρισε μεγάλη ευημερία. «Τώρα πρῶτον βλέπομεν τήν Ἀττικήν
ἐξάγουσα εἰς τήν Βενετίαν σίτον, ἐν ᾧ συνήθως ἔδει νά εἰσάγωνται σιτηρά
εἰς τό δουκᾶτον ἐκ τῶν νοτίων τῆς Ἰταλίας» γράφει ο Μίλλερ403.

Ο Γκύ Β’ πέθανε χωρίς παιδιά και τον διαδέχτηκε ο Βάλθερος Βριέννιος

(ή Gautier V de Brienne), 1309-1311, ο πιο κοντινός αρσενικός κληρονό-

μος γιός του Ούγου Βριέννιου. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του ο Βάλ-

θερος Βριέννιος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Ιωάννη Β’ σεβαστοκρά-

τορα της Μεγαλοβλαχίας (Θεσσαλίας)404, ο οποίος επιδίωξε να απαλλαγεί

από τις υποχρεώσεις που του είχε επιβάλει η διαθήκη του πατέρα του προς

το Δούκα των Αθηνών δηλαδή θέλησε να μην είναι κηδεμονευόμενος από

το Βάλθερο Βριέννιο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

264

402) Φερδινάρδου Γρηγοροβίου: Ιστορία της Πόλεως Αθηνών, Τόμος Α’, σελ.372.

403) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.294.



Όπως έχει ήδη γραφεί, οι Καταλανοί από την άνοιξη του 1303 ήσαν στη

Θεσσαλία και οι εκεί αρχές προσπαθούσαν  ειρηνικά να τους προωθή-

σουν νοτιότερα. Την άνοιξη του 1310 ο Βάλθερος Βριέννιος έστειλε με-

σολαβητές στους Καταλανούς και τους πρότεινε να τους πληρώσει για έξι

μήνες και εκείνοι να τον βοηθήσουν στον πόλεμο με τον σεβαστοκράτο-

ρα. Οι Καταλανοί δέχτηκαν. Η αμοιβή μεγάλη, 4 1/2 χρυσές ουγκιές ο πά-

νοπλος ιππέας, δύο ο ψιλός ιππέας και μία ο πεζός. Με τη βοήθειά τους ο

Βριέννιος αντιμετώπισε την τριπλή συμμαχία Ανδρόνικου, Άννας και Ιω-

άννη Β’ που συνέστησαν με σκοπό να παρεμποδίσουν την προσάρτηση

των Νέων Πατρών στο δουκάτο της Αθήνας. Κατάλαβε περισσότερα από

τριάντα φρούρια στη Φθιώτιδα και έγινε κύριος του Παγασητικού κόλ-

που. Ο Βριέννιος είχε προκαταβάλει δύο μηνιαίους μισθούς στους Κατα-

λανούς και όφειλε τους τέσσερους. Όμως επέλεξε 200 ιππείς και 300 αλ-

μογάβαρους (πεζούς) και ζήτησε από τους υπόλοιπους να παραδώσουν τα

φρούρια που κατείχαν, να εγκαταλείψουν το έδαφος και να αναζητήσουν

αλλού την τύχη τους. Οι Καταλανοί αρνήθηκαν να τα παραδώσουν και ζή-

τησαν επί πλέον να τα κρατήσουν ως τιμάριο και να μείνουν στη χώρα

υποτελείς στον Βριέννιο. Η πρόταση απορρίφθηκε από τον Βριέννιο ο

οποίος απείλησε ότι θα τους εξαναγκάσει να φύγουν. Η σύγκρουση ήταν

αναπόφευκτη.

Ο Βριέννιος συγκέντρωσε στρατό από Αθήνα, Θήβα, Πλαταιές, Αχαΐα, Λο-

κρίδα, Φωκίδα, Μέγαρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Βοδονίτσα, Σάλωνα, Εύ-

βοια, Αρχιπέλαγος. Ποτέ δούκας των Αθηνών δεν είχε συγκεντρώσει τόσο
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404) Τον Μιχαήλ Β’ Άγγελο (1236-1271) διαδέχτηκαν ο Νικηφόρος Α’ που παρέλαβε την Παλαιά

Ήπειρο και τη Λευκάδα και ο Ιωάννης Α’ που εγκαταστάθηκε στις Νέες Πάτρες (Υπάτη) με όρια της

επικράτειας τον Όλυμπο στον βορρά, στο νότο τον Παρνασσό και τον Κορινθιακό κόλπο,

περιλαμβάνοντας και μέρος της Λοκρίδας, είχε δε λάβει την προσωνυμία του σεβαστοκράτορα

(Ουΐλλιαμ Μίλλερ, Τόμος Α’, σελ.189-191). Το 1296 είχαν πεθάνει και οι δύο, ο δεσπότης της Ηπείρου

Νικηφόρος και ο δούκας Νέων Πατρών Ιωάννης Α’. Το 1303 πέθανε και ο Κωνσταντίνος γιος του

Ιωάννη Α’ και άφησε τον μοναχογιό του Ιωάννη Β’ ανήλικο. Διόρισε με διαθήκη ο Κωνσταντίνος

κηδεμόνα του γιού του και επίτροπο στην αρχή του δουκάτου τον ανιψιό Γκυ Β’ γιατί το δουκάτο των

Αθηνών ήταν το ισχυρότερο από τα φραγκικά κράτη στην Ελλάδα και μπορούσε να υπερασπισθεί τη

Θεσσαλία από τον Αυτοκράτορα Παλαιολόγο και τη φιλόδοξη Άννα του δεσποτάτου της Ηπείρου

επίτροπο του νεαρού δεσπότου Θωμά (Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., σελ.283-284).

405) Ο Νικηφόρος Γρηγοράς έγραψε «Ρωμαϊκή Ιστορία» δια την περίοδο 1204-1359.



στρατό. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς405 γράφει: 6.400 ιππείς και 8.000 ενώ ο Κα-

ταλανός ιστορικός Μουντάνερ τους ανεβάζει σε 24.000 μεταξύ των οποίων

700 εκλεκτοί ιππείς. Φανταστικό αριθμό τον χαρακτηρίζει ο Setton στην

προσπάθεια του Ισπανού ιστορικού να μεγιστοποιήσει τη δόξα του καταλα-

νικού επιτεύματος.

Η Εταιρεία των Καταλανών είχε όπως υποστηρίζει ο Νικηφόρος Γρηγοράς

3.500 ιππείς και 4.500 πεζούς μαζί με τους άτακτους Θεσσαλούς και τους

Τούρκους. Οι Καταλανοί ξεκίνησαν από τη Φθιώτιδα πέρασαν στη Λοκρί-

δα και στάθμευσαν στην Κάπραινα (Χαιρώνεια) πριν την Κωπαΐδα. Άνοι-

ξαν τάφρους και πλημύρισαν τον κάμπο μεταξύ Σκριπούς (Ορχομενού) και

Λιβαδειάς, ενώ η λάσπη καλυπτόταν από την ανοιξιάτικη χλόη, «ὥστε ἐλλι-
μνάζειν καί ἀνίσχυρον τήν βάσιν τῶν ἵππων ποιεῖν, συγχωνυμένων τῷ πηλῷ
τῶν ποδῶν καί οὐκ εὐχερῶς κινεῖσθαι».

Βλέποντας οι Καταλανοί το μέγεθος του στρατού του Βριέννου ζήτησαν

―επειδή δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω στη Θεσσαλία σκεπτόμενοι τις

ήττες από τον βυζαντινό στρατηγό Χανδρηνό― να κάνουν ειρήνη και να

επιστρέψουν τα φρούρια. Υπολογίζοντας ο Βριέννιος ότι φοβήθηκαν έκανε

το λάθος και ζήτησε να παραδοθούν άνευ όρων. Εκείνοι αρνήθηκαν και

ανασύνταξαν τις δυνάμεις τους για μάχη.

Η μάχη έγινε τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 1311. Την αναφέρει το ελληνικό

Χρονικό του Μορέως. Ο δούκας όρμησε οδηγώντας διακόσιους εκλε-

κτούς ιππείς αλλά οι κατάφρακτοι ίπποι χώθηκαν στη λάσπη και άδικα

προσπαθούσαν οι ιππείς να τους βγάλουν από το τέλμα. Τα βέλη των

Ισπανών τους σκέπασαν, φονεύτηκε ο δούκας καθώς και τα στίφη που

τον ακολούθησαν. Όσοι μπόρεσαν να ξεφύγουν έτρεχαν προς τη Θήβα.

Από τους επτακόσιους ιππότες του στρατού του Βριέννιου επέζησαν μό-

νο δύο, ο Ρογήλος Δελόρ και ο Βονιφάτιος ο Ονηρωναίος. Φράγκοι και

Καταλανοί έμειναν χωρίς αρχηγούς. Οι Καταλανοί, μη γνωρίζοντας να

διοικούν, ανάθεσαν την αρχηγία στον Ρογήλο Δελόρ. Βλέποντας ότι πε-

ριστοιχίζονταν από ποικίλους εχθρούς, ζήτησαν και έγιναν υποτελείς του

Βασιλικού Οίκου της Αραγωνίας που διαφέντευε τη Σικελία. Το 1312, το

επόμενο έτος, ο Φρειδερίκος Β’ έστειλε τον δευτερότοκο γιό του, Μαμ-

φρέδο που ως ανήλικο τον αντιπροσώπευε ο έμπιστος ιππότης Βερεγγά-

ριος Εστανιόλ. Οι Καταλανοί μοίρασαν τη χώρα και τα λάφυρα και πα-

ντρεύτηκαν τις χήρες, αδελφές και κόρες των Γάλλων ιπποτών που σκο-

τώθηκαν στη μάχη406.
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Δεύτερη Περίοδος: Οι Καταλανοί (1311-1388)

Η κατοχή της Αττικοβοιωτίας από τους Γάλλους διήρκησε 106 χρόνια. Των

Καταλανών που ακολούθησαν 77, σχεδόν τα 3/4 του 14ου αιώνα. Δηλαδή

κατείχαν την Αττικοβοιωτία κατά τη διάρκεια των γεγονότων που συνέβη-

σαν στη Θεσσαλία και την Ήπειρο από τους αβασίλευτους Αρβανίτες και

τον Ανδρόνικο, με την πορεία του Κράλη της Σερβίας Στέφανου Δουσάν,

την παρουσία του Σίμωνα Ούρεσι του Θωμά Πρελιούμποβιτς και των

Αρβανίτικων ηγεμονιών.

Χρόνια δύσεκτα χαρακτήρισαν αυτήν τη δεύτερη περίοδο της Φραγκοκρα-

τίας. Οι Έλληνες κάτοικοι της Αττικής και της Βοιωτίας, γράφει ο Παπαρ-

ρηγόπουλος, δεν είχαν αισθανθεί το βάρος του ξενικού ζυγού και κατάντη-

σαν δουλοπάροικοι. Η γεωργία παραμελήθηκε και τα πάντα εκβαρβαρώθη-

καν407. Το δουκάτο των Αθηνών κυβέρνησαν την εποχή της Καταλανοκρα-

τίας 17 Γενικοί Επίτροποι.

Τα πιο σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο της

Καταλανοκρατίας ήσαν408: 1) Η νικηφόρα επίθεση των Καταλανών κατά των

Βενετών της Εύβοιας. Ο βασιλιάς της Σικελίας Φρειδερίκος Β’ ύστερα από

τις διαμαρτυρίες του Δόγη της Βενετίας και του Πάπα τους υποχρέωσε να

αποσυρθούν και να υπογράψουν συνθήκη.

2) Το 1319 προσάρτησαν στο δουκάτο των Αθηνών και το δουκάτο των Νέ-

ων Πατρών (Υπάτης) φθάνοντας βόρεια μέχρι τα Φάρσαλα.

3) Ο Βάλθερος (Walter) Βριέννιος, ομώνυμος γιός του Βάλθερου του τελευ-

ταίου δούκα, διεκδίκησε ως νόμιμος κληρονόμος το δουκάτο. Είχε την υπο-

στήριξη του πάπα που είχε σε δυσμένεια τους Καταλανούς. Η Αγία έδρα αυ-

τή την εποχή είχε μεταφερθεί στη γαλλική Αβινιόν και οι Πάπες ήσαν Γάλ-

λοι. Η εκστρατεία τελικά δεν ευδοκίμησε. Οι Καταλανοί κλείνονταν στα

φρούρια και άφηναν την ύπαιθρο ελεύθερη. Ο Βάλθερος δεν υποστηρίχτη-

κε από τον εγχώριο πληθυσμό και τους Βενετούς και το 1331 επέστρεψε μη

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

267

406) Kenneth M. Setton: Catalan Domination of Athens 1311-1388, σελ.5-14. The Mediaeval Acade-

my of America, Cambridge, Massachusetts 1948. # Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: οπ.π., Τόμος Β’,

σελ.17-33. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.315-332.

407) Κ. Παπαρρηγόπουλου: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΣΤ’, Μέρος Πρώτον, σελ.163.

408) Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.114-124, 136-137. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π.,

Τόμος Α’, σελ.351-352, 405-406, 425. # Κ. Παπαρρηγόπουλου: οπ.π., σελ.172-175, 227-228. # Kenneth

M. Setton: οπ.π., σελ.21-37, 38-42, 57-62.



μπορώντας να αντέξει τις δαπάνες της εκστρατείας.

4) Η παρουσία των Τούρκων. Οι Τουρκομάνοι των δυτικών παραλίων της

Μικράς Ασίας με τις επιδρομές, τις λεηλασίες και τις απαγωγές χιλιάδων

ανθρώπων στα νησιά και τα παράλια της Στερεάς και της Πελοποννήσου,

από το 1324 και μετά. Οι Καταλανοί συμμάχησαν με τους Τουρκομάνους

πειρατές με τους οποίους και συνεργάστηκαν σε επιδρομές. Το 1339-40 με-

γάλη επιδρομή στα περίχωρα της Θήβας από το μικρασιατικό εμιράτο του

Αϊδινίου με ογκώδη στρατό υπό τον Ομούρ πασά409.

Το 1363 ο Καταλανός μαρεσάλος και γενικός βικάριος του αθηναϊκού δου-

κάτου Ρογήρος ντε Λούρια αντίπαλος των Βενετών της Εύβοιας θεωρώντας

αναπόφευκτη τη ρήξη με τους Βενετούς κάλεσε Τούρκους μισθοφόρους και

τους δέχτηκε μέσα στα τείχη της Θήβας της πρωτεύουσας του δουκάτου. Δεν

διασαφηνίστηκε αν ήσαν Τουρκομάνοι ή Μωαμεθανοί του Μουράτ Α’. Ο
Setton θεωρεί ότι ήταν Μωαμεθανοί του Μουράτ Α’ που πέντε χρόνια μετά

κατέκτησε την Αδριανούπολη (1368-9) και την έκανε πρωτεύουσα αντί της

Προύσας. Ο Λούρια συνθηκολόγησε με τους Βενετούς της Εύβοιας και ανα-

γκάστηκε να τους εκδιώξει ο ίδιος από την πόλη. Ο Setton έγραψε για την

παρουσία των Τούρκων. «Όπως ο αυτοκράτορας Ιωάννης Καντακουζηνός

άνοιξε τον δρόμο προς την Ευρώπη στους Τούρκους, έτσι και ο Καταλανός

μαρεσάλος Ρογήρος ντε Λούρια άνοιξε τον δρόμο προς την Ελλάδα και την

Πελοπόννησο410».

Το επόμενο έτος 1364 έγινε ναυμαχία, κοντά στα Μέγαρα σύμφωνα με την

αραγωνική έκδοση του Χρονικού του Μορέως στο λιμάνι και πυρπολήθηκαν

35 πλοία Τούρκων. Νίκησαν οι συνασπισμένες δυνάμεις του Μανουήλ Κα-

ντακουζηνού, δεσπότη του Μορέως μαζί με τους Δυτικόυς αντιπάλους των

Καταλανών. Επειδή το χρονικό του Μορέως γράφει Τούρκοι χωρίς να διευ-

κρινίζει αν ήσαν Οθωμανοί του Μουράτ Α’ ή Τουρκομάνοι των Εμιράτων της

Μικράς Ασίας διατυπώθηκαν από τους ιστορικούς διαφορετικές γνώμες.

Άλλες ότι ήσαν και στη Θήβα και στα Μέγαρα Οθωμανοί411, άλλοι ότι προέρ-

χονταν από τα τουρκομανικά εμιράτα της Μικράς Ασίας412 και ο Αλ. Σαββίδης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

268

409) Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης: Η Οθωμανική Κατάκτηση της Θήβας και της Λεβαδειάς, σελ.16-17.

410) M. Setton: οπ.π., σελ.58, Just as the Emperor John Cantacuzenus Opened up the Road to Europe

to the Turk, so did the Catalan Marshal Roger de Iluria Open the Road to Greece and the Peloponnesus.

411) Οι Ουΐλλιαμ Μίλλερ και ο Ζακυνθηνός.

412) Οι Loenertz και ο Setton που άλλαξε γνώμη και συμφώνησε με την άποψη του Loenertz.



καταλήγει ότι ήσαν Οθωμανοί που προσκλήθηκαν στην πρωτεύουσα του

δουκάτου Θήβα και Τουρκομάνοι από τα εμιράτα της Μικράς Ασίας στα

Μέγαρα413.

Το 1365 Ο Λούρια, Γενικός Επίτροπος των Καταλανών στο δουκάτο ανα-

γκάστηκε να εκβάλει τους Οθωμανούς από τη Θήβα.

Ο πάπας Γρηγόριος ΙΑ’, θέλοντας να συνενώσει τις χριστιανικές δυνάμεις

σε μεγάλη συμμαχία εναντίον της Οθωμανικής απειλής, κάλεσε τους Χρι-

στιανούς κυρίαρχους της Ανατολής σε σύνοδο την 1η Οκτωβρίου 1373 στη

Θήβα. Η συγκέντρωση δεν είχε τις αναμενόμενες παρουσίες και η συγκρό-

τηση της συμμαχίας απέτυχε414. Κατά την άποψη τού O. Halechi τέτοια σύ-

νοδος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ415.

5) Τα τελευταία χρόνια της Καταλανοκρατίας στο δουκάτο των Αθηνών

(1374-1388): Το 1374 ο αυθέντης της Κορίνθου Νέριος Ατζαϊόλης εισέβαλε

στα Μέγαρα. Χωρίς ζωηρή αντίσταση παραδόθηκε το κάστρο. Μεταξύ των

υπερασπιστών διακρίθηκε ο Αθηναίος Δημήτριος Ρέντης.

Το 1379, σύμφωνα με το αραγωνικό Χρονικό του Μορέως, ο κόμης του Κομ-

βερσάνου, που ήταν τότε βάϊλος της Αχαΐας με στρατιά από τον Μοριά κα-

τέλαβε την πόλη της Αθήνας εκτός από την Ακρόπολη416.

Οι Ναβαρραίοι, Κομπανία από Ισπανούς Βάσκους και Γάλλους, υπηρέτησαν

ως μισθοφόροι τον βασιλιά της Ναβάρρας Κάρολο Β’ στον αγώνα κατά του

Καρόλου Ε’, βασιλιά της Γαλλίας, αλλά από το 1366 μετά την ειρήνευσή τους

οι Ναβαρραίοι έμειναν χωρίς δουλειά. Τους προσέλαβε ο Ιάκωβος ντε Μπώ.

Πέρασαν στην Κέρκυρα, τη Δυτική Ελλάδα και τελικά κατευθύνθηκαν στο

Δουκάτο των Αθηνών, το 1380. Η κατάκτηση της Βοιωτίας και της Αττικής

υπήρξε ταχεία. Δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν τα Σάλωνα, τα υπερασπί-

στηκε ο Λουδοβίκος Φαρδίγος με τις βοήθειες του κόμη Δημητριάδος και

τους υπ’ αυτόν Αρβανίτες, όπως και τα κάστρα της Λαμίας και του Σιδηρο-

κάστρου (Ηράκλειας). Τους επέτρεψε όμως ο μαρκίων της Βοδονίτζας να

διαβούν. Κατέλαβαν το κάστρο της Λιβαδειάς, της Θήβας όπου διακρίθηκαν
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413) Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης: οπ.π., σελ.21-22.

414) Φερδινάρδος Γρηγορόβιος: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.167-169. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’,

σελ.432-433. # Κ. Παπαρρηγόπουλου: οπ.π., Τόμος ΣΤ’, σελ.228. # M. Setton: οπ.π., σελ.77.

415) Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης: σελ.23 και σημ.33 στην σελ.48. Ο Halecki, Un Empereur de Byzance a

Rome, Βαρσοβία 1930.

416) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.426.



δύο Έλληνες ο Δημήτριος και ο Μήτρος, έφθασαν στην Αθήνα αλλά δεν κα-

τόρθωσαν να καταλάβουν την Ακρόπολη. Άλλος ένας ακόμα Έλληνας ο Ρέ-

ντης που είχε διακριθεί και στα Μέγαρα δέκα χρόνια πριν όταν τα κατέλαβε

ο Ατζαϊόλης συνέβαλε στην άμυνα του κάστρου. Την 20η Μαΐου 1380 οι Να-

βαρραίοι εγκατέλειψαν την Αττική και πέρασαν στον Μοριά417.

Ο Αντώνιος Ρουβιό Υ Λιούκ έγραψε για την Ακρόπολη: «Προ των τειχών

της συνετρίβησαν οι επιθέσεις της σταυροφορίας του Βάλθερου Βριέννιου,

της τουρκικής επιδρομής το 1363, του κόμητος Κομβερσάνου το 1379, των

Ναβαρραίων το 1380, και προ αυτής ανεκόπησαν επί δύο έτη αι προσπάθει-

αι του Φλωρεντίνου Νέριου Ατζαγιώλη418».

Μετά την αναχώρηση των Ναβαρραίων συνήλθαν στην Αθήνα και συνέταξαν

αναφορά προς τον βασιλιά της Αραγωνίας Πέτρο Α’ με ορισμένα αιτήματα.

Όμοια ενήργησαν και στα Σάλωνα λίγες ημέρες αργότερα. Την 1η Σεπτεμβρί-

ου 1380 υπέγραψε τα καταστατικά των Αθηνών «Els Capitols d’ Atenes» κα-

θώς και των Σαλώνων. Τα Καταστατικά των Αθηνών συντάχθηκαν σε 14 άρ-

θρα (Setton), 16 (Μίλλερ). Απ’ αυτά μόνον 4 αφορούσαν στο κοινό του κρά-

τους συμφέρον και την κοινότητα. Τα άλλα είχαν σχέση με ατομικά αιτήματα419.

Για να αναδιοργανώσει και πάλι το δουκάτο ο βασιλιάς Πέτρος αποφάσισε

να στείλει τον υποκόμη Ροκκαβέρτης Δον Φίλιππο Δαλμάν πρώτη φορά το

1379 και πάλι το 1381. Αυτός για την ασφάλεια του δουκάτου από τις επι-

δρομές που όλο και αυξάνονταν ζήτησε από τον βασιλιά την άδεια να χορη-

γήσει για δύο χρόνια απαλλαγή από τους φόρους για όλους τους Έλληνες

και Αρβανίτες που θα ήθελαν να εγκατασταθούν στο δουκάτο καθώς και γε-

ωργικό ή κτηνοτροφικό κλήρο. Έτσι έγινε η αρχή του αρβανίτικου εποικι-

σμού στην Αττική και τη Βοιωτία.

Το 1385 ο Νέριος Ατζαϊόλης αποφάσισε να πραγματοποιήσει το όνειρό του

να καταλάβει την Αθήνα. Ο Ροκκαβέρτης είχε αναγκαστεί να επιστρέψει

στην Ισπανία, έφυγε και ο αντικαταστάτης του ο Βιλανόβα και βρήκε ο
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417) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.441-443. # Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: οπ.π., Τόμος Β’,

σελ.183-187.

418) «Περί των Καταλανικών Φρουρίων της Ηπειρωτικής Ελλάδος», Υπό Αντωνίου Ρουβιό Υ Λιούκ

(Μετάφραση Γ. Ν. Μαυράκη), σελ.6, Εκδόσεις Κουλτούρα.

419) Kenneth M. Setton: οπ.π., σελ.158-165. # Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.187-

194. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.444-446. # Σοφία Ι. Δοανίδου: Η Φραγκοκρατία στην

Πόλη των Αθηνών 1205-1456, σελ.118-119.



Ατζαϊόλης το δουκάτο ακυβέρνητο. Κυρίευσε Μεγαρίδα, Βοιωτία, Φθιώτι-

δα, Αττική εκτός από την Ακρόπολη. Την 2α Μαΐου 1388 «ο Κυρ Νέριος κα-

τείχε το κάστρον Setines» γράφει σε επιστολή που σώθηκε στη Λαυρεντια-

νή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας. Ο Ατζαϊόλης δεν εγκαταστάθηκε αμέσως

στην Ακρόπολη. Στην Αθήνα πολλοί πέθαναν απο λοιμό κι αναγκάστηκε να

μεταβεί στη Θήβα.

Έτσι τελείωσε η Καταλανοκρατία στην Αττική. Μετά από τους Γάλλους και

τους Ισπανούς ακολούθησαν οι Ιταλοί 1388-1456 χρονιά που την κατέλαβαν

οι Τούρκοι για άλλα 377 χρόνια.

Πρώτη Εποίκηση των Αρβανιτών στην Αττική και Βοιωτία
Έχουμε ήδη περιγράψει την παρουσία των Αρβανιτών για μισό περίπου αι-
ώνα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, από τους αβασί-
λευτους στη Θεσσαλία μέχρι και τις δύο ηγεμονίες Αρβανιτών με τους
Μπουαίους και τους Λιοσαίους στο Αγγελόκαστρο και την Άρτα. Ακόμη
γνωρίσαμε ότι ο Γκίνος Λιόσας μετά το 1377 δεν ξαναφάνηκε στην ιστορία,
οι δε Μαλακασαίοι απέτυχαν το 1380 να επικρατήσουν κινηθέντες κατά του
Θωμά Πρελιούμποβιτς. Περιγράψαμε επίσης τα κυριότερα γεγονότα που
συνέβησαν στο δουκάτο των Αθηνών κατά τη διάρκεια της Καταλανοκρα-
τίας για να γίνει κατανοητό τι είχε προηγηθεί στον τόπο που μετοίκησαν οι
Αρβανίτες πριν από τον εποικισμό τους. Ωστόσο έχουμε παρουσία Αρβανι-
τών και πριν από τον εποικισμό τους κυρίως με επιδρομές και ορμητήριο τα
βόρεια σύνορα του δουκάτου.
Αναφερόμενος ο Ρουβιό Υ Λιουκ στο φρούριο του Σιδερόκαστρου420 γράφει
ότι «κατέλαβαν αυτό οι Αρβανίτες και κατά το 1360-1361 εξετέλεσαν σοβα-
ράν επιδρομήν εις το εσωτερικόν των καταλανικών κτήσεων421».
Ο Σπ. Π. Λάμπρου δημοσίευσε αντίγραφο ανέκδοτου εγγράφου που υπήρ-
χε στο Αρχείο του Πανόρμου της Σικελίας. Του το είχε στείλει ο Αντώνιος
Ρουβιό Υ Λιούκ. Στο έγγραφο αυτό περισώθηκε μαρτυρία για πειρατικές
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420) Η θέση του φρουρίου του Σιδερόκαστρου ήταν σε σημείο που έχει περιγράψει ως εξής ο

Νερούτσος: «Τό Σιδερόκαστρον ἔκειτο ἐπί τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης ἀπό Γραβιᾶς εἰς τήν πεδιάδα τοῦ
Σπερχειοῦ, ἄνωθεν αὐτοῦ καί τῆς διασφάγος τῆς Τραχῖνος, ἥν πεδιάδα διαρρέει ὁ μετά
χειμαρρώδους ὁρμῆς εἰς τόν Σπερχειόν ἐκβάλλων Ἀσωπός». Ρουβιό Υ Λιούκ: οπ.π., σελ.37.

421) Ρουβιό Υ Λιούκ: οπ.π., σελ.41.



επιδρομές Αρβανιτών το 1368 στο καταλανικό δουκάτο της Αττικής422.
Σε έκθεση που σώζεται στο βασιλικό αρχείο της Βαρκελώνης, ανάμεσα στα
έγγραφα του βασιλείου της Αραγωνίας, αναφέρονται λεπτομερώς οι αρχιε-
ρείς και οι ευγενείς άρχοντες των δουκάτων των Αθηνών και των Νέων Πα-
τρών. Μεταξύ των Καταλανών τιτλούχων και ο κόμης της Μίτρας δηλαδή
της αρχαίας Δημητριάδος στην περιοχή του Βόλου, που μπορούσε να έχει
περί τους 1.500 καβαλαραίους, Αρβανίτες423. Ο αρχικός εκδότης του εγγρά-
φου Ρουβιό Υ Λιούκ και όσοι έγραψαν μετά απ’ αυτόν, καθώς και ο Σπ.
Λάμπρου που μετέφερε την πληροφορία αυτή στην ελληνική βιβλιογραφία,
δεν πρόσεξαν ότι ο αντιγραφέας του εγγράφου είχε κάνει ένα λάθος· είχε
αντιγράψει «Comte de Mitre» αντί για «Comte Demitre». Έτσι, οι σχολια-
στές νόμισαν ότι επρόκειτο για κάποιο αξιωματούχο της πόλης Δημητριά-
δας, που την κατείχαν οι Καταλανοί και πίστεψαν ότι είχαν εποικήσει
Αρβανίτες στην Ανατολική Θεσσαλία αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται από
άλλες πηγές, τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, ενώ επρόκειτο για κάποιον
κόμη Δημήτριο. Το σφάλμα το εντόπισε και το διόρθωσε ο Lοenertz καθώς
και ο K. Setton424 στην αναθεωρημένη έκδοση.
Όπως γράφτηκε πιο πάνω οι Ναβαρραίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν το
κάστρο των Σαλώνων. Το υπερασπίστηκαν ο Γενικός Επίτροπος Λουδοβίκος
Φαδρίγος και ο κόμης Δημητριάδος (δηλαδή ο κόμης Δημήτριος425).
Ο Β. Παναγιωτόπουλος υποστηρίζει ότι ο αριθμός 1.500 για τους εγκατε-
στημένους στην περιοχή του Σπερχειού δείχνει ότι επρόκειτο μάλλον για μα-
ζική παρουσία αρβανίτικων φύλων και όχι για  μισθοφόρους χωρίς τις οικο-
γένειες γιατί τα σώματα των μισθοφόρων χωρίς οικογένειες σχηματίζονταν
από πενήντα έως τριακόσιους άνδρες το πολύ. Η εγκατάσταση αυτού του
πλήθους στα βόρεια, αλλά μέσα στα όρια του δουκάτου της Αθήνας και των
Νέων Πατρών στα 1380 δείχνει ότι το μεταναστευτικό ρεύμα των Αρβανιτών
της Θεσσαλίας προς τη Νότια Ελλάδα είχε ήδη αρχίσει426.
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422) Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.308, σημείωση του μεταφραστού.

423) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.80.

424) Βασίλης Παναγιωτόπουλος: Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος-18ος αιώνας, σελ.80,

σημ.1 ―Ανατύπωση. Ιστορικό Αρχείο, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1987―.

425) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.442. # Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: οπ.π., Τόμος Β’,

σελ.183.

426) Βασίλης Παναγιωτόπουλος: οπ.π., σελ.80, σημ.1.



Τον Απρίλιο του 1381 ο Δον Πέτρος Δ’ είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει
τον κόμη της Δημητριάδος427 για τις υπηρεσίες του εναντίον των Ναβαρραί-
ων δυο χρόνια πριν αλλά επίσης όλους τους άλλους Αρβανίτες που κατοι-
κούσαν στην Αλλάδα428, γράφει ο Setton και συνεχίζει: Τόσο σημαντική είχε
γίνει η καταστροφή και επίσης σοβαρή η μείωση πληθυσμού της Αττικής και
της Βοιωτίας την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1379 που την τελευταία ημέρα
του Δεκεμβρίου 1382 ο Δον Πέτρος Δ’ προσέφερε σε όλους τους Έλληνες
και τους Αρβανίτες που θα ήθελαν να εγκατασταθούν στο αθηναϊκό δουκά-
το απαλλαγή από φόρους και αξιώσεις για δύο χρόνια429.
Ο Κ. Μπίρης επικαλούμενος τον Ρουβιό Υ Λιούκ επισημαίνει ότι προηγή-
θηκε αίτηση του Υποκόμη Ροκκαβέρτη προς τον βασιλιά Πέτρο Δ’ της Αρα-
γωνίας τον Δεκέμβριο του 1382 στην οποία έγραφε «Μας γίνεται παράκλη-
ση να θελήσουμε να δώσουμε προνόμιο σε κάθε Έλληνα και Αρβανίτη που
θα θελήσει να έλθει στο δουκάτο της Αθήνας, να είναι ασύδοτος για δύο
χρόνια...». Και υποστηρίζει ότι ο Ροκκαβέρτης με την ενέργειά του αυτή
απέβλεπε καθαρά σε στρατηγική ανάγκη και όχι απλά σε αύξηση του γεωρ-
γικού πληθυσμού. Υπήρχε ευημερία από δημογραφική και οικονομική άπο-
ψη και άνθιζε το εξαγωγικό και το εισαγωγικό εμπόριο και η βιοτεχνία των
μεταξωτών430.
Ο Ροκκαβέρτης κλήθηκε να επιστρέψει στη Σικελία και τον αναπλήρωσε ο
Ραμόν ντε Βιλανόβα ο οποίος πραγματοποίησησε το 1383 τον εποικισμό των
Αρβανιτών. Πρόνοιασε με τους Αρβανίτες τους εγκατεστημένους στα βό-
ρεια του δουκάτου και στην κοιλάδα της Αλλάδας (Σπερχειού) τις παραλίες
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427) Το σωστό τον κόμη Δημήτριο.

428) Αλλάδα, άλλη ονομασία του Σπερχειού.

429) K. Setton: οπ.π., σελ.254-255. «Χάριν πληρώσεως τῶν κενῶν ἐν τῷ πληθυσμῷ τοῦ δουκάτου,
ἅτινα εἴχεν ἐπιφέρει ἡ ἐπιδρομή τῶν Ναβαρραίων, διέταξεν ὁ Πέτρος τόν γενικόν αὐτοῦ
ἐπίτροπον...», (Μίλλερ, Τόμος Α’, σελ.449). «Ἡ δέ Ἀττική καί ἡ Βοιωτία εἶχον οὕτω δῃωθῆ καί
περιστῆ εἰς τοιαύτην ὀλιγανθρωπίαν ὥστε ὁ βασιλεύς διέταξε νά ἐγκατοικισθῶσιν...», (Γρηγορόβιος,

Τόμος Β’, σελ.205).

430) Κώστα Η. Μπίρη: σελ.88. Ο Μίλλερ περιγράφει την ευημερία ιδιαίτερα της Θήβας στο εμπόριο,

τη βιομηχανία και τα λείψανα των Φράγκων στην Αθήνα, τη Θήβα, την Κωπαΐδα (Τόμος Α’, σελ.331-

336) αλλά και την εποχή των Καταλανών το εμπόριο της Θήβας, της Κορίνθου και της Χαλκίδας η

οποία είχε δικά της σταθμά, μέτρα και νομισματοκοπείο στο οποίο οι τεχνίτες έπαιρναν ετήσιο μισθό

τριακόσια υπέρπυρα (Τόμος Α’, σελ.383).



της Λοκρίδας και Βοιωτίας, τους δρόμους από τα Σάλωνα και από την πα-
ραλία της Λιβαδόστρας και πολλά χωριά στην υπόλοιπη Βοιωτία. Τα περά-
σματα προς το λεκανοπέδιο της Αθήνας από τη δυτική πλευρά της Αττικής
πρόνοιασε με τους διωγμένους από τον Θωμά Πρελιούμποβιτς Λιόσηδες και
μερικούς Μαλακασαίους και Μαζαρακαίους431. Αυτή ήταν η πρώτη εποίκη-
ση Αρβανιτών στην Αττική και τη Βοιωτία.
Σε επιστολή του επίσκοπου Άργους που γράφτηκε στις αρχές του 1385 ―γί-
νεται γνωστό ότι ο Νέριος Ατζαϊόλης μπορούσε να έχει 70 λογχοφόρους και
800 ιππείς Αρβανίτες καθώς και μεγάλο πλήθος πεζών στρατιωτών432―.

Η παρουσία και η δράση του Δημήτριου Ρέντη
Ο Δημήτριος Ρέντης αναφέρεται για πρώτη φορά σε έγγραφο του βασιλιά
της Σικελίας Φρειδερίκου Γ’ το 1366 ως συμβολαιογράφος (νοτάριος) της
Αθήνας. Στο έγγραφο αυτό αποδεικνύονται τα προνόμια που τού έχουν πα-
ραχωρηθεί. Επικυρώνεται και ανανεώνεται η ιδιότητά του ως Φράγκου πο-
λίτη, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, να μπορεί η οικογένειά του να συνάπτει
γάμους με Καταλανούς και γενικά να έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει και ο
Φράγκος πολίτης και όλες αυτές οι παροχές τού προσφέρονταν ως αναγνώ-
ριση των υπηρεσιών του. Το 1374 διακρίθηκε ως υπερασπιζόμενος τα Μέ-
γαρα όταν τα κατέλαβε ο Ατζαϊόλης και το 1380 πρωτοστάτησε στην άμυνα
της Ακρόπολης όταν την πολιόρκησαν οι Ναβαρραίοι. Τα συμφέροντά του
προτάθηκαν πολύ προσεκτικά στα «Καταστατικά των Αθηνών.» Το 1380,
γράφει ο Setton ήταν το ένα από τα δύο πιο σημαντικά πρόσωπα στην Αθή-
να. Διακρίθηκε ως στρατιωτικός, πολιτικός και διπλωμάτης. Ο Setton τον χα-
ρακτηρίζει με τα επίθετα: πανούργο, επιφανή, αξιοσημείωτο (wily, illustri-
ous, noteworthy). Εξασφάλισε μεγάλη περιουσία. Αχόρταγος συμφεροντο-
λόγος που φρόντιζε να αρπάξει όσο μπορούσε περισσότερα ωφελήματα για
τον εαυτό του. «Ἀπό τῶν χρόνων τῆς ὑπό τῶν Φράγκων κατακτήσεως τῆς
Ἀττικῆς οὐδέποτε Ἕλλην εἶχε ἀξιωθῆ τοιούτων τιμῶν καί ὠφελημάτων,
οἵων ἔτυχεν ὁ πρόθυμος ἐκεῖνος συμβολαιογράφος, οὗ ἡ εὐτυχία δέν εἶχεν
ἐν τούτοις ἀκόμη φθάσει εἰς τό ἔπακρον» γράφει ο Μίλλερ. Συγκρίνοντάς
τον με τους πατριδολάτρες Ακομινάτο και Χαλκοκονδύλη, ο περίφημος
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431) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.89-90.

432) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.458. Την επιστολή δημοσίευσε ο Σπ. Π. Λάμπρος στην ελ-

ληνική μετάφραση της Ιστορίας της πόλεως Αθηνών, του Γρηγοράβιου, Τόμος Β’, σελ.640-644.



Ισπανός ερευνητής Ρουβιό Υ Λιούκ τον χαρακτηρίζει «Πανούργο φίλο της
απολαβής, διατεθειμένο να ζητεί μαζί με τους Καταλανούς την προσάρτηση
του τόπου του στο ιερό στέμμα της Αραγωνίας».
Ενώ ο Δημήτριος Ρέντης για είκοσι χρόνια (1366-1386) εμφανίζεται για πά-
ρα πολλές φορές στα τεκμήρια της Σικελίας και Αραγωνίας, το 1386 εξαφα-
νίζεται και αυτό ίσως να σημαίνει ότι συνέδεσε τη μοίρα του με τον Ατζαϊό-
λη, απελπισμένος τον τελευταίο καιρό από τις τύχες των Καταλανών στο
αθηναϊκό δουκάτο. Από το 1374, όταν ο Νέριος κατέλαβε τα Μέγαρα, η κό-
ρη του Ρέντη Μαρία υπήρξε ερωμένη του. Ο Ρέντης, ύστερα από πέντε χρό-
νια σιωπής, παρουσιάζεται πάλι το 1391 και συνυπογράφει με τον Νικόλαο
Μακρή τη «Συνθήκη Συνεργασίας» του Νέριου με τους απεσταλμένους του
τιτλούχου πρίγκιπα της Αχαΐας, Αμαδαίου της Σαβοΐας433.
Όλοι οι ιστορικοί μεταξύ των οποίων Μίλλερ, Γρηγορόβιος, Setton, Ρουβιό
Υ Λιούκ, θεωρούν τον Ρέντη Έλληνα. Ο Μπίρης τον θεωρεί Αρβανίτη. Το
όνομα Ρέντης δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα, τονίζει, είναι
αρβανίτικο και σημαίνει βαρύς, βαρετός, οχληρός. Θεωρεί ότι υπήρχαν
εγκατεστημένοι στη Βοιωτία μερικοί Αρβανίτες από προηγούμενα χρόνια
και πιο συγκεκριμένα από την εποχή που οι Καταλανοί κατέλαβαν το δου-
κάτο και πρότειναν στους Τούρκους συμμάχους τους να τους εγκαταστήσουν
σε τρία ή τέσσερα χωριά της Βοιωτίας. Εκείνοι προτίμησαν να γυρίσουν στα
μέρη τους. Αλλά είχαν επιλέξει οι Καταλανοί από τους αιχμάλωτους στον
πόλεμο κατά του σεβαστοκράτορα της Υπάτης Ιωάννου Β’ το 1319 έναν με-
γάλο αριθμό από τους τοξότες και τους ενέταξαν στις δυνάμεις τους. Ήταν,
γράφει, επόμενο να τους εγκαταστήσουν με τον ίδιο τρόπο που είχαν προ-
τείνει στους Τούρκους. Την άποψή του ενισχύει με το γεγονός ότι τα χωριά
Κάπραινα (Χαιρώνεια) και Σκριπού (Ορχομενός) που προϋπήρχαν είναι
αρβανίτικα. Κάπραινα σημαίνει Ζαρκαδού, τόπος όπου υπάρχουν ζαρκάδια
και Σκριπού σημαίνει Αλμυρός434. Τα ονόματα αυτά αναφέρονται το 1272
στο πρακτικό της ιδρύσεως του μοναστηριού της Μακρυνίτσας. Και καταλή-
γει: Γόνος λοιπόν εκείνων των Αρβανιτών, που ίσως είχε μάθει γράμματα σε
κάποιο από τα μοναστήρια της Βοιωτίας μπορεί να ήταν ο Δημήτρης Ρέ-
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433) Kenneth M. Setton: σελ.157, 160, 161, 166-173. # Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.82-87. # Ουΐλλιαμ

Μίλλερ: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.433, 443. # Σοφία Ι. Δοανίδου: οπ.π., σελ.130-135. # Φερδινάρδου

Γρηγορόβιου: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.185-190, 231, 232 και Τόμος Γ’, σελ.405 (η «Συνθήκη Συνεργασίας»

Νέριου Ατζαϊόλη και Αμεδαίου της Σαβοΐας).



ντης435. Αυτά υποστηρίζει ο Μπίρης για τον Ρέντη δεν παύουν όμως να απο-
τελούν υπόθεση. Δεν είναι γνωστός ο ρόλος του Ρέντη στην εποίκηση των
Αρβανιτών. Πάντως τον Νοέμβριο του 1383, πήρε άλλες δύο κολοσσιαίες
περιουσίες: Δύο μεγάλα κτήματα στον ελαιώνα της Αθήνας το ένα και στον
Κοκκιναρά του Κορωπίου το άλλο με αμπέλια, χωράφια κτήρια και δύο οι-
κογένειες δουλοπάροικων και στη Θήβα το κτήμα του Πέτρου Ιμπάνιεθ436.
Αυτά ήσαν, περιληπτικά, τα γεγονότα που σχετίζονται με την πρώτη εγκα-
τάσταση των Αρβανιτών στην Αττική και τη Βοιωτία. Δεν εγκαταστάθηκαν
τότε άλλοι Αρβανίτες στην Αττική και ιδιαίτερα στα Μεσόγεια.

ε) Τρίτη Περίοδος της Φραγκοκρατίας: Οι Φλωρεντίνοι (1388-1456)

Ο Νέριος Ατζαϊόλης μόλις έγινε κυρίαρχος της Αθήνας εγκατέστησε Έλλη-

να μητροπολίτη. Πάντρεψε την πανέμορφη κόρη του Βαρθολομαία με τον

Θεόδωρο Παλαιολόγο δεσπότη του Μυστρά και τη δεύτερή του κόρη Φρα-

γκίσκα με τον Κάρολο Τόκκο Α’ παλατίνο κόμη Κεφαλληνίας και Ζακύνθου

και δούκα Λευκάδος. Το επόμενο έτος 1389 ―Ήταν το έτος που έγινε η μά-

χη στο Κοσσυφοπέδιο, νικήθηκαν οι Σέρβοι και σκοτώθηκαν ο ηγεμόνας

τους Λάζαρος και ο σουλτάνος Μουράτ Α’― προσκλήθηκε ο Νέριος από

τον αρχηγό των Ναβαρραίων ως μεσολαβητής στη διένεξη μεταξύ Θεοδώ-

ρου Παλαιολόγου και Βενετών για την κυριαρχία του Άργους. Όμως αντί

μεσολάβησης τον παρέσυραν σε παγίδα και τον φυλάκισαν στο κάστρο της

Λίστρινας. Χρειάστηκε για την απελευθέρωση του Νέριου437 να παραδοθεί

το Άργος στους Βενετούς, καταβολή υπέρογκου ποσού χρημάτων, να δοθεί

ως όμηρος στη Χαλκίδα η Φραγκίσκα, κυρίως όμως να πιέσουν τη Βενετία

για την πρώτη απολύτρωσή του που έγινε στα μέσα του 1390.

Ο Νέριος απεβίωσε την 25-9-1394 και άφησε διαθήκη που δημιούργησε αρ-

κετά προβλήματα. Άφησε στην Εκκλησία της Παναγίας Αθηνιώτισσας ―που

ανήκε στους καθολικούς― την πόλη των Αθηνών με όλα τα εξαρτήματα που

ανήκαν σ’ αυτήν και έθεσε υπό τη Βενετική κηδεμονία το Δουκάτο των Αθη-

νών. Έκανε γενική κληρονόμο την κόρη του Φραγκίσκου. Στη Βαρθολομαία
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434) καπρούαλ- όλι (τ), καπρούελ όλι (γ) και καπρούλ- όλι (συνηρ.) = η δορκάς, το ζαρκάδι

κρίπε- α (τ), κρύπε- α = άλας, αλάτι (Λεξικό Κ. Χριστοφορίδη).

435) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.86, 87.

436) Κώστα Η. Μπίρη: οπ.π., σελ.91.

437) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.14-15. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.239-243.



χάρισε μόνο 9.700 χρυσά δουκάτα που του χρωστούσε ο σύζυγός της. Κατο-

χύρωσε την ερωμένη του Μαρία Ρέντη και στον νόθο γιό τους Αντώνιο έδω-

σε το κάστρο της Λιβαδειάς και την κυριότητα και διοίκηση των Θηβών438.

Οι Βενετοί σύμφωνα με τη διαθήκη κατέλαβαν το Δουκάτο των Αθηνών και

παρέμειναν από τον Φεβρουάριο του 1395 μέχρι το 1402, όταν ο Αντώνιος

περιέλαβε στην εξουσία του το άστυ των Αθηνών τέλος Μαΐου 1402. Την

ίδια χρονιά η μάχη της Άγκυρας. Ο Βαγιαζίτ, αιχμάλωτος του Ταμερλάνου.

Όμως η μικρή βενετική φρουρά της Ακρόπολης, με τους Βεττούρη και Μο-

ντάνα που ήταν και ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης, άντεξε 17 μή-

νες, μέχρι που «έφαγαν τον τελευταίον ίππον και το τελευταίο βότανο της

βραχώδους Ακρόπολης439».

Ο Αντώνιος Α’ Ατζαϊόλης το 1405 έγινε υποτελής της Βενετίας. Έστελνε κά-

θε χρόνο στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου μεταξωτό εκκλησιαστικό ένδυ-

μα αξίας εκατό δουκάτων και του επετράπει να κρατήσει υπό όρους τα

φρούρια του Συκάμινου και του Ωρωπού. Επί Αντωνίου το αθηναϊκό δου-

κάτο γνώρισε ειρήνη και ευημερία που διακόπηκε μόνο από τον λοιμό του

1823 που ανάγκασε τον Αντώνιο να αναζητήσει τη σωτηρία του στα Μέγα-

ρα. Οι Φλωρεντίνοι συγγενείς του διέτριβαν στην Αθήνα. Ονόματα όπως

Ατζαϊόλων, Μεδίκων, Πίττη και Μακκιαβέλλη. Αγάπησε την Αθήνα, και πα-

ρουσίασε αξιόλογη οικοδομική δραστηριότητα. Διακρίθηκαν στα γράμματα:

Ο ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, ο αδελφός του Δημήτριος, που ερ-

γάστηκε για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στην Ιταλία, ο Αντώνιος

Λογοθέτης, αντιγραφέας χειρογράφων.

Ο Αντώνιος διετέλεσε ηγεμόνας της Αθήνας τριάντα δύο χρόνια. Πέθανε το

1435 από αποπληξία ―μειωμένη αιμάτωση του εγκεφάλου― χωρίς να αφή-

σει απογόνους440.

Μέχρι το 1456 που οι Τούρκοι κατέκτησαν την Αθήνα δούκες των Αθηνών

διετέλεσαν: Ο Νέριος Β’ (1435-1439;). Ο αδελφός του Αντώνιος Β’, ο σφε-
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438) Σοφία Ι. Δοανίδου: οπ.π., σελ.140-148. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.251-257. # Ουΐλλιαμ

Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.26-29. # Kenneth M. Setton: σελ.197-199.

439) Kenneth M. Setton: σελ.198-202. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.258-262, 267-271. # Ουΐλλιαμ

Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.29-36. (Ο Ιταλός συμβολαιογράφος Νικόλαος Μαρτόνι στην Αθήνα και την

Κόρινθο, Τόμος Β’, σελ.30-31) και Τόμος Β’, σελ.41-42.

440) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.43, 44, 95-107. # Φ. Γρηγοροβίου: Τόμος Β’, σελ.312-320. #

Σοφία Ι. Δοανίδου: σελ.150-155.



τεριστής μέχρι τον θάνατόν του (1439;-1441). Πεθαίνοντας άφησε ένα ανή-

λικο γιο, τον Φράγκο Ατζαϊόλη. Επανήλθε ο Νέριος Β’ και κυβέρνησε τη

δεύτερη φορά δέκα χρόνια (1441-1451) και πεθαίνοντας άφησε κι αυτός

έναν ανήλικο γιο τον Φραγκίσκο. Ενώ κυβερνούσε έγινε στη Ναϊσσό της

Σερβίας (Νις) μάχη όπου ο Σκεντέρμπεης (Γεώργιος Καστριώτης) με τους

Ούγγρους και Πολωνούς συμμάχους του, νίκησε τον Μουράτ Β’, ο οποίος εί-

χε προσωρινά αναστείλει τις επιχειρήσεις του στην Πελοπόννησο. Ακολού-

θησε το 1444 η μάχη στη Βάρνα της Βουλγαρίας όπου ο Μουράτ Β’ νίκησε

τα ενωμένα απελευθερωτικά στρατεύματα της Χριστιανοσύνης.

Το 1436 επισκέφτηκε την Αθήνα ο αρχαιολάτρης Κυριακός ο Αγκωνίτης, η

μεγάλη μορφή του περιηγητισμού του ΙΕ’ αιώνος. Ήταν η πρώτη φορά για-

τί επακολούθησε το 1444 και δεύτερη. Λεπτομέρειες για τα ταξίδια του γρά-

φουν μεταξύ άλλων οι: Κυριάκος Σιμόπουλος, Ουΐλλιαμ Μίλλερ, Φ. Γρηγο-

ρόβιος441 κ.α. Για τους Δυτικούς η Αθήνα ήταν μια πόλη ασήμαντη, ξεχασμέ-

νη, την αγνοούσαν. Αυτή την κατάσταση απεικονίζει ο Setton σχολιάζοντας

την επίσκεψη στην Αθήνα του Κυριακού του Αγκωνίτη. «Όταν ο Κυριακός

από Αγκώνα περπάτησε γύρω από την Ακρόπολη, μελέτησε τα Προπύλαια,

το Ερέχθειο και τον Παρθενώνα, για πρώτη φορά σε ίσως χίλια χρόνια, μά-

τια Λατίνου παρατήρησαν και κατάλαβαν το νόημα των όσων είδαν και για

πρώτη φορά σε σχεδόν δυόμισυ αιώνες από τις ημέρες του Μητροπολίτη Μι-

χαήλ Χωνιάτη, εκεί περπάτησε ανάμεσα στην πόλη του Περικλή και του

Πλάτωνα ένας ο οποίος μπόρεσε να επικοινωνήσει αληθινά με τα περασμέ-

να πνεύματά τους και με το περασμένο μεγαλείο της Αθήνας442».

Στην πενταετία που ακολούθησε (1451-1456) ολοκληρώθηκε η παρακμή των

Ατζαϊόληδων. Η Κιάρα, σύζυγος του Νεόριου που τον διαδέχτηκε ως επί-

τροπος του Φρατσέσκου είχε κακό τέλος λόγω της ανήθικης συμπεριφοράς

της. Την ίδια μοίρα είχε και ο Φράγκος, ο τελευταίος δούκας  της Αθήνας.
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441) Κυριάκου Σιμόπουλου: Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Τόμος Α’, 333μ.Χ. - 1700, σελ.301-315.

# Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.123-135. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.348-371.

442) Kenneth Seton: σελ.208, «When Ciriaco of Ancona walked around the Acropolis, studied the

Propylaea, the Erechtheum, and the Parthenon, for the first time in perhaps a thousand years Latin

eyes beheld and understood the meaning of what they saw, and for the first time in almost two centuries

and a half, since the days of the Metropolitan Michael Choniaties, there walked through the city of Per-

icles and Plato one who could truly commune with their departed spirits and with the departed great-

ness of Athens».



Ο Μωάμεθ διέταξε τον γιό του Τουραχάν Ομάρ και εισέβαλε στην Αττική.

Το 1456 συντελέστηκε η οριστική κατάλυση της Φραγκοκρατίας στην πόλη

των Αθηνών ύστερα από μία διάρκεια δυόμιση αιώνων.

Οι Τούρκοι στο Δουκάτο των Αθηνών

κατά την τρίτη περίοδο  της Φραγκοκρατίας

Για τις Τουρκομανικές επιδρομές κατά τη γ’ και δ’ δεκαετία του 14ου αιώνα

και τη μεγάλη επιδρομή του Ομάρ πασά από το μικρασιατικό εμιράτο του

Αϊδινίου στα περίχωρα της Θήβας (1339-1340) αλλά και για την παρουσία

των Τούρκων κατά την καταλανική περίοδο, ιδιαίτερα ύστερα από πρό-

σκληση του Ρογήλου ντε Λούρια το 1362-3, έχουν ήδη γραφεί. Ακολουθούν

οι επιδρομές των Τούρκων στο δουκάτο την περίοδο των Φλωρεντίνων.

Το 1391 ο Εβρενός είχε κληθεί από τους Ναβαρραίους στον Μοριά να τους

βοηθήσει κατά την επίθεσή τους εναντίον του δεσπότου του Μυστρά και εί-

χε καταλάβει τη νέα ελληνική πόλη Λεοντάριο και το κάστρο της Άκοβας443.

Το 1392 ακολούθησε επιδρομή του Εβρενού στη Βοιωτία. Καταλήφθηκε προ-

σωρινά η Λιβαδειά και ανακτήθηκε στην αρχή του 1393 από τον Βερτρανέτο

Μότα. Αλλά ο Βαγιαζήτ, ο αποκαλούμενος κεραυνός, το 1393 αποφάσισε να

προσαρτήσει μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας και κατέλαβε ―τον ακο-

λουθούσε σύμφωνα με τον Μίλλερ ο δεσπότης Θεόδωρος Παλαιολόγος― τα

Φάρσαλα και τον Δομοκό. Προχώρησε στη Λαμία κι ύστερα από πρόσκληση

στα Σάλωνα που κατέλυσε όπως βεβαιώνει ο Χαλκοκονδύλης πριν την 25η

Φεβρουαρίου 1394 και στο μεταξύ χρονικό διάστημα πριν τον θάνατο του

Νέριου Ατζαγιόλη, 25 Σεπτεμβρίου 1394 κατέλαβε τη Λιβαδειά444.

Το 1394 ο μητροπολίτης Αθηνών Μακάριος κάλεσε τον Τιμουρτάς, τον φο-

βερό Τούρκο στρατηλάτη να απαλλάξει την πόλη από τον Λατίνο αρχιεπί-

σκοπο, ύστερα από τα προβλεπόμενα στη Διαθήκη του Νέριου Ατζαγιόλη.

Η πόλη κατελήφθη αλλά η Ακρόπολη άντεξε υπερασπιζόμενη από τον

φρούραρχο Ματθαίο Μοντάνα. Έφθασε κι από την Εύβοια η βοήθεια που
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443) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.20.

444) Σπύρος Λάμπρου εις Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.28, σημ. 1. # Ρουβιό Υ Λιούκ: οπ.π., σελ.24,

σημ. 2. # Α. Γ. Κ. Σαββίδης: οπ.π., σελ.25 (πιθανώς από τον Τιμουρτάς για λογαρισμό του Βαγιαζήτ).

# Κ. Παπαρρηγόπουλου: Τόμος Ε’, Κεφ. Ζ’, σελ.233-234. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.263.

445) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.32. # Setton: σελ.168-169. # Σαββίδης: σελ.25. # Φ.

Γρηγορόβιος: Τόμος Β’, σελ.257-258.



ζητήθηκε από τους πολιορκούμενους και οι Τούρκοι αποσύρθηκαν445.

Ο Ιταλός νοτάριος Νικόλαος Μαρτόνι που επισκέφτηκε την Αττική το 1395

γράφει για την παρουσία και τις λεηλασίες Τούρκων. Τους κινδύνους οδοι-

πορίας από την Αθήνα στην Κόρινθο, καθώς και από την Αθήνα στη Χαλκί-

δα. Επισκέφτηκε με φόβο τον Πόρτο Ράφτη και την Ελευσίνα που είδε κα-

τά το λυκαυγές τους μαρμάρινους κίονες και τα τόξα του υδραγωγείου.

Η αγγελία ότι στη Νικόπολη συγκεντρωνόταν πολύς στρατός ανάγκασε τον

Βαγιαζήτ να επιστρέψει στη Βουλγαρία. Διέταξε όμως τον Εβρενόσμπεη,

τον Ιακούβ πασά και τον Μουρτάση446 να συνεχίσουν νότια τις επιχειρήσεις.

Το 1397 ο Εβρενός οδηγώντας 50.000 άνδρες πέρασε τον Ισθμόν και εκεί-

νος μεν κατευθύνθηκε νοτιοδυτικά κατέβαλε τους Ναβαρραίους και κυρίευ-

σε τη Μεθώνη κι έστειλε τον Γιακούβ πασά εναντίον του Άργους και του Λε-

οντάριου όπου κατατρόπωσε τον δεσπότη Θεόδωρο. Με χιλιάδες αιχμαλώ-

τους και αφού κατέστησαν υποτελείς τον δεσπότη Θεόδωρο και τους Να-

βαρραίους τα τούρκικα στρατεύματα επέστρεψαν στη Θεσσαλία447.

Ωστόσο το 1397 ο Τιμουρτάς για δεύτερη φορά κατέλαβε την Αθήνα. «In

1397, the Turks under Timourtash, had occupied the lower city of Athens448».

Η αιματηρή νίκη των Τούρκων στη Νικόπολη της Βουλγαρίας την 28η Σε-

πτεμβρίου 1396 κατά του βασιλιά των Ούγγρων Σιγισμούνδου και των ενω-

μένων με αυτόν δυνάμεων Γαλλίας και Γερμανίας ανέδειξε τον σουλτάνον

αναμφισβήτητον κύριο των χωρών νότια του Ίστρου (Δούναβη). Όμως στη

μάχη της Άγκυρας, 20 Ιουλίου 1402, η τύχη δεν τον ευνόησε. Κατέληξε αιχ-

μάλωτος του Ταμερλάνου.

Το 1414 οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Βουδουνίτζα. Το 1415 ο Αντώνιος Ατζα-

γιόλης ζήτησε πολεμικά εφόδια από τη Χαλκίδα και το 1416 οι Τούρκοι εδή-

ωσαν το δουκάτο και ανάγκασαν τον Αντώνιο να πληρώνει φόρους449.

Το 1423 ο Μουράτ Β’ αποφάσισε να συνεχίσει την υποδούλωση της νότιας

Ελλάδας. Τον Μάϊο έστειλε τον στρατηγό Τουραχάν με  25.000 στρατό στην

Πελοπόννησο με σκοπό να εξώσει τον Θεόδωρο και τους Βενετούς από τις

κτήσεις τους στον Μοριά. Τον ακολούθησε και ο υποτελής δούκας Αθηνών
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446) Ως Μουρτάσης και Ταμουρτάσης αναφέρεται στο «βραχύ χρονικό» ο Τιμουρτάς. # Α. Γ. Κ.

Σαββίδης: οπ.π., σελ.49, σημ. 40.

447) Κ. Παπαρρηγόπουλου: Τόμος Ε’, Κεφ. Ζ’, σελ.233-234. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.265.

448) Kenneth M. Setton: σελ.189.

449) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.61-62. # Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.292.



Αντώνιος Ατζαγιόλης. Στην κλεισώρεια ανάμεσα στο Μακρυπλάγι και το

Λεοντάριο νικήθηκε από τους Έλληνες αλλά η νίκη ήταν προσωρινή. Οι επί-

τροποι του Τόκκου στη Γλαρέντζα (Κυλλήνη) εξαγόρασαν τη σωτηρία τους

με την παράδοση στους Τούρκους του στενού του Κισσάμου. Ο Τούρκος

στρατηγός γύρισε στη Θεσσαλία με 1.260 Βενετούς υπηκόους και 6.000

Έλληνες αιχμαλώτους. Οι έποικοι Αρβανίτες στην Ταβία κοντά στην Τρί-

πολη αποφάσισαν να επιτεθούν στους Τούρκους και πλήρωσαν ακριβά το

τόλμημά τους450.

Το 1435, όπως έχει ήδη γραφεί, πέθανε άτεκνος ο Αντώνιος Ατζαγιόλης.

Ο Γεώργιος Χαλκοκονδύλης, πατέρας του ιστορικού και συγγενής της χή-

ρας του δούκα Μαρίας Μελισσηνής, κινήθηκε με την υποστήριξή της να

αποσπάσει την πατρίδα του από τη φραγκική κυριαρχία και στάλθηκε ως

απεσταλμένος στον Μουράτ Β’ ώστε να δοθεί η διακυβέρνηση του δουκά-

του σ’ αυτόν και στη χήρα, δεδομένου ότι το δουκάτο ήταν φόρου υποτελές

στον σουλτάνο. Κατά τον Απ. Βακαλόπουλου η ενέργεια μαρτυρούσε εθνι-

κή αφύπνιση των κατοίκων της Αθήνας451. Ο Χαλκοκονδύλης ρίχτηκε στις

φυλακές από τον σουλτάνο. Η δεύτερη μερίδα στην Αθήνα ενάντια στον

Γεώργιο Χαλκοκονδύλη έβγαλε τη Μαρία από την Ακρόπολη και εξόρι-

σαν την οικογένεια των Χαλκοκονδύλων από την Αθήνα. Ο σουλτάνος

αποφάσισε να δοθεί το δουκάτο στους συγγενείς του Αντώνιου Ατζαγιόλη.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεσπότης τότε του Μοριά έστειλε τον Φρα-

ντζή στην Αθήνα και πρότεινε στη Μαρία Μελισσηνή να παραλάβει την Αθή-

να και τη Θήβα και να της παραχωρήσει διάφορες γαίες και τόπους στην Πε-

λοπόννησο. Ο Τουραχάν επολιόρκησε και κατέλαβε τη Θήβα. Ο Φραντζής

επέστρεψε άπρακτος. Ήταν η β’ οθωμανική κατάκτηση της Θήβας452 το κα-

λοκαίρι του 1435.

Στη Δύση υπάρχει αναβρασμός των χριστιανικών πνευμάτων. Ο πάπας Ευ-

γένιος Δ’ διευθύνει εναντίον των Τούρκων Ούγγρους και Πολωνούς. Ο βε-

νετικός στόλος απειλεί με την εμφάνισή του στο Αιγαίο. Ο Σκενδέρμπεης

ξεσηκώνει του Αλβανούς. Τον Νοέμβριο 1443 Πολωνοί και Ούγγροι με ηγέ-

τες τον νεαρό βασιλιά Λαδίσλαο Γ’ και τον Μαγιάρο ήρωα Ουνιάδη νίκη-
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450) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.78-79. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.292-293.

451) Απ. Βακαλόπουλου: Τόμος Α’, σελ.231.

452) Α. Γ. Κ. Σαββίδης: οπ.π., σελ.29-32 και 52-54, Σημ. 57, 58, 59, 60. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’,

σελ.334-6. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.104-105.



σαν τους Τούρκους στη Ναϊσσό. Ο Μουράτ, που όπως γράφει ο Παπαρρη-

γόπουλος, είχε μεταβεί στην Ασία να καταστείλει την ανταρσία του ηγεμό-

να του Καραμάν, συνομολόγησε με τους ηγεμόνες της Ευρώπης τον Ιούλιο

του 1444 δεκαετή ειρήνη.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος συγκέντρωσε στρατό έκανε επιδρομές στην

Αττική την άνοιξη του 1444, κυρίευσε τη Θήβα κι όλη τη Βοιωτία, ανάγκασε

τον δούκα να ταχθεί υπό την κυριαρχία του και να πληρώνει ετήσιους φό-

ρους. Μαζί του τάχθηκαν οι Βλάχοι της Πίνδου και των Αγράφων, οι Αρα-

βαίοι, Αρβανίτες που κατοικούσαν στην Αχαΐα, όπως σημειώνει ο Χαλκο-

κονδύλης. Για κάποιο χρόνο όλη η Πελοπόννησος και το μεγαλύτερο μέρος

της ηπειρωτικής Ελλάδος είχε υποταχθεί στην κυριαρχία Έλληνα ηγεμόνα,

γράφει ο Μίλλερ.

Ο Λαδίσλαος παραπλανήθηκε, γράφει ο Γρηγορόβιος, από τον καρδινάλιο

Ιουλιανό Καισαρίνη και διέρρηξε την ειρήνη. Στη μάχη της Βάρνας, 10 Νο-

εμβρίου 1444, ο θάνατός του και η πανωλεθρία των χριστιανικών δυνάμεων

υπήρξαν τα επακόλουθα εκείνης της παρασπονδίας αλλά και την τύχη της

Ελλάδας έκρινε η ατυχής εκείνη μάχη.

Την άνοιξη του 1446 ο σουλτάνος Μουράτ Β’ συγκέντρωσε στις Σέρρες πο-

λυάριθμο στρατό. Ο Κωνσταντίνος έστειλε τον Χαλκοκονδύλη στον σουλτάνο

προτείνοντας ότι παραιτείται από κάθε αξίωση εκτός του Ισθμού. Ο σουλτάνος

φυλάκισε τον πρέσβη και πρότεινε να κατεδαφίσει τα τείχη του Ισθμού και να

καταβάλει φόρο για την Πελοπόννησο. Οι απαιτήσεις δεν έγιναν δεκτές και ο

σουλτάνος ηγήθηκε της εκστρατείας κατά της Πελοποννήσου. Τον Δεκέμβριο

του 1844 αλώθηκε ο Ισθμός, καταλήφθηκε η Κόρινθος και κατευθύνθηκαν

στην Πάτρα απ’ όπου οι περισσότεροι από τους κατοίκους είχαν καταφύγει στη

Στερεά Ελλάδα. 4.000 που παρέμειναν εξανδραποδίστηκαν. Μόνο η ακρόπο-

λη άντεξε και έσωσε τη λοιπή Πελοπόννησο. Ο σουλτάνος αποφάσισε να επι-

στρέψει αφού πρώτα ο Κωνσταντίνος κατέστει φόρου υποτελής των Τούρκων.

Τα οχυρώματα του Ισθμού καταστράφηκαν, η Κόρινθος πυρπολήθηκε, η Πά-

τρα λεηλατήθηκε και εξήντα χιλιάδες ψυχών οδηγήθηκαν σε αιχμαλωσία453.
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453) Κ. Παπαρρηγόπουλου: Τόμος Ε’, Κεφ. Θ’, σελ.281-290. # Φ. Γρηγορόβιος: Τόμος Β’, σελ.373-

376. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.113-120. # Απ. Βακαλόπουλου: Τόμος Α’, σελ.295-298.

454) Κωνσταντίνου Σάθα: Ελληνικά Ανέκδοτα, σελ. νε’ - ξα’. # Κώστα Η. Μπίρη: σελ.75-80. #

Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.44, 45, 56-58. # Κ. Παπαρρηγόπουλου: Τόμος Ε’, Κεφ. Η’, σελ.247-

248. # Ιωάννου Χ. Πούλου: Η Εποίκηση των Αλβανών εις Κορινθίαν, σελ.35-37.



Η Συνέχεια της Ηγεμονίας των Μπουαίων
στην Αιτωλοακαρνανία και Αμβρακία 1380-1418

Έχουμε περιγράψει την επικράτηση των δύο ηγεμονιών στην Αιτωλοακαρ-
νανία και την Αμβρακία μέχρι το 1380. Η ηγεμονία των Μπουαίων συνεχί-
στηκε μέχρι το 1418 με σπουδαιότερα τα πάρα κάτω γεγονότα454:
― 1382. Ο Γκίνος Μπούας Σπάτας εκστρατεύει να πάρει τα Γιάννενα. Ο
Θωμάς του δίνει γυναίκα την αδελφή του Ελένη, προίκα τρία χωριά και επι-
κυριαρχία στους Μαλακασαίους έως την Κατούνα της Ακαρνανίας. Τον άλ-
λο χρόνο εκστρατεύει πάλι για την προίκα που δεν του είχε δοθεί.
― 1384. Σύμμαχοι, ο Γκίνος Μπούας Σπάτας, ο Θωμάς Πρελιούμποβιτς και
ο Κάρολος Α’ Τόκκος απέκρουσαν την επίθεση των Νεαπολιτών της Κερ-
κύρας οι οποίοι υπέστησαν πανωλεθρία.
― 1385. Ο Γκίνος Μπούας Σπάτας απέκρουσε τους Τούρκους με τον Τι-
μουρτάς που ρημάζοντας τη Χώρα έφτασε μέχρι την Άρτα. Ο Θωμάς Πρε-
λιούμποβιτς δολοφονήθηκε το ίδιο έτος.
― 1386. Ο Φλωρεντινός Ησαύ (Ιζάολος) Μπουοντελμόντε παντρεύεται τη
χήρα του Πρελιούμποβιτς και γίνεται δεσπότης των Ιωαννίνων.
― 1388. Ο Γκίνος Μπούας Σπάτας πολιορκεί τα Γιάννενα. Ο Ησαύ Μπουο-
ντελμόντε ζητάει τη βοήθεια του σουλτάνου Μουράτ Α’, ο οποίος στέλνει τον
στρατηγό Μελκούση με αρκετό στράτευμα. Ο Γκίνος γυρίζει πίσω στην Άρτα.
― 1395. Χηρεύει ο Ησαύ Μπουοντελμόντε.
― 1396. Παντρεύεται την κόρη του Γκίνου, Ειρήνη.
― 1399. Ο Ησαύ εκστρατεύει κατά των Μπουαίων. Ο Τζενεβίσης τον αιχ-
μαλωτίζει και τον φυλακίζει στο Αργυρόκαστρο. Στέλνουν οι Φλωρεντινοί
πρεσβεία στον Γκίνο και τον εκλιπαρούν να τον ελευθερώσει. Τον ελευθε-
ρώνει ο Τζενεβίσης παίρνοντας 10.000 δουκάτα.
― 1400. Πεθαίνει ο Γκίνος Μπούας Σπάτας και αφήνει στον γιό του Παύλο
Μπούα Σπάτα το καπετανάτο του Αχελώου και της Ναυπάκτου και στον
αδελφό του Μουρίκη Μπούα Σγούρο την υπόλοιπη χώρα του δεσποτάτου
και την αρχηγία όλων των Αρβανιτών της Δυτικής Ελλάδας.
― 1403. Πεθαίνει ο Ησαύ και αφήνει κληρονόμο τον πλησιέστερο συγγενή
Κάρολο Α’ Τόκκο. Ο Μουρίκης Μπούας Σγούρος διεκδικεί δικαιώματα στο
δεσποτάτο ως θείος της Ειρήνης γυναίκας του Ησαύ. Εκστρατεύει και κυρι-
εύει τα Γιάννενα και παίρνει τον τίτλο του δεσπότου της Ηπείρου.
― 1405. Ο Κάρολος Τόκκος εισβάλλει στην Αιτωλία και παίρνει το Αιτωλι-
κό, το Δραγαμέστο, το Αγγελόκαστρο και όλη την επαρχία με την υποστήρι-
ξη των γηγενών κατοίκων.
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― 1407. Οι Βενετοί κυρίευσαν τη Ναύπακτο και με τη συγκατάθεση του αυ-
τοκράτορα του Βυζαντίου Μανουήλ Β’ έκλεισαν συμφωνία με τον Παύλο
Μπούα Σπάτα. Του επλήρωσαν 1.500 δουκάτα και ορισμένη σύνταξη κάθε
χρόνο από τις προσόδους της Ναυπάκτου.
― 1413. Ο Μουρίκης Μπούας Σγούρος και ο Παύλος Μπούας Σπάτας απο-
φάσισαν να επιτεθούν κατά του Καρόλου Τόκκου και να τον διώξουν από
την Αιτωλία. Ήρθαν σε συνεννόηση γι’ αυτόν τον σκοπό με τον πρίγκιπα
Αχαΐας Κεντυρίωνα Ζαχαρία. Ο Κάρολος Α’ Τόκκος ζήτησε τη βοήθεια των
Βενετών. Όμως 5 χρόνια είχαν περάσει και καμία σύγκρουση δεν είχε γίνει.
Τελικά πήρε την πρωτοβουλία ο Κάρολος Α’ Τόκκος. Το 1418 εξεστράτευ-
σε στην Άρτα και στα Γιάννενα. Σε μια μάχη σκοτώθηκε ο Μουρίκης Μπού-
ας Σγούρος και το γεγονός συνέβαλε στην ανακοπή της αντίστασης των
Αρβανιτών. Η κυριαρχία τους στην Ήπειρο καταλύθηκε. Οι Αρβανίτες εξα-
φανίστηκαν εντελώς από τη Δυτική Ελλάδα .
Ο Σάθας (Ελληνικά Ανέκδοτα σελ. ξα’) γράφει: «Ο Κορωναίος αναφέρει
ότι μετά την κατάληψιν του Αγγελόκαστρου δύο ανεψιοί του Μαυρικίου
Σγούρου, κατά πάσαν δε πιθανότητα υιοί του Παύλου Σπάτα κατέφυγον εις
Κωνασταντινούπολιν, και ευμενώς δεξιωθέντες υπό του αυτοκράτορος έλα-
βον χώρας και φρούρια εις Πελοπόννησον. Εις δ’ εκ τούτων διωρίσθη αυτο-
κρατορικός επίτροπος (μέγας μεσάζων) εν τη Χερσοννήσω. Υπό του Κ.
Χοπφ σημειούνται δύο υιοί του εν λόγω Παύλου ο Γκίνος και ο Αλέξιος
Μπούας εν Πελοποννήσω εγκατεστημένοι τω 1457. Ο Γκίνος εγέννησε τον
Πέτρον Μπούα εγκατεστημένον εν Πελοποννήσω από του 1454-89455».
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455) Στα Ελληνικά Ανέκδοτα που περιμάζεψε ο Κ. Σάθας και εκδόθηκαν το 1867 περιλαμβάνονται

Πρόλογος και πολυσέλιδη εισαγωγή (α’ - ρλζ’) του ιδίου και 1) του Τζάνε Κορωναίου Μπούα

Ανδραγαθήματα, 2) του Σουμάκη Ρεμπελιόν Ποπολάρων και 3) του Μάτεση Ημερολόγιον. Ο

Κορωναίος στο έμμετρο ποίημά του γράφει για τα ανδραγαθήματα τού Μερκούριου Μπούα.

Ανατρέχει στην καταγωγή των Μπουαίων από την εποχή του Πύρρου, αναφέρει συμβάντα των

Μπουαίων στο Αγγελόκαστρο και την Άρτα, τη μετάβαση των Μπουαίων στ’ Ανάπλι και συνεχίζει με

τα ανδραγαθήματα του Μερκούριου. Στην επανέκδοση του Καραβία έχει προστεθεί εισαγωγική

μελέτη της Φανής Μαυροειδή. Εξετάζει μεταξύ άλλων τη γενεαλογία των Μπούα. Ελέγχει το ποίημα

του Κορωναίου με τα λάθη σχετικά με τους προγόνους του Μερκούριου και τις συγκρούσεις με τον

Κάρολο Τόκκο και προσπαθεί να εξιχνιάσει κάποια σύγχυση ανάμεσα στις δύο οικογένειες των

Μπούα και Σπάτα, μεταξύ των Hopf, Κορωναίου και Σάθα, αναφέροντας την άποψη του G. Schiro

όπως τη διατυπώνει στο Χρονικό των Τόκκων.



Εγκαταστάσεις Αρβανιτών στην Πελοπόννησο
Πρώτη εγκατάσταση Αρβανιτών στην Πελοπόννησο έγινε όταν δεσπότης
του Μορέως ήταν ο Μανουήλ Καντακουζηνός (1348-1380). Σκόπευε να ενι-
σχύσει τον ελληνικό πληθυσμό που είχε πολύ αραιωθεί. Ήταν από τους
Αρβανίτες της Θεσσαλίας κατά τον Σπ. Λάμπρου. Εγκαταστάθηκαν στο νο-
τιοδυτικόν και μέσον της Χερσοννήσου456, στη Βελιγοστή, την κοιλάδα του
Άνω Αλφειού και περί το Νίκλι (G. Hertzberg), «περί το Λεοντάριο (Ι. Πού-
λος). Ο Δ. Α. Ζακυθηνός υποστήριξε ότι περί τα μέσα του ΙΔ’ αιώνος ο δε-
σπότης Μανουήλ Καντακουζηνός φαίνεται να εχρησιμοποίησε τας υπηρε-
σίας Αλβανών μισθοφόρων αλλ’ ότι δεν δυνάμεθα να ομιλώμεν ακόμη περί
εποικήσεως457». Πάντως η πρώτη εγκατάσταση θεωρείται σχετικά ολιγάριθ-
μη, και δεν προσδιορίζεται ακριβώς ο χρόνος πραγματοποιήσεως.
Η Δεύτερη εγκατάσταση έγινε επί Θεοδώρου Α’ Παλαιολόγου (1383-1407).
Εγκαταστάθηκαν δέκα χιλιάδες με τις γυναίκες τα παιδιά και τα κτήνη.
Εμφανίστηκαν στον Ισθμό και ζήτησαν από τον δεσπότη να τους δεχθεί,
όπως μαθαίνουμε από τον επιτάφιο λόγο που εκφωνήθηκε λόγω του θανά-
του του Θεόδωρου Α’ από τον αδελφό του αυτοκράτορα τον Μανουήλ Β’
Παλαιολόγο458. Για την εποίκηση αυτή ο Ζακυθηνός γράφει: «Σε μια εποχή,
που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακριβή τρόπο, δέκα χιλιάδες
Αρβανίτες, συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους, παίρνοντας τα ζώα
τους ήρθαν κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου και, σύμφωνα με τη μαρτυρία
του Μανουήλ ΙΙ, ζήτησαν την άδεια να εγκατασταθούν στα εδάφη του δε-
σποτάτου» και στη συνέχεια σημειώνει: «Αυτός ο αποικισμός συμβαίνει πι-
θανότατα ενώ ο Θεόδωρος ήταν κύριος της Κορίνθου (από το 1394 και με-
τά459)». Ώστε το γεγονός έλαβε χώρα μετά το 1394. Έχει προσδιοριστεί ότι
συνέβη το 1404/5 δυο χρόνια πριν το θάνατο του Θεοδώρου.
Η εποίκηση Αρβανιτών στην Κορινθία έγινε σύμφωνα με τον Ι. Πούλο460
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456) Κ. Παπαρρηγόπουλου: Τόμος Ε’, Κεφ. Θ’, σελ.227.

457) Ιωάννου Χ. Πούλου: σελ.19, 20.

458) Σπ. Λάμπρου: Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, Τόμος 3ος, Αθήναι 1926, σελ.11-119.

459) «A une époque que nous ne pouvons pas fixer d’ une manière précise dix mille Albanais, accompa-

gnés de leurs familles emmenant leurs bétes, vinrent près de l’ Isthme de Corinthe et, d’ après le té-

moignage de Manuel II, demandèrent l’ autorisation de s’ établir dans les territoires du despotat», και

στην σημείωση (3): «Cette colonisation se passe très probablement pendant que Théodore était maître

de Corinthe (á partir de 1394)».



πρώτα το 1405 αλλά και το 1418 και συνδέεται κυρίως με εκείνους που
έδρασαν στη δυτική χέρσα Ελλάδα μεταξύ των ετών 1358 και 1418. Δια-
ψεύδει επίσης τον Φαλλμεράυερ που υποστήριξε ότι η πρώτη εποίκηση
Αρβανιτών στην Αττική, Αργολίδα και Καστελλανία Κόρινθο έλαβε χώραν
μεταξύ των ετών 1373 και 1382 και ο οποίος ακόμη διέστρεψε, όπως απέ-
δειξε και ο Σ. Λάμπρου, την πληροφορία του Χαλκοκονδύλη, τα αναφερό-
μενα από τον Du Cange και τον Ισπανό Θουρίτα και συνέχισε να γράφει
άλλες σκόπιμες ανακρίβειες461.
Ο Μπίρης υποστηρίζει ότι ο Θεόδωρος Παλαιολόγος, αφού απέκτησε την
Κορινθία, επωφελήθηκε το 1405 από την κάθοδο δέκα χιλιάδων περίπου
Αρβανιτών από εκείνους που είχε κτυπήσει στην Αιτωλία ο Κάρολος Α’ Τόκ-
κος και δέχτηκε να τους εγκαταστήσει στο δεσποτάτο του. Επικαλείται την
πληροφορία του Τζάνε Κορωναίου, στο σχετικό ποίημα για τα ανδραγαθή-
ματα του Μερκούριου Μπούα, για τους δύο νεαρούς Μπουαίους που κατέ-
φυγαν στο Βυζάντιο αμέσως μετά την επικράτηση του Φλωρεντινού Καρόλου
Α’ Τόκκου το 1405 και συμπεραίνει ότι πήραν την έγκριση του αυτοκράτορα,
κατέβηκαν στον Ισθμό, όπου είχαν φθάσει οι άνθρωποί του κι έστειλαν από
εκεί πρεσβεία στον δεσπότη Θεόδωρο, για να πάρουν και τη δική του άδεια.

Κι’ εἰς τόν Μοριάν τούς ἔστειλε, ὡς διά ν’ ἀφεντεύουν,
καί χάρισέ των ἄλογα, ὥς νά καβαλικεύουν.
Μέγαν μεσάζον έκαμε σ’ ἐκείνην τήν ἡμέραν

τόν ἕναν ἀπ’ αὐτούς τούς δυό κι’ ὥριζε τόν Μορέαν.
Προσθέτει ακόμη ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια πως υπήρχαν σε δράση
στην υπηρεσία του Γενουάτη Κεντυρίωνα Ζαχαρία του τελευταίου Φράγκου
ηγεμόνα στην Αχαΐα, Αρβανίτες. Γράφει πολλά χωριά στην Αχαΐα, στην
Ήλιδα, στην Τριφυλία και στη Μεσσηνία με ονόματα Αρβανιτών κι ότι απ’
αυτά πολλά είναι συνώνυμα με αρβανιτοχώρια της Αιτωλίας και του δεσπο-
τάτου του Μορέως και συμπεραίνει ότι ένα μέρος από τους Αρβανίτες κα-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

286

460) Ιωάννου Χ. Πούλου: σελ.41 και 49.

461) Ιωάννου Χ. Πούλου: σελ.22-28. Όπως είναι γνωστόν τους ισχυρισμούς του Φαλλμεράυερ

ανασκεύασαν ο Κ. Παπαρρηγόπουλος «Περί της Εκποιήσεως Σλαβικών τινών Φύλων εις την

Πελοπόννησον», ο Καρλ Χοπφ «Οι Σλάβοι στην Ελλάδα» Ανασκευή των Θεωριών του Φαλμεράγερ».

Μεταξύ άλλων στην ελληνική έκδοση: Ι. Φαλλμεράυερ «Περί της Καταγωγής των Σημερινών

Ελλήνων», Εκδόσεις Νεφέλη. Ο Κ. Ρωμαίος στην εισαγωγή σχολιάζει: 1) το σκάνδαλο Φαλλμεράυερ,

2) την πολιτική διάσταση της θεωρίας του Φαλλμεράυερ, 3) τη θεωρία του εκσλαβισμού της Ελλάδας.



τέφυγε στη χώρα του Θεόδωρου Παλαιολόγου, ενώ οι υπόλοιποι διέφυγαν
από τη Ναύπακτο, στη χώρα του Κεντυρίωνος Ζαχαρία462.

Δεύτερη Εποίκηση Αρβανιτών στην Αττική
Στην πρώτη εποίκηση των Αρβανιτών στο δουκάτο της Αθήνας, που ζητήθη-
κε να γίνει τον Δεκέμβριο του 1382 και πραγματοποιήθηκε το επόμενο έτος,
περιγράψαμε σε ποια μέρη της Βοιωτίας και της Αττικής πρόνοιασαν τους
Αρβανίτες.
Την 20η Απριλίου 1402 η Γερουσία της Βενετίας ζήτησε από τις αρχές της
Εύβοιας να εκδώσουν προκήρυξη και να καλούν Αρβανίτες ή γηγενείς να
εγκατασταθούν στην Εύβοια και θα τους παρέχονται ελευθερία, απαλλαγή
από κάθε εμπράγματη και προσωπική αγγαρεία, θα τους δοθούν από τα
ακαλλιέργητα κτήματα του δημοσίου, κτήματα κατάλληλα για καλλιέργεια
με τη συμφωνία ότι θα μπορούν να διατηρούν τόσα άλογα όσοι και οι άνδρες
κάθε οικογένειας και δεν θα μπορούν να φεύγουν από το νησί χωρίς την
άδεια της Διοίκησης463. Όπως έχει γραφεί, ο Νέριος είχε θέσει υπό τη Βενε-
τική κηδεμονία το Δουκάτο των Αθηνών. Τον Μάϊο του 1402 ο Αντώνιος πο-
λιόρκησε την Αθήνα και στη συνέχεια αντιμετώπισε την αντίδραση των Βε-
νετών της Χαλκίδας νικηφόρα στα στενά του Ανηφορίτη. Μετά από 17 μη-
νών πολιορκία ο Αντώνιος κυρίευσε την Ακρόπολη.
Οι Βενετοί πρόνοιασαν Αρβανίτες στην περιοχή της Καρυστίας. Ο ελλη-
νικός πληθυσμός που προϋπήρχε συγχωνεύτηκε με τους Αρβανίτες όπως
μαρτυρούν τα τοπωνύμια που διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Πολλά χωριά
πήραν το όνομα των οικογενειών ή των αρχηγών που εγκαταστάθηκαν σ’
αυτά. Μαζί με όσους ήρθαν να προνοιασθούν από τη Θεσσαλία και την
Αιτωλοακαρνανία ξεσηκώθηκαν και αρκετοί από τη Βοιωτία και τη Λο-
κρίδα.
Η εποίκηση της Αττικής αποτέλεσε θέμα μονογραφίας του Σπ. Λάμπρου464.
Όπως ο ίδιος έχει διατυπώσει σε σχόλιό465 του ξεκίνησε με αφορμή την πα-
ρατήρηση ότι πολλές από τις τοπωνυμίες της Ελλάδας είναι γενικές κτητικές
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462) Κώστα Η. Μπίρη: σελ.98-102.

463) Ο Μπίρης δημοσιεύει το σχετικό κείμενο της Γερουσίας (σελ.103-104) που μετέφρασε από το

πρωτότυπο: Κ. Σάθα, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, Τόμος ΙΙ, σελ.79.

464) «Ἡ Ὀνοματολογία τῆς Ἀττικῆς καί ἡ εἰς τήν χώραν ἐποίκησις τῶν Ἀλβανῶν» Επετηρίς του

Παρνασσού, Τόμος Α’, σελ.156-192.



και δηλώνουν ότι κάποιο χωριό ανήκε σε ορισμένο κύριο του οποίου φέρουν
το όνομα. Από την εξέταση των τοπωνυμίων της Αττικής  εκτός από τις αρ-
χαίες ελληνικές, βυζαντινές, τουρκικές, μιας εβραϊκής, απαντώνται και πολ-
λές αρβανίτικες. Όταν τις εξέτασε διαπίστωσε ότι απαντούσε τα ονόματα
ισχυρών αρβανίτικων γενών που κυβέρνησαν το δεσποτάτο της Ηπείρου,
των Λιώσα, Σπάτα και Μπούα που τα βρίσκουμε σε χωριά της Αττικής. Από
τον συνδυασμό της μελέτης των αρβανίτικων τοπωνυμίων και των σχετικών
με τον εποικισμό των Αρβανιτών στην Αττική κατέληξε στο συμπέρασμα:
― Οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στην Αττική ως γεωργοί άποικοι μετά την
κατάλυση του δεσποτάτου της Ηπείρου από τον Κάρολο Τόκκο. Ο χρόνος
της εγκατάστασης πρέπει να τεθεί μεταξύ του έτους 1418 που συνέβη η κα-
τάληψη του δουκάτου από τον Κάρολο Τόκκο και του 1425 που μάθαμε από
το έγγραφο της βενετικής κυβέρνησης προς τον βάϊλον της Εύβοιας την
έναρξη του ρεύματος αποικισμού των Αρβανιτών σ’ αυτό το νησί.
Το 1425, τριακόσιες αρβανίτικες οικογένειες, δυσαρεστημένες από την
εγκατοίκηση στη Χώρα του Αντωνίου μετανάστευσαν στην Εύβοια και συ-
ναίνεσε σ’ αυτό η σύγκλητος της Βενετίας. Ακολούθησε προσπάθεια του
Αντωνίου να επανέλθουν στη χώρα του οι μεταναστεύσαντες καθώς και σχε-
τική αλληλογραφία των Βενετών της Εύβοιας με την κυβέρνηση της Βενε-
τίας. Η βενετική σύγκλητος επέτρεψε την επάνοδο στο δουκάτο, αλλά να πα-
ράμεναν στο νησί όσοι είχαν πρωτύτερα μεταναστεύσει από τα περίχωρα
της Λιβαδειάς και από τη Θεσσαλία και είχαν αποδειχθεί ωφέλιμοι. Το πρό-
βλημα που δημιουργήθηκε αν έπρεπε οι Αρβανίτες που έφευγαν από την
Εύβοια να πληρώσουν εξαγωγικό δασμό για τα ζώα που έπαιρναν μαζί τους
διευθετήθηκε. Δεν ξαναγύρισαν όμως όλοι, όπως μαρτυρεί το γεγονός ότι
τοπωνύμια στην Αττική οικογενειών που έλειψαν από την Αττική υπάρχουν
ακόμα στην Καρυστία466.
Ο Σ. Λάμπρου αναγνωρίζει ότι ο Αντώνιος Ατζαϊόλης προσέφερε μεγάλη
ευεργεσία στη χώρα και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τους καρπούς βλέ-
ποντας μεν τους Αρβανίτες να επιμένουν στην πατρική γλώσσα, κατά τ’ άλ-
λα όμως συναδελφωθέντες στην εθνική δράση με τους άλλους συγκάτοικους
Έλληνες και προπαντός να συντελούν από μέρα σε μέρα σε μεγαλύτερο
πλουτισμό της άγονης γης της Αττικής με την κοπιαστική γεωργία.
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465) Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.307, Σημ.1.

466) Κώστα Η. Μπίρη: σελ.113.



Τελικά οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στην Αττική: στα δερβένια, στον δρό-
μο του Μοριά και στην είσοδο του δρόμου της Φυλής. Βόρεια στο δρόμο της
Χαλκίδας και του Ωρωπού, έξω από τον αυχένα Πεντέλης-Υμηττού, στα Με-
σόγεια, στην πλευρά της Αττικής που αντικρύζει την Εύβοια. Είναι φανερό
ότι όλες αυτές οι εγκαταστάσεις εξεταζόμενες από στρατηγική άποψη απέ-
βλεπαν στην ενδυνάμωση της άμυνας της χώρας.
Απροσεξία του Λάμπρου επισήμανε ο Κωνσταντίνος Άμαντος467. Γράφει:
Ο Λάμπρος παραδέχθη εξ απροσεξίας ότι «Αλβανοί πάντως» μετέφεραν
το όνομα Μενίδι εις την Αττικήν (βλ. επετηρίδα Παρνασσού, Τόμος 1,
σελ.191). Τούτο όμως δεν είναι δυνατόν δια τους εξής λόγους: Καθώς ο
ίδιος ο Λάμπρος απέδειξαν, οι Αλβανοί ήλθαν εις την Αττικήν περί το τέ-
λος του δέκατου τέταρτου αιώνος, ενώ το όνομα Μενίδι απαντά εις την
Αττικήν ήδη το 1208, εις μίαν επιστολήν του πάπα Ιννοκεντίου προς τον
Λατίνον επίσκοπον Αθηνών. Την επιστολήν αυτήν εγνώριζε ο Λάμπρος
και δι’ αυτό είναι περίεργον, πώς  του διέφυγεν η χρονολογική δυσκολία
του ισχυρισμού του. Πώς ήτο δυνατόν να μεταφέρουν Αλβανοί όνομα, το
οποίον απαντά το 1208, ενώ αυτοί ήλθαν εις την Αττικήν σχεδόν τρεις αι-
ώνας αργότερα; Μήπως τάχα ήλθαν Αλβανοί εις την Αττικήν και προ του
1208; Αυτό δεν το ισχυρίσθη κανείς μέχρι τούδε και δεν δύναται να απο-
δειχθεί, επί του παρόντος τουλάχιστον. Δεν μένει λοιπόν παρά να δεχθώ-
μεν ότι Έλληνες μετέφεραν το όνομα Μενίδι εις την Αττικήν. Και αυτή
όμως η μετακομιδή πρέπει να αποδειχθεί468.
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467) «Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος», 1925, σελ.278-279.

468) Στον βίο του Οσίου Λεοντίου από το «Συναξαριστή του Κ. Δουκάκη» καθώς και στον βίο του

Οσίου Λεοντίου από το «Συναξαριστή Βίκτωρος Ματθαίου» αναφέρεται μοναχός Μενίδης. Ο Όσιος

Λεόντιος έζησε κατά τα χρόνια των τελευταίων Παλαιολόγων. Το κείμενο για το Μενίδι καθώς και

τον βίο του Οσίου Λεοντίου από τα Συναξάρια το οφείλω στον αγαπητό φίλο και ακούραστο συλλέκτη

κ. Καλομενίδη, Ελευσίνιο.



Η Δημογραφική Κρίση του 14ου Αιώνα
και η Μετανάστευση των Αρβανιτών

Ερωτήματα όπως: 1) Ποιές ήταν οι άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις της μαύρης
πανώλης469 στον πληθυσμό της Πελοποννήσου, 2) Η ενδεχόμενη σχέση ανά-
μεσα στην πανώλη και το αλβανικό μεταναστευτικό ρεύμα, 3) Η νέα φυσιο-
γνωμία του πληθυσμού της Πελοποννήσου όπως διαμορφώθηκε από τα τέλη
του 14ου αιώνα και τους επόμενους αιώνες, απασχόλησαν τον Β. Παναγιωτό-
πουλο. Αντλεί στοιχεία από τη διατριβή «Les hommes et la peste» το άρθρο
«La peste noire en terre d’ Islam» («Οι άνθρωποι και η Πανώλη» ― «Η μαύ-
ρη πανώλη σε χώρα του Ισλάμ») τους χάρτες και τους χρονολογικούς πίνα-
κες του J. Biraben απ’ όπου διαπιστώνει ότι η Πελοπόννησος μαζί με την
υπόλοιπη Νότια Ελλάδα και τα νησιά είχαν προσβληθεί από το φθινόπωρο
του 1347, ενώ ορισμένες βαλκανικές περιοχές, μεταξύ των οποίων και όσες
είχαν υψηλό ποσοστό αλβανικού πληθυσμού, είχαν μείνει απρόσβλητες σ’
όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Στο ερώτημα ποιά ήταν η δημογραφική κατάσταση της Πελοποννήσου πριν
από τη μαύρη πανώλη η απάντηση δεν ήταν συγκεκριμένη. Δεν υπήρξαν
αξιόπιστες ενδείξεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Μ’ όλες όμως τις
επιφυλάξεις έμεινε με την εντύπωση ότι στην καλύτερη περίπτωση ο πληθυ-
σμός μόλις κατόρθωνε να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του. Στα πλήγμα-
τα της πανώλης ήταν ακόμη πιο ευάλωτος με πρώτο αίτιο τη μορφή των οι-
κισμών και την κατανομή του πληθυσμού δεδομένου ότι πολλοί ζούσαν μέ-
σα σε φρούρια ή σε άλλα οχυρωμένα οικιστικά σύνολα σε συνθήκες έντονου
συγχρωτισμού470.
Σε ανέκδοτο υπόμνημα της 30ης Ιουλίου 1437, αρκετά χρόνια μετά την πανώ-
λη, οι οικήσεις στην Πελοπόννησο, που αναφέρονται, είναι 30 μεγάλες πό-
λεις, 200 κάστρα, οχυρωμένες πολίχνες (CC) και 400 χωριά (CCCC), μικροί
ανοχύρωτοι αγροτικοί οικισμοί. («Νέος Ελληνομνήμων», Τόμος 7, σελ.369).
Στο Δουκάτο των Αθηνών, γράφει ο Γρηγορόβιος, «Πάντες δ’ οἱ ἀνά τούς
ἀγρούς οἰκοῦντες εὑρίσκοντο διαρκῶς ἐν μεγάλῃ στεναχωρίᾳ. Εἶχεν ὁπωσ-
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469) Η πανώλη εμφανίστηκε υπό μορφή επιδημική στην Ευρώπη πρώτη φορά τον ΣΤ’ αιώνα, και

επανεμφανίστηκε με δραματικές συνέπειες το 1346 μέχρι το 1351 και προκάλεσε τον θάνατο 25

εκατομμυρίων ατόμων.

470) Β. Παναγιωτόπουλος: οπ.π., σελ.61-68.



δήποτε πολλάκις πάθει ἡ Βοιωτία καί ἡ Ἀττική ὑπό ἐχθρικών ἐπιδρομῶν,
σεισμοί δε καί λοιμοί εἶχον ἐρημώσει τάς χώρας ἐξ ὧν πολλοί κάτοικοι εἶχον
ἀπαχθῆ ὑπό τῶν Τούρκων» και για τον λοιμό γράφει: «Ἀπό τοῦ λοιμοῦ τοῦ
ἐν ἔτει 1348 φοβερῶς σαρώσαντος καί τήν Ἑλλάδα εἶχεν ἐπιφανῆ ἡ νόσος
αὕτη ἐννεάκις μέχρι τοῦ 1431471».
Το 1388 ―γράφτηκε ήδη― ο Νέριος Ατζαϊόλης δεν εγκαταστάθηκε αμέσως
στην Ακρόπολη όταν την κατέλαβε, επειδή στην Αθήνα πολλοί πέθαναν από
λοιμό, κι αναγκάστηκε να μεταβεί στη Θήβα. Ο Setton αναφερόμενος στη
διακυβέρνηση του Αντώνιου Ατζαϊόλη τονίζει ότι υπήρξαν λίγες οι συμφο-
ρές αλλά η πιο σοβαρή ήταν η πανώλη που ερήμωσε την Αθήνα και τη Θή-
βα το 1423472.
Η Ελένη Αντωνιάδη-Μπιμπίκου σε έρευνά της για τα ερημωμένα και τα
εγκαταλειμμένα χωριά της Ελλάδας από τον ΙΑ’ μέχρι και τον ΙΘ’ αιώνα, πα-
ρά τις ελλείψεις και τις ατέλειες των στοιχείων, κατέγραψε 2.049 ερημωμένα
χωριά από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη και προέκυψε ότι κορυφαίο ση-
μείο στην ερήμωση των χωριών υπήρξε ο ΙΔ’ αιώνας με μεγάλη διαφορά από
τους άλλους. Για την πανώλη τονίζει: «Το μερίδιο που ανήκει στον παράγο-
ντα «μεγάλη πανώλη» (εμφανίστηκε στην Ανατολή στα 1347), ως προς την
πτώση του πληθυσμού που διαπιστώνουμε στον ΙΔ’ αιώνα είναι δύσκολο να
το εκφράσουμε με ακρίβεια εξ αιτίας της συνθετότητας των παραγόντων που
καθορίζουν τη γενική κρίση της Αυτοκρατορίας στην ίδια εποχή» και σε άλ-
λο σημείο γράφει: «Οι άμεσα διακριτές αιτίες μέσα από τις πηγές, οι βιαιό-
τητες του πολέμου ή οι φυσικές καταστροφές, είναι γνωστό ότι δεν είναι πα-
ρά αιτίες επιφανειακές ή, περισσότερο, ατυχήματα που επικυρώνουν τα απο-
τελέσματα των κοινωνικο-οικονομικών αιτιών. Αυτές τις τελευταίες πρέπει
πρώτα πρώτα να αναζητήσουμε και να παρακολουθήσουμε473».
Η κοινωνική κρίση στις ελληνικές χώρες είχε μακρά διάρκεια. «Η αγροτική
κοινότητα αφέθηκε ανυπεράσπιστη στις επεκτατικές διαθέσεις της μεγάλης
ιδιοκτησίας... Καταργήθηκε το διάταγμα του Βασιλείου Β’ περί αλληλοχρέου,
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471) Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.306.

472) Setton: σελ.204, «but one of the most serious must have been the plague which ravaged Athens

and Thebes in 1423».

473) Ελένη Αντωνιάδη-Μπιμπίκου: «Ερημωμένα χωριά στην Ελλάδα, ένας προσωρινός

απολογισμός» ― Η Οικονομική Δομή των Βαλκανικών Χωρών (15ος-19ος αιώνας), σελ.191-259,

«Μέλισσα».



που υποχρέωνε τους δυνατούς να πληρώνουν τους φόρους των απόρων. Ολό-
κληρη η νομοθεσία των Μακεδόνων εναντίον των δυνατών σιγά σιγά ατόνι-
σε... Η ελάττωση του πληθυσμού ιδιαίτερα της υπαίθρου, συνέπεια, από τα
μέσα του 11ου αιώνα, των καταστροφικών επιδρομών διαφόρων λαών, και
γενικά οι ανώμαλες συνθήκες που προκάλεσαν οι συνεχείς πολιτικές ταρα-
χές και οι στρατιωτικές επαναστάσεις, επέφεραν την πτώση της αγροτικής
οικονομίας και κατά συνέπεια, για ένα κράτος που η βασική του οικονομία
παρέμενε αγροτική, τη γενική κάμψη της οικονομικής ζωής474».
Την εποχή αυτή, γράφει ο Βακαλόπουλος, «βαθιά κρίση συγκλονίζει το βυ-
ζαντινό κράτος και με το πέρασμα του χρόνου κατατρίβει ολοένα και πε-
ρισσότερο τα θεμέλιά του. Την κρίση αυτή τη χαρακτηρίζουν κυρίως τα εξής:
Οι «δυνατοί» και τα μοναστήρια εξογκώνουν συνεχώς με γοργό ρυθμό τα
μεγάλα κτήματά τους με αποτέλεσμα να περιορίζουν αντίστοιχα τον αριθμό
των ελεύθερων μικροϊδιοκτητών, να μειώνουν την έκταση των κτημάτων
τους και να γίνονται οι δημιουργοί κοινωνικών ανωμαλιών και ταραχών μέ-
σα στο κράτος, ενώ από το άλλο μέρος επιδρομές εχθρικών στρατών και προ
πάντων η ραγδαία εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων επιταχύνουν την πο-
ρεία του προς την παρακμή475».
Την κρίση επαύξησαν. Το σύστημα της πρόνοιας: Παροχές εφ’ όρου ζωής
στους διάφορους μεγαλογαιοκτήμονες, ανώτατους πολιτικούς και ιδίως στρα-
τιωτικούς υπαλλήλους, κτημάτων του κράτους ως αμοιβή για τις δημόσιες υπη-
ρεσίες τους, προ πάντων τις στρατιωτικές. Τα χαριστήκια: Παραχώρηση από
τον αυτοκράτορα της διοίκησης μοναστηριών και των περουσιών τους σε λαϊ-
κούς που εισέπρατταν ένα μέρος των εισοδημάτων. Ο θεσμός των επισκέψε-
ων: Η παραχώρηση όλων των εισοδημάτων του κράτους (φορολογικών και
άλλων) ολόκληρων περιοχών στα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας και
σε άλλους ανώτερους τιτλούχους. Η εξκουσσεία: Γεναιόδωρες φορολογικές
απαλλαγές. Μοίρασμα τίτλων: δεσπότης, καίσαρας, σεβαστοκράτορας, κ.λ.π.
Παρατηρήθηκε: Ραγδαία μείωση των δημόσιων εσόδων. Διόγκωση των δα-
πανών της διοικητικής μηχανής. Μείωση των ντόπιων στρατιωτικών στρα-
τευμάτων. Αύξηση των δαπανών για τα ξένα μισθοφορικά στρατεύματα.
Εκμίσθωση των φόρων σε ιδιώτες, δυσβάστακτη φορολογία και απληστία
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474) Νίκος Γ. Σβορώνος: Βυζάντιο Εσωτερική Κρίση και Πτώση (1028-1453)» εις Ανάλεκτα

Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σελ.119-120, «Θεμέλιο».

475) Απ. Ε. Βακαλόπουλου: Τόμος Α’, σελ.162.



των φορολόγων. Πώληση αξιωμάτων. Παροχή ολέθριων προνομίων στους
Βενετούς. Υποτίμηση του νομίσματος. Νοθεία του χρυσού νομίσματος. Άνο-
δος των τιμών των τροφίμων. Εσωτερική κρίση. Απώλεια εδαφών.
Αυτά επιγραμματικά για τη μακράς διάρκειας κρίση της βυζαντινής αυτο-
κρατορίας. Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα στο Δουκάτο της Αθήνας; Η Αθή-
να και το «όριόν» της, δηλαδή η επαρχία της, την εποχή του Μιχαήλ Ακομι-
νάτου, πριν την έναρξη της Φραγκοκρατίας ήταν πόλη φτωχή. Δεν είχε εκτε-
ταμένη βιομηχανία και γεωργία λόγω του άγονου εδάφους. Χειρώνακτες
μόλις είχε τους αναγκαίους. Δεν είχε εμπορική κίνηση σε αντίθεση με τη
Χαλκίδα, τη Θήβα και την Κόρινθο. Οι πειρατές είχαν κρησφύγετα την Αί-
γινα, τη Σαλαμίνα και τη Μακρόνυσσο. Δεχόταν τις πιέσεις των φορολόγων
και των πραιτώρων του Θέματος Ελλάδος και Πελοποννήσου. Ερημώνεται
η Πόλη και αραιώνεται ο πληθυσμός. Μετοικήσεις των Αθηναίων και πυ-
κνές μεταναστεύσεις. Ο Ακομινάτος γράφει στον Αλέξιο Κομνηνό: «Τό καθ’
ἡμᾶς ὅριον τῶν Ἀθηνῶν, πάλαι τοῦ πλήθους τῶν ἐποίκων αὐτοῦ διά τάς
ἀλλεπαλλήλους ἐπηρείας ἐκκενούμενον ἀεί, νῦν κινδυνεύει καί εἰς αὐτήν
περιστῆναι τήν παροιμιαζομένην ἐρημίαν σκυθικήν476». Μπορεί να υπάρχει
κάποια υπερβολή στο υπομνηστικόν του Ακομινάτου, ωστόσο η εικόνα της
Αθήνας δεν απείχε πολύ από την πραγματικότητα.
Η επιδρομή των Φράγκων συντελέστηκε αμαχητί. Καμιά αντίσταση δεν
αντέταξαν στους Φράγκους κατακτητές. Ο Μέγας Κυρ κράτησε ως κτήμα
του την Αθήνα, τη Θήβα και τα ανήκοντα στο δημόσιο κτήματα. Έδωσε διά-
φορα τιμάρια στην καθολική εκκλησία. Παραχωρήθηκε γη σε κληρονομι-
κούς άρχοντες ή βαρώνους από τους οποίους διανεμήθηκαν φέουδα σε υπο-
τελείς καβαλαρίους (ιππότες) ή σεργέντους. Αλλά ο αριθμός των ιπποτών
και των σεργέντων ήταν μικρός και για τούτο τον λόγο πολλές γαίες εξακο-
λούθησαν να μένουν κτήμα των Ελλήνων.
Η διαίρεση των αγροτών στα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας σε δύο
τάξεις, στους ελεύθερους χωρικούς που είχαν δικαίωμα ιδιοκτησίας (χωρί-
τες) και στους στερημένους τέτοιου δικαιώματος (πάροικους) συνεχίστηκε
και κατά τη Φραγκοκρατία αλλά τα αγροτικά κτήματα των χωρικών και των
κοινοτήτων που είχαν κοινή και αναπαλλοτρίωτη έγγεια κτήση περιορίστη-
καν και οι χωρίτες υποβιβάστηκαν στην τάξη των παροίκων προσαρτημένων
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476) Μιχαήλ Ακομινάτου του Χωνιάτου: Τα Σωζόμενα, Τόμος Α’, σελ.307. (επήρεια=περιφρόνησις,

ασελγής συμπεριφορά, ύβρις, χλευασμός)



στην κτήση του κυρίου. Σχετικά με τους κατ’ αγρούς αρχαίους δήμους στη
Βοιωτία και την Αττική άλλοι έπαυσαν να υπάρχουν, άλλοι είχαν διατηρηθεί
μόνο ως μικρά χωριά477.
Όπως οι Φράγκοι έτσι και οι Καταλανοί μεταχειρίζονταν τους Έλληνες ως
φυλή υποδεέστερη. Απέκλεισαν αυτούς από όλα τα αστικά δικαιώμτα, που
τα παρείχαν μόνο στους κατακτητές478.
Στις ημέρες της αρχής του Αντώνιου Ατζαϊόλη παρουσιάστηκαν δείγματα
λογοτεχνικής κίνησης. Άνθρωποι των γραμμάτων όπως οι αδελφοί Χαλκο-
κονδύλη, ο Αντώνιος Λογοθέτης (αντιγραφεύς χειρογράφων), ο βιβλιογρά-
φος Μιχαήλ Καλοφρενάς. Το αθηναϊκό δουκάτο απόλαυσε ειρήνη και ευη-
μερία που διακόπηκε μόνο από τον λοιμό του 1423 που ανάγκασε τον Αντώ-
νιο να ζητήσει σωτηρία στα Μέγαρα. Από τη διαμαρτυρία του Αντωνίου
προς τους Βενετούς της Εύβοιας για τους λίγους Αρβανίτες που έφυγαν από
την Αττική και πήγαν εκεί πιθανολογεί ο Μίλλερ ότι η χώρα (δηλαδή η ύπαι-
θρος) είχε αποψιλωμένο πληθυσμό και ότι υπήρχε λειψανδρία γεωργών479.
Αυτές είναι κάποιες αμυδρές γραμμές της εξέλιξης του πληθυσμού. Παραμε-
λημένος από τους Βυζαντινούς, υποτιμημένος και καταβεβλημένος από τους
κατακτητές, χρόνια δοκιμαζόμενος από εχθρικές επιδρομές, αιχμαλωσίες,
δουλεία, σκλαβιά, σεισμούς, λοιμούς και λιμούς. Ήρθαν οι Αρβανίτες κι έγι-
ναν οι αιμοδότες. Γράφει ο Άμαντος: Η ανάμειξη των Ελλήνων με τους Αρβα-
νίτες υπήρξε ωφέλιμη διότι ενίσχυσε τον ορεινό και τον αγροτικό πληθυσμό
της Ελλάδας στον οποίο οφείλεται κατά μεγάλο μέρος η απελευθέρωσή της.
Ο Β. Παναγιωτόπουλος στην αναφορά του στην Αλβανική μετανάστευση480

διατυπώνει τη σχέση Αλβανών και Σέρβων ως εξής: Οι Αλβανοί βγήκαν από
την κοιτίδα τους, όταν άρχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους
Σέρβους δεσπότες. Ξεκινώντας από το λίκνο (το Άρβανο), που τα όριά του
δεν έχουν καθοριστεί με ακρίβεια, μετακινήθηκαν τον 14ο αιώνα και στις αρ-
χές του 15ου και εγκαταστάθηκαν σε οικισμούς σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώ-
ρο και αργότερα μετανάστευσαν σε νησιά ανατολικά και δυτικά και κάποι-
οι κατέληξαν στη Νότια Ιταλία και τη Σικελία.
Πολλά ερωτήματα τίθενται σημειώνει: 1) Η εδαφική εξάπλωση των Αλβα-
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477) Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Α’, σελ.395-401.

478) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Α’, σελ.342-344.

479) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.102-103.

480) Β. Παναγιωτόπουλου: οπ.π., σελ.68-85.



νών ήταν η συνέπεια κάποιας «καλπάζουσας» δημογραφίας; Γίνανε πολλοί
και υπερπληρώθηκαν τα κατεχόμενα εδάφη; 2) Μήπως επρόκειτο για μετα-
κίνηση τμημάτων του ίδιου πληθυσμού, που αναζητούσαν συνεχώς νέους τό-
πους και άλλες συνθήκες που θα εξυπηρετούσαν καλύτερα τη δική τους ζωή
και την οικονομική και κοινωνική τους οργάνωση; 3) Αν υπερισχύει η υπό-
θεση του δημογραφικού πλεονάσματος ήταν αυτό συνεχές ή κάποια δεδο-
μένη στιγμή έπαψε να υπάρχει;
Τονίζει ότι η εξάπλωση των Αλβανών έχει από παλιά κινήσει το ενδιαφέρον
των ιστορικών αλλά όχι μέσα από ένα δημογραφικό προβληματισμό, όπως
το εννοούμε σήμερα.
Μεταξύ των ιστορικών που μνημονεύει είναι και ο Σέρβος ιστορικός-γεω-
γράφος J. Cvijič που χαρακτηρίζει το αλβανικό έθνος ως «γόνιμο» και απο-
δίδει την εξάπλωση των Αλβανών στα μεταβυζαντινά χρόνια σε δύο παρά-
γοντες, τη γονιμότητα και τον ισλαμισμό. Και ο Α. Buda σύγχρονος Αλβανός
ιστορικός τονίζει ότι οι ομοεθνείς του τον Μεσαίωνα επέδειξαν εξαιρετική
ζωτικότητα και ενεργητικότητα και κατάφεραν με επιτυχία να αντιμετωπί-
σουν κάθε απόπειρα για την εκδίωξή τους από τα εύφορα εδάφη των πεδι-
νών περιοχών.
Αποκρούει τις θεωρίες περί γονιμότητας ως ανεπαρκείς καθώς και τις θέ-
σεις, που τις θεωρεί σκόπιμες, ιστορικών για την ιστορική συνέχεια των δια-
φόρων λαών της Βαλκανικής και την προσπάθεια ερμηνείας ιστορικών φαι-
νομένων μεγάλης διάρκειας. Θεωρεί την εξάπλωση των Αλβανών ως αποτέ-
λεσμα του αγώνα μιας ομάδας που προσπαθούσε να καταλάβει τον χώρο με
τρόπο πλεονεκτικό γι’ αυτήν, να βελτιώσει δηλαδή την οικονομική της θέση
χωρίς να αλλάξει την παραδοσιακή κοινωνική της οργάνωση.
Παρακολουθεί την κάθοδο των Αρβανιτών, την οποία έχουμε περιγράφει,
και τη διαχωρίζει σε δύο φάσεις. Α’ Φάση. Η κάθοδος στη Θεσσαλία. Επι-
χείρησαν να κατακτήσουν ένα αστικό κέντρο ή ένα οχυρό π.χ. το Φανάρι για
να διεκδικήσουν ευρύτερη αυτονομία από τις βυζαντινές αρχές. Εναντίον
τους εξεστράτευσε δύο φορές ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ’. Μετά τον θά-
νατό του λεηλάτησαν πόλεις της Ακαρνανίας. Οι τοπικοί πληθυσμοί και οι
άρχοντες της Θεσσαλίας εξακολούθησαν, όπως είδαμε, να αντιδρούν στην
εξάπλωση του αλβανικού στοιχείου.
1347/1348. Η μαύρη πανώλη πλήττει τη Νότια Ελλάδα. Αρχίζει η δεύτερη
φάση. Παρακολουθήσαμε τη δημιουργία των δύο ηγεμονιών στην Αιτωλο-
ακαρνανία και την Ήπειρο, την παρουσία στα βόρεια του Δουκάτου, τις
προσκλήσεις και τη νόμιμη μετανάστευση στην Αττική στη Βοιωτία και
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στην Εύβοια, την παρουσία στην Πελοπόννησο στην περιοχή της Βελιγο-
στής επί δεσπότου Μανουήλ Καντακουζηνού (1348-1380), την παρουσία
στην Αργολίδα και τη μεγάλη μετανάστευση 1404-1405. Υποστηρίζει ότι
αυτό το κύμα ξεκίνησε από τη Θεσσαλία με προορισμό τη Νότια Ελλάδα
κι όχι από τη Δυτική Στερεά όπως υποστηρίχθηκε. Αλλά και η δεύτερη με-
τανάστευση το 1418 είχε κοινό χαρακτηριστικό την ειρηνική, αναίμακτη,
νόμιμη μετακίνηση.
Αυτός ο διαχωρισμός σε δύο φάσεις και τα χαρακτηριστικά που περιγρά-
ψαμε στην Α’ φάση απώθηση, Β’ φάση αποδοχή, και ο χρόνος διαχωρισμού
των δύο φάσεων να συμπίπτει με τη μαύρη πανώλη τον οδηγεί στο εξής συ-
μπέρασμα: «Μαζική μετανάστευση πρωτόγονων φύλων είναι δυνατό να γί-
νει μόνο στα πλαίσια μιας μείζονος δημογραφικής ανισορροπίας, η οποία
όμως δεν μπορεί να προκληθεί από συνήθεις δυσμενείς συνθήκες. Από τα
συμβάντα του 14ου αιώνα, μόνο η μαύρη πανώλη του 1347-48 και μάλιστα εξ
αιτίας του τρόπου που διαδόθηκε στη Βαλκανική (ερήμωση των παράλιων
περιοχών, μη διείσδυση στον ορεινό χώρο) θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει
τοπικό δημογραφικό κενό, όπου αργότερα θα μπορούσαν να εγκαταστα-
θούν οι πληθυσμιακές ομάδες του ορεινού χώρου που δεν είχαν προσβληθεί
από τη νόσο».
Στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα σε εποχή διαταραγμένης δημογραφίας στη
Νότια Ελλάδα και συνεχών πολέμων οι Αρβανίτες με τη βοήθεια των τοπι-
κών αρχών που αναζητούσαν συμπληρωματικές στρατιωτικές δυνάμεις έγι-
ναν «ισότιμοι» κάτοικοι του τόπου.
Δεν γνωρίζω αν η συσχέτιση της μετανάστευσης των Αρβανιτών με το γεγο-
νός της μαύρης πανώλης θα γίνει αποδεκτή από τους επαΐοντες, θα απορρι-
φθεί ή θα προβληματίσει.

Η Πρώτη Παρουσία Αρβανιτών στη Νότια Ελλάδα
Διάφορες γνώμες έχουν διατυπωθεί ως προς τον χρόνο που παρουσιάστηκαν
και εγκαταστάθηκαν οι Αρβανίτες στις ελληνικές χώρες. Ο Απ. Βακαλόπου-
λος θεωρεί απίθανη τη γνώμη του Π. Κανελλίδη481 ότι οι Αλβανοί στην Πελο-
πόννησο είχαν εγκατασταθεί τουλάχιστον από τον 8ο αιώνα, όπως και τη γνώ-
μη του Κώστα Μπίρη482 που υποστηρίζει 1) ότι υπήρχαν αρβανίτικα τοπωνύ-
μια όπως η οχυρή περιοχή των Σκόρτων στην Αρκαδία όταν έγινε η φραγκική
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481) Π. Κανελλίδου: «Μάνη και Μανιάται» Περιοδικό «Εβδομάς» 4 (1887), αρ.37-38.



κατάκτηση και ανθρωπωνύμια όπως τα ονόματα δύο οπλαρχηγών που αμύν-
θηκαν κατά της εισβολής των Φράγκων στην περιφέρεια των Σκόρτων: Βου-
τσαράς, Βρανάς καθώς και το όνομα Σγούρος. 2) Δέχεται τις απόψεις του Κα-
νελλίδη, ο οποίος πρόβαλε ένα πλήθος από τοπωνύμια, ήθη και έθιμα της Μά-
νης αρβανίτικα, που μαρτυρούν ότι υπήρχαν πριν από τον όγδοον αιώνα
Αρβανίτες σ’ εκείνα τα μέρη. 3) Θεωρεί αξιόλογη την επιβεβαίωση που προ-
σέφερε ο Πέτρος Φουρίκης483 με την παρατήρηση ότι το όνομα Μάνη, που
αναφέρεται από τον όγδοο αιώνα και πέρα, είναι καθαρά αρβανίτικο και ση-
μαίνει μουριά· ότι, δηλαδή, είναι ταυτόσημο με το Μορέας. 4) Ακόμα γράφει
ότι και ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Άμαντος παραδέχεται ότι κατέβηκαν
Αρβανίτες στην Ελλάδα και πριν από τον δέκατον αιώνα. Όμως τον παρερ-
μηνεύει γιατί ο Άμαντος υποστήριξε τα εξής: «Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά
ἀποκλείσωμεν τήν πιθανότητα ὅτι κατῆλθον Ἀλβανοί καί ποιμένες ἤ γεωρ-
γοί καί πρό τοῦ 1000μ.Χ., ἀλλ’ ἀποδείξεις περί ὁμαδικῶν ἐγκαταστάσεων
εἰς τήν Ἑλλάδα ἔχομεν μόνον διά τόν δέκατον τέταρτον μ.Χ. αἰῶνα484».
Αλλά ο Μπίρης προχώρησε ακόμα πιο πίσω στον χρόνο. Υποστηρίζει πα-
ρουσία Αρβανιτών από τα τέλη του έκτου αιώνα. Γράφει: «Κοντά στα λίγα
ίχνη που άφησαν οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο, υπάρχουν και άλλα που
μαρτυρούν την παρουσία και Αρβανιτών πριν από τον όγδοο αιώνα».
Σε προηγούμενο κεφάλαιο του βιβλίου του (σελ.21) σχολιάζει τη σύγχυση
μεταξύ των ονομάτων: Άβαρες, Αρμπαρές - Άβαρες, Άραβες, καθώς και τη
φράση του Χαλκοκονδύλη που γράφει Αραβαίους και επεξηγεί ότι πρόκει-
ται για Αλβανούς. Επανέρχεται στην προσπάθειά του για την πρώτη παρου-
σία των Αρβανιτών με το εξής σχόλιο. Ενώ γράφουν οι πηγές επιδρομή των
Αβάρων μαζί με τους Σλάβους οι Άβαρες δεν άφησαν τοπωνυμικά ίχνη στην
Πελοπόννησο όπως άφησαν οι Σλάβοι. Και για τους Αρβανίτες ενώ δεν γί-
νεται λόγος στις πηγές βρίσκουμε σαφή τεκμήρια της παρουσίας τους. Αν
συνδυάσουμε και τη σχέση του ονόματος Άβαρες με το Αρμπαρές είμαστε
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482) Κώστα Η. Μπίρη: Οι Αρβανίτες κ.λ.π., σελ.63-67.

483) Σχετικά με τον χρόνο καθόδου των Αρβανιτών ο Πέτρος Φουρίκης γράφει (Γάμος καί γαμήλια

σύμβολα παρά τοῖς ἀλβανοφώνοις τῆς Σαλαμῖνος, Λαογραφία, Τόμος Θ’, σελ.507): «Ἀλλά καί ἐπί

τῆς γνώμης μου, ἥν ἀρκούντως ὑπεστήριξα ἐν συνεδρίαις τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐταιρείας, ὅτι Ἀλβανοί

δέν κατῆλθον εἰς τήν Ἑλλάδα τό πρῶτον κατά τόν ΙΔ’ αἰῶνα, ὡς κοινῶς πιστεύεται, ἀλλ’ αἰῶνας

ὅλους πρό τούτου».

484) Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, Τόμος Ε’, σελ.274.



υποχρεωμένοι να παραδεχθούμε ότι με την αρχηγία και υπό το όνομα των
Αβάρων κατέβηκαν στον Μοριά οι πρώτοι εκείνοι Αρβανίτες έποικοι.
Τις απόψεις αυτές των Κανελλίδη, Μπίρη, Φουρίκη, ο Βακαλόπουλος τις χα-
ρακτήρισε απίθανες και πιθανή τη γνώμη του Ι. Κ. Βογιατζίδου, ότι οι Αλβα-
νοί είχαν εγκατασταθεί στη Θεσσαλία από τον 12ο αιώνα485. Ωπωσδήποτε
πρέπει να παραδεχθούμε, γράφει, ότι νωρίς σχετικά πριν από τον 12ο αιώνα,
οι Αλβανοί είχαν αρχίσει να εισδύουν ειρηνικά στις βόρειες ελληνικές χώ-
ρες κατεβαίνοντας σποραδικά ή ως άποικοι ύστερα από επίσημες συμφω-
νίες. Και συνεχίζει γράφοντας τα όσα ήδη γνωρίζουμε από τα πάρα πάνω
για την παρουσία των Αρβανιτών στη Θεσσαλία486.
Νεότερος ιστορικός της Μάνης ο Δήμος Μέξης αποδέχεται την άποψη των
Κανελλίδη - Φουρίκη και εκφράζει την προσωπική του γνώμη ότι οι Αρβα-
νίτες ήρθαν στη Ν. Λακωνική μαζί με τους Άβαρους. Γράφει: «Όταν ο Ιου-
στινιανός έχτισε το «Κάστρο της Μαΐνης» οι Αρβανίτες μάλλον ήταν ήδη
εδώ κι ίσως είχαν δώσει στην περιοχή της κυρίως (Μέσα) Μάνης το όνομα
Mene=μουριά. Η Μάνη είχε και τότε και αργότερα πολλές μουριές...487».
Ο Καργάκος γράφει ότι χρειάζεται πολλή φαντασία για να βρει κανείς στη
Μάνη μουριές σε ποσότητα ικανή για σηροτροφία και αναφέρει τα χωριά
της κοιλάδας του Ευρώτα που ομάδες χωρικών από την Πετρίνα και άλλα
χωριά μέχρι τα χρόνια του 1940 πού πήγαιναν και μάζευαν μουρόφυλλα
για τα «κουκούλια» τους. Ακόμη δεν δέχεται ότι το όνομα Μάνη - Μαΐνη
έχει σχέση με τη μουριά ούτε τις άλλες άφθονες ετυμολογήσεις και πι-
στεύει πως το όνομα προέρχεται από το νεολατινικό mansio που σημαίνει
φρούριο, κάστρο488.
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485) Ι. Κ. Βογιατζίδου: Το Χρονικόν των Μετεώρων, Ε.Ε.Β.Σ. (Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών

Σπουδών) 2 (1925) 155.

486) Απ. Ε. Βακαλόπουλου: Τόμος Α’, σελ.25-34.

487) Απόσπασμα από το βιβλίο του Δήμου Ν. Μέξη «Η Μάνη και οι Μανιάτες», σελ.217, Εστία 1977,

στο «Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες» του Σαράντου Ι. Καργάκου, σελ.115.

488) Σαράντου Ι. Καργάκου: σελ.115-116.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ―ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

Κατάλυση του Δουκάτου των Αθηνών
και του Δεσποτάτου του Μορέως από τους Τούρκους

Το 1456 ο Μωάμεθ διέταξε τον Ομάρ γιο του Τουραχάν να καθυποτάξει το
δουκάτο των Αθηνών και να το μεταβάλει σε τουρκική επαρχία. Ο Ομάρ
πασάς εισόρμησε στην Αττική· «δῃῶν τήν χώραν καί ἐξανδραποδίζων πολ-
λούς τῶν κατοίκων». Υπήρχε μεταξύ των Αθηναίων φατρία που από μίσος
προς τους Φράγκους είδε τους Τούρκους ως ελευθερωτές προσδοκώντας
ότι θα τύχαιναν ανοχής και παλινόρθωσης των αρχαίων δικαίων και κτήσε-
ων της ορθοδόξου εκκλησίας. Η πόλη παραδόθηκε χωρίς αντίσταση. Στην
Ακρόπολη οι τελευταίοι Φράγκοι με τους λίγους πιστούς Αθηναίους αμύν-
θηκαν δύο ολόκληρα έτη. Με αντάλλαγμα τη Θήβα και τη Βοιωτία παρέ-
δωσαν το 1458 την Ακρόπολη.
Την άνοιξη του 1458 ο Μωάμεθ Β’ με ογδόντα χιλιάδες στράτευμα εξε-
στράτευσε κατά της Πελοποννήσου και το Μάϊο έφτασε στον Ισμθό. Άφη-
σε τον Μαχμούτ πασά, Έλληνα αρνησίθρησκο να πολιορκεί τον Ακροκό-
ρινθο που μόνο από λιμό πείστηκε ότι μπορούσε να καταληφθεί και προ-
χώρησε καταλαμβάνοντας Νεμέα, Ταρσό, Άκοβα, φρούριο Ρουπέλης, Μα-
ντίνεια. Οι Παλαιολόγοι έφυγαν Ο Θωμάς στη λακωνική Μαντίνεια, ο Δη-
μήτριος στη Μονεμβασία. Ο Μωάμεθ προχώρησε στην Πάτρα, την πρω-
τεύουσα του Θωμά που οι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει. Συνεχίσθηκε η πο-
λιορκία του Ακροκόρινθου όπου οι πολιορκούμενοι είχαν εξαντληθεί και
την 6η Αυγούστου παραδόθηκε το κάστρο. Ο Πορθητής απαίτησε ετήσιο
φόρο τριών χιλιάδων χρυσών νομισμάτων και την παραχώρηση των πόλε-
ων και των περιχώρων των Πατρών της Βοστίτζης και των Καλαβρύτων και
όλων των χωρών από τις οποίες είχε διέλθει με τη στρατιά του και απείλη-
σε σε περίπτωση άρνησης με επανάληψη του πολέμου489.
Άφησε τον Ομάρ διοικητή της νέας Τουρκικής Επαρχίας στον Μοριά και
το φθινόπωρο του 1458 πήρε τον δρόμο της επιστροφής και διέκοψε την
πορεία του, για 4 ημέρες, να επισκεφθεί την Αθήνα. «Θαύμασε τα σωζό-
μενα αρχαία μνημεία της, προπάντων της Ακρόπολης και επηρεασμένος
από το παλαιό μεγαλείο φέρθηκε με ευμένεια προς τους κατοίκους της
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489) Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.145-150, 153-165. # Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.384-396.



Αθήνας και τους παραχώρησε πολλά προνόμια. Ουσιαστικά έκανε δεκτά
όλα τα αιτήματά τους. Από τότε χρονολογούνται τα προνόμιά τους επί
τουρκοκρατίας».
Ακολούθησε αναβρασμός στην Πελοπόννησο. Εξέγερση της κοινής γνώ-
μης κατά των αδελφών Θωμά και Δημητρίου. Εχθροπραξίες μεταξύ τους.
Ο Δημήτριος κατέφυγε στη Μονεμβασιά και ζήτησε την επέμβαση του
σουλτάνου. Δεύτερη εκστρατεία του Μωάμεθ τον Μάϊο του 1460. Έφθα-
σε στην Κόρινθο και συνέχισε νότια στις χώρες του Δημητρίου. 29 Μαΐου,
ίδια αποφράδα ημέρα κατέλαβε τον Μυστρά. Η στάση του Δημητρίου εί-
χε τον χαρακτήρα φανερής προδοσίας. Ο σουλτάνος υποσχέθηκε στον
Δημήτριο ηγεμονική διαβίωση. Στην επιστροφή του στην Αδριανούπολη
παντρεύτηκε την κόρη του και του παραχώρησε τις προσόδους του Β.Α.
Αιγαίου.
Μετά την πτώση των κάστρων Καστριτσίου και Γαρδικίου κοντά στο Λιο-
ντάρι ο δρόμος άνοιξε για τη Μεσσηνία. Ο τελευταίος δεσπότης του Μο-
ρέως Θωμάς Παλαιολόγος με μερικούς άρχοντες, χωρίς να τολμήσει που-
θενά να δώσει μάχη αναγκάστηκε να αποπλεύσει για την Κέρκυρα490.
Επιστρέφοντας ο σουλτάνος έφτασε στη Θήβα και υποχρέωσε τον Φρά-
γκο να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις κατά των κτήσεων του κόμη της Κε-
φαλληνίας, Λεονάρδου Γ’ Τόκκο στη Δυτική Ελλάδα. Γρήγορα όμως, τέ-
λη καλοκαιριού του 1460 κατηγορήθηκε ευσχήμως ως συμμέτοχος σε
«λατινική συνωμοσία» επαναφοράς του στην εξουσία της Αθήνας και
έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας στο στρατόπεδο του νέου οθωμανού δι-
οικητή του Μορέως, του Ζαγανός πασά, αναμφίβολα με εντολές του
σουλτάνου. Η Βοιωτία, όπως και η Αττική ενσωματώθηκαν στις κτήσεις
του σουλτάνου. Έσβησαν και τα τελευταία υπολείμματα του δουκάτου
των Ατζαϊόλη491.
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490) Απ. Ε. Βακαλόπουλου: Τόμος Α’, σελ.341-350.

491) Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης: σελ.36.



Τα Χρόνια της Τουρκοκρατίας

Δεν έχουν ξεκαθαριστεί πλήρως κάποια γεγονότα που σχετίζονται με την
κατάκτηση της Αθήνας από τους Τούρκους ως προς τον χρόνο και τον τρό-
πο που εξελίχθηκαν: Παραδόθηκε η πόλη χωρίς αντίσταση; Πότε παραδό-
θηκε η Ακρόπολη από τον Φράγκο Ατζαϊόλη στον Ομάρ γιο του Τουραχάν;
Ποιά από τις εισβολές των Τούρκων στην Αθήνα υπονοεί ο θρήνος που απο-
κάλυψε ο Δεστούνης; Δεν υπάρχει πληροφορία για τη στάση των Αρβανιτών
στην ιστορική αυτή περίσταση, πώς μπορεί να ερμηνευθεί;
― Παραδόθηκε η πόλη χωρίς αντίσταση; Άνευ αντιστάσεως γράφει ο Γρη-
γορόβιος και συμπληρώνει: «δηών τήν χώραν καί ἐξανδραποδίζων πολλούς
τῶν κατοίκων». Ο Μίλλερ γράφει: «Τό μέν ἄστυ δέν ἀντέταξεν ἀντίστα-
σιν» και αναφέρει την εμφάνιση κομήτη στον ουρανό και τον λιμό που ακο-
λούθησε. Ο Μπίρης επικαλείται το γεγονός ότι οι Τούρκοι, μπαίνοντας στην
περιοχή της Αθήνας, προτού πάρουν την Ακρόπολη έκαναν φοβερές σφαγές
και ατιμώσεις εις βάρος των κατοίκων, αιχμαλώτισαν πολλούς και έκαναν
μεγάλη καταστροφή στα περίχωρα και ότι αυτό μαρτυρεί ότι δεν είχε
παραδοθεί η χώρα χωρίς αντίσταση. Ασφαλώς, γράφει, οι κάτοικοι της
Αττικής και, μάλιστα, οι Αρβανίτες, που αποτελούσαν τη μαχητική δύναμή
της είχαν πολεμήσει εναντίον του στρατού του Ομάρ492.
― Για δύο ολόκληρα χρόνια μπόρεσαν οι τελευταίοι Φράγκοι να
υπερασπιστούν την Ακρόπολη, γράφει ο Γρηγορόβιος. «Επί διετίαν
πολιορκουμένης της Ακροπόλεως» γράφει ο Καμπούρογλου493.
― Ο Φ. Ν. Φιλαδελφεύς υποστηρίζει494 ότι ο Φράγκος όταν καταλήφθηκε η
πόλη κατέφυγε στην Ακρόπολη αλλά βλέποντας ότι δεν ήταν δυνατή η αντί-
σταση, δέχτηκε τις προτάσεις του Τούρκου στρατηγού και αποχώρησε παίρ-
νοντας ως αντάλλαγμα τη Θήβα και όλη τη Βοιωτία. Παραθέτει δε και από-
σπασμα του Σύντομου Χρονικού όπου σημειώνται ότι την 29ην Μαΐου 1456
φάνηκε αστέρι στον ουρανό και για πολλές ημέρες άφηνε πίσω του κάτι σαν
καπνό. Την 4η Ιουνίου 1456 παραδόθηκε στους Μουσουλμάνους η πόλη των
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492) Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.384. # Ουΐλλιαμ Μίλλερ: Τόμος Β’, σελ.152-156. # Κ. Η.

Μπίρη: σελ.132.

493) Φ. Γρηγορόβιου: Τόμος Β’, σελ.386. # Δημ. Γρ. Καμπούρογλου: Ιστορία των Αθηνών,

Τόμος Α’, σελ.123.

494) Θ. Ν. Φιλαδελφέως: Ιστορία των Αθηνών, Τόμος Α’, σελ.145.



Αθηνών και ακολούθησε λιμός. Έλειψαν όλοι οι καρποί και έτρωγαν «βο-
τάνας, χλοάς ρίζας, γιγάρτας, ἀκρόδρια, ἔφερε δέ τό πεντάλιτρον τό σῖτος
ὑπέρ λ’, καί οὐχ εὑρίσκετο495».
Ο Μπίρης496 γράφει ότι για ένα μήνα οι πολιορκούμενοι συνέχιζαν την άμυ-
να στο κάστρο αλλά βλέποντας την 29ην Μαΐου τον κομήτη στον ουρανό το
εξήγησαν ως δυσοίωνο σημάδι, υπέκυψαν στις υποσχέσεις ότι θα τους παρα-
χωρούσαν τη Βοιωτία και παράδωσαν την Ακρόπολη τον Ιούνιο του 1456.
― Ο καθηγητής Γαβριήλ Δεστούνης δημοσίευσε το 1881 ιστορικό ποίημα
από τα χειρόγραφα της Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης Πετρουπόλεως για
την άλωση των Αθηνών από τους Τούρκους με τίτλο «Περί τῆς ἀναλώσεως
καί τῆς αἰχμαλωσίας ἥ γέγον’ ὑπό τῶν Περσῶν εἰς Ἀττικήν Ἀθήνα». Ο
ποιητής δεν είναι γνωστός. Δεν πρόκεται για Πέρσες αλλά για Τούρκους.
Δεν καθορίζει ποιαν εισβολή εννοεί ο ποιητής. Ο Καμπούρογλου εξέτασε
τρεις πιθανές εισβολές: 1) Την εισβολή των Τούρκων το 1688 επί Βενετο-
κρατίας, 2) Την υπό τον Τιμουρτάσην το 1394, 3) Την υπό τον Ομάρ το 1456
και κατέληξε στην τρίτη εισβολή του Ομάρ όταν, κατά τη διάρκεια της πο-
λιορκούμενης Ακρόπολης, οι ατυχείς κάτοικοι των Αθηνών και των περιχώ-
ρων υπέστησαν τα πάνδεινα497. Την άποψη αυτή δέχτηκαν και οι περισσότε-
ροι συγγραφείς.
Διαφέρει η άποψη του Φιλαδελφέα, που υποστηρίζει ότι πρόκειται για την
άλωση των Αθηνών από τον Βαγιαζήτ498. Τονίζει ότι δεν είναι γνωστή η ακρι-
βής χρονολογία της συγκεκριμένης λεηλασίας των Αθηνών αλλά είναι βέ-
βαιον ότι έγινε μετά τη μάχη της Νικόπολης της Βουλγαρίας, που έγινε το
1396. Γράφτηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο Τιμουρτάς εισέβαλε δύο
φορές στην Αθήνα, το 1394 ύστερα από πρόσκληση του μητροπολίτου Αθη-
νών Μακάριου και το 1397 κατά την επιστροφή του από την Πελοπόννησο
όπου είχε οδηγήσει ο Εβρενός 50.000 άνδρες και είχε κατατροπώσει τους
Ναβαρραίους και τον Θεόδωρο Παλαιολόγο. Είχαν ενεργήσει σύμφωνα με
τις διαταγές του σουλτάνου Βαγιαζήτ αλλά ο ίδιος είχε αναγκαστεί να επι-
στρέψει στη Βουλγαρία ενόψει της επικείμενης μάχης στη Νικόπολη.
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495) Γίγαρτον= Ο πυρήν (το κουκούτσι) του σταφυλιού. # Ακρόδρυα: (άκρον+δρυς)= οπώρες,

καρποί, κυρίως καρποί με σκληρό κέλυφος.

496) Κ. Η. Μπίρη: σελ.131.

497) Δ. Γρ. Καμπούρογλου: Μνημεία, Τόμος Α’, σελ.49. Ιστορία, Τόμος Α’, 119 επ.

498) Θ. Ν. Φιλαδελφέως: Τόμος Α’, σελ.133-139.



Πάντως προσδιορίζοντας ο Φιλαδελφέας ότι έγινε η εισβολή του Βαγιαζήτ
μετά τη Νικόπολη, μόνο με τη δεύτερη εισβολή το 1397 του Τιμουρτάς συ-
μπίπτει. Άρα εννοεί εισβολή Τούρκων το 1397 και όχι το 1456.
― Σχετικά με την κατάσταση της Αθήνας από τους Τούρκους, γράφει ο Μπί-
ρης, οι πηγές είναι πενιχρότατες και δεν γνωρίζουμε τη στάση των Αρβανι-
τών. Όμως, υποστήριξε ότι, η Αθήνα αντιστάθηκε και ιδιαίτερα οι Αρβανί-
τες. Παρατήρησε ότι πολλά αρβανιτοχώρια της Αττικής και μάλιστα τα πε-
ρισσότερα που διαιωνίζουν με το όνομά τους, ονόματα οικογενειών περίφη-
μων στρατιωτικών, απέμειναν εντελώς απορφανισμένα από τις οικογένειες
αυτές. Πραγματικά, τα πάρα κάτω επώνυμα δεν ακούστηκαν κατά την τουρ-
κοκρατία ούτε και υπάρχουν στην Αττική: Σπάτας, Κιούρκας, Μπούας, Λιό-
πεσης, Μαλακάσης, Καβάσιλας, Μάζης, Καλέντζης, Καπαρέλης, Σχηματά-
ρης, Κλημέντης, ενώ τα βρίσκουμε σε έγγραφα των αρχείων της Βενετίας να
αναφέρονται ανάμεσα σε επώνυμα Αρβανιτών στρατιωτικών που είχαν στην
υπηρεσία τους οι Βενετοί στην Πελοπόννησο, πολλά δε από αυτά τα βρί-
σκουμε και ως τοπωνύμια. Και συμπεραίνει: Αφού οι Αρβανίτες του Ατζαϊ-
όλη πολέμησαν μαζί του, προσπαθώντας να αποκρούσουν την εισβολή των
Τούρκων, ευρέθηκαν κατόπιν στην ανάγκη ―όσοι σώθηκαν από τη σφαγή
και την αιχμαλωσία― να πάρουν τις οικογένειές τους και να φύγουν από τη
χώρα, για να ζητήσουν νέαν στρατιωτική εγκατάσταση, είτε κατ’ ευθείαν
στην υπηρεσία των Βενετών της Πελοποννήσου, είτε πρώτα στους Παλαιο-
λόγους και ύστερα μετά την κατάλυση του δεσποτάτου, στους Βενετούς499.
―Οι Ομπόρες. Λείψανα ερειπωμένου οικισμού. Στο ανατολικό όριο του
Θριασίου Πεδίου, στο όριο με τα ΧΥΤΑ, ήταν γνωστή από το απώτατο πα-
ρελθόν και μέχρι πρόσφατα περιοχή με το τοπωνύμιο Ομπόρες, με ερείπια
εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων.
Τα λείψανα του ερειπωμένου οικισμού απογυμνώθηκαν περί τα τέλη της δε-
καετίας του 1980 από τον δήμο Φυλής με σκοπό να νοικιάσουν τον χώρο στον
Δήμο Αθηναίων ως σταθμό των τροχοφόρων. Σήμερα μόνο όσοι γνώριζαν την
περιοχή μπορούν να υποδείξουν που υπήρχε ο ερειπωμένος οικισμός. Από
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499) Κ. Η. Μπίρη: σελ.131-133.

500) Στην γκέκικη διάλεκτο με δύο ρ, obόρρ-ι, στην Πρεμετή oboρ, πληθ. obόρατε=αυλή ιδ. αβλί-α

(λεξικόν Χριστοφορίδη, σελ.287). # obόrr-ι ουσ. αρ. πληθ. obόrre=αυλή (Λεξικό Αλβανοελληνικό).

# Οβορός, ο= αυλή, σλαβ. obor (Ανδριώτης). Οι Αρβανίτες την αυλή την έλεγαν αβλί-α.

Χρησιμοποιούσαν μόνο την λέξη ομπόρ με την σημασία του ξέφραγου.



την ονομασία του τοπωνυμίου βεβαιώνεται ότι ήταν οικισμός Αρβανιτών500.
Ο χώρος προσφερόταν για να φυλάσσεται το πέρασμα από το Θριάσιο προς
την περιοχή των Λιοσίων και του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Ήταν επόμενο
σύμφωνα με τη σκοπιμότητα της πρώτης εποίκησης στην Αττική να εγκατα-
σταθούν εκεί Αρβανίτες. Βρήκαν εκεί και τα δομικά υλικά να κτίσουν τον
οικισμό από τα ερειπωμένα κτίσματα του αρχαίου δήμου της Οίης. Τα βρή-
καν ξέφραγα γι’ αυτό και η ονομασία Ομπόρες.
Πότε εγκαταλείφθηκε ο οικισμός και για ποιο λόγο δεν είναι γνωστό. Δέ-
χτηκαν κάποια επιδρομή; Υπήρξαν θύματα πειρατών; Το μόνο αμυδρό φως
είναι οι τρεις επισκέψεις σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Πριν το 1940.
Ήρθε κάποιος επισκέπτης στον Ασπρόπυργο, στην αγορά και για να συ-
νεννοηθούν μαζί του οι θαμώνες κάλεσαν τον Παναγιώτη (Πανούση) Μπρέ-
μπο που είχε πάει μετανάστης στην Αμερική και συνεννοήθηκε. Ζητάει τις
Ομπόρες τους είπε. Διέθεσαν άλογο και σούστα και τον μετέφεραν στις
Ομπόρες κι όπως μεταφέρθηκε στους κατοίκους του χωριού έσκυψε και φί-
λησε το χώμα. Δεύτερος επισκέπτης το 1948 καλοκαίρι. Ένας τουρίστας με
γυλιό στην πλάτη και χάρτη στο χέρι ζητούσε τις Ομπόρες. Τρίτη επίσκεψη
όταν ακόμα λειτουργούσε το καφενείο του Μουζάκα. Μια κούρσα με δυο-
τρία άτομα. Σταμάτησε μπροστά στο καφενείο και συνέπεσε να ρωτήσουν
κάποιο Μεγαγιάννη που είχε περάσει τη ζωή του βόσκοντας πρόβατα στην
περιοχή. Τον πήραν μαζί τους και τους έδειξε τις Ομπόρες.
Όπως προκύπτει δεν εξαφανίστηκαν όλοι οι κάτοικοι του συνοικισμού. Με-
τανάστευσαν και το πιθανότερο είναι να ακολούθησαν όπως και τόσοι άλ-
λοι Αρβανίτες τον δρόμο προς τη Δύση. Ας ελπίσουμε ότι κάποια άλλη φο-
ρά θα σταθούμε πιο τυχεροί και θα μάθουμε ποια ήταν η συνέχεια.
― Μπορούμε να ονοματίσουμε ως εξής κάποια από τα σημαντικά γεγονότα
κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας: Εξεγέρσεις κατά των Τούρκων. Στρα-
τιώτες στη Δύση. Εποικισμοί στη Δύση. Μετοικεσίες Αρβανιτών στα νησιά.
Μεταγενέστερες μετοικήσεις Αρβανιτών στην Αττική.
Κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας οι επαναστατικές εστίες ήταν σχεδόν
μόνιμες501. Στον πρώτο βενετοτουρκικό πόλεμο (1463-1479) ξεσηκώθηκαν
στην Πελοπόννησο χιλιάδες Έλληνες και Αρβανίτες συμμετείχαν ακόμη
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501) Απ. Ε. Βακαλόπουλου: Τόμος Γ’, σελ.18-23, 25-28, 159-170, 256-265, 335-381. # Κων. Ν. Σάθα:

Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, σελ.11-17, 36-45, 102-110, 125-126, 128-129, 130-155, 166-176, 178-179,

210-221, επ.



Κρητικοί και Κερκυραίοι. Στους αρχηγούς περιλαμβάνονται Ράλληδες και
Μπουαίοι. Το 1479 που έληξε ο πόλεμος οι Βενετοί έχασαν όλες τις θέσεις
στο εσωτερικό της Πελοποννήσου ιδίως δε τα κάστρα της Μάνης. Ο Κορκό-
δειλος Κλαδάς δεν θέλησε να αναγνωρίσει την παραχώρηση της Μάνης
στους Τούρκους και άρχισε αγώνα εναντίον τους502.
Στο Ναύπλιο οι τουρκικές δυνάμεις άρχισαν την πολιορκία Σεπτέμβριο του
1537 και το 1540 υπογράφηκε συνθήκη επιβαρυντική για τους Βενετούς.
Πλήρωσαν 300.000 βενετικά δουκάτα ως πολεμική αποζημίωση και έχασαν
τις Βόρειες Σποράδες, το Ναύπλιο και τη Μονεμβασία. Οι Βενετοί πήραν
στα καράβια τους όσους κατοίκους θέλησαν και τους πήγαν στη Βενετία με-
ταξύ των οποίων ο Νικόλαος Μαλαξός, ο ευγενής Τζάνες Βεντράμος και
από τη Μονεμβασία ο Μητροφάνης παρακινούσε τους συμπατριώτες του να
καταφύγουν στην Κέρκυρα. Έλληνες και Αρβανίτες ελαφροί ιππείς, οι
στρατιώτες της φρουράς του Ναυπλίου και της Μονεμβασίας σκορπίστηκαν
στην Κύπρο, στην Κρήτη και στην Pola της Ίστριας.
Η ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), η νίκη του χριαστιανικού στόλου, ξεσή-
κωσε Πελοποννήσιους και Στερεοελλαδίτες. Τα αδέλφια Μελισσηνοί ή Με-
λισουργοί κατέφυγαν στη Μάνη, συγκέντρωσαν σημαντικό αριθμό ανδρών
και ύψωσαν τις σημαίες του Σωτήρος (ελληνική) και του Αγίου Μάρκου. Στη
Στερεά Ελλάδα εμπιστεύτηκαν τις υποσχέσεις για επικουρίες των χριστιανι-
κών δυνάμεων, συγκεντρώθηκαν 3.000 περίπου άνδρες στο Γαλάξίδι και κί-
νησαν για τα Σάλωνα. Βρέθηκαν μπροστά στα τούρκικα στρατεύματα. Η εί-
δηση ότι δεν υπήρχε ελπίδα βοήθειας από τους Φράγκους δημιούργησε πα-
νικό στους Έλληνες και διαλύθηκαν άτακτα. Ο μπέης των Σαλώνων κάλεσε
τους πρόκριτους των τόπων που είχαν επαναστατήσει με την υπόσχεση ότι
τους συγχωρεί. Τους δέχτηκε με χαρά και τιμές και το βράδυ τους συνέλαβε
τον καθένα ξεχωριστά, ογδόντα τον αριθμό, και τους εξετέλεσε503.
Στην Πελοπόννησο οι επαναστάτες διατήρησαν τον αγώνα μια διετία, μάταια
περιμένοντας να τους στείλει ο Δον Ζουάν την υποσχεθείσα βοήθεια. Μετά
την αναχώρηση του χριστιανικού στόλου οι επαναστάτες κρύφτηκαν στα βου-
νά και αργότερα έσκυψαν πάλι τον τράχηλο κάτω από τον ζυγό σκληρότερης
δουλείας. Οι Μελισσηνοί πέρασαν στη Νεάπολη και εκεί πέθαναν.
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502) Κων. Ν. Σάθα: Ελληνικά Ανέκδοτα, Τόμος Πρώτος, σελ.ξε’-ογ’. Για την οικογένεια των

Κλαδαίων.

503) Κ. Ν. Σάθα: Χρονικόν Γαλαξιδίου, σελ.213-214.



Όμως οι εξεγέρσεις δεν σταμάτησαν εδώ. Συνεχίστηκαν και τις πλήρωσαν
με πολύ αίμα μέχρι την Παλιγγενεσία του έθνους και τη δημιουργία του Νέ-
ου Ελληνικού Κράτους.
―Στρατιώτες στη Δύση: Για ενάμισο σχεδόν αιώνα, κάνοντας την αρχή από
τη λήξη του πρώτου βενετοτουρκικού πολέμου το 1479, πραγματοποιήθηκε
εποικισμός στρατιωτών ―στην πλειοψηφία τους Αρβανιτών― πρώτα στα Ιό-
νια νησιά και κατόπιν στην Ιταλία και την Ευρώπη. Ο διάσημος πολιτικός Φί-
λιππος de Commines έγραψε, γύρω στο 1495, ότι οι άνδρες αυτοί κατάγονταν
άλλοι από τις βενετοκρατούμενες ελληνικές πόλεις και άλλοι από την
περιοχή του Δυραχίου. Οι πιο ανδρείοι κατάγονταν από το Ναύπλιο.
«Ἡ εἰσβολή τῶν Τούρκων κατασυντρίψασα τούς Στρατιώτας τῆς Στερεᾶς
Ἑλλάδος ἔρριψε μέγαν ἀριθμόν Ἀκαρνάνων, Αἰτωλῶν, Δωριέων καί Ἀγρα-
φιωτῶν εἰς Πελοπόννησον· οὗτοι μή ἔχοντες ἰδίας στρατείας ἐπρονοιά-
σθηκαν, δηλαδή ἐγένοντο μισθωτοί (provisionati) τῆς Δημοκρατίας· διά
τοιούτων ἀλλεπαλλήλων μεταναστεύσεων ἐσχηματίσθη τό μέγα Στρατιω-
τικόν φυτώριον τῆς Ἀργολίδος, ἐξ οὗ ἐπί μίαν ὅλην ἐκατονταετηρίδα πα-
ραλαμβάνονται οἱ εἰς ὑπηρεσίαν τῆς Δημοκρατίας (εννοεί την Βενετία) καί
τῆς ἄλλης Ἐυρώπης μισθοφόροι Στρατιῶται· διά τόν λόγον τοῦτον τό
ὄνομα τῶν Στρατιωτῶν ἐν Γαλλίᾳ κατέστη συνώνυμον τῷ Ἀργείῳ ἤ Ar-
goulet, ὡς ἔλεγον οἱ Γάλλοι διαφθείροντες τήν πατρίδα τῶν ἡμετέρων
Στρατιωτῶν (Ἀργολίδα)504».
Από τα μέσα του 15ου αιώνα μνημονεύονται Έλληνες ευγενείς με φέουδα και
διάφορες προσόδους κατά παραχώρηση των βασιλέων και αντιβασιλέων της
Νεάπολης, Παλαιολόγοι, Ράλληδες κ.λ.π.
Στρατιώτες που ξεχωρίζουν με τα ανδραγαθήματά τους πολεμώντας στις
γραμμές των διαφόρων ευρωπαϊκών στρατών. Βοζίκηδες, Κλαδάδες, Μπου-
αίοι και άλλοι πολλοί. Ο Μερκούριος Μπούας διακρίθηκε σε διάφορους ευ-
ρωπαϊκούς πολέμους μεταξύ 1496-1527. Τα κατορθώματά του έψαλε ο Τζά-
νες Κορωναίος505. Περίφημος για τα κατορθώματά του από το 1560 και με-
τά, στρατιώτης και ποιητής ο Μανώλης Μπλέστης506.
Στην εννεάτομη συλλογή του Κ. Σάθα, Documents inédits relatifs à l’ his-
toire de la Grèce au moyen âge, συναντά κανείς, ακόμη και κατά τον 16ο αι-
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504) Κ. Σάθα: Έλληνες Στρατιώται εν τη Δύσει, σελ.110.

505) Τζάνε Κορωναίου: «Μπούα Ανδραγαθήματα» στον Α’ τόμο του Κ. Σάθα «Ελληνικά Ανέκδοτα».

506) Κ. Η. Μπίρη: σελ.183-185.



ώνα πάμπολα ονόματα στρατιωτικών, κυρίως αρχηγών, που διακρίνονται
στις διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις των Βενετών και αμοίβονται είτε με
αυξήσεις του μισθού των είτε με παραχωρήσεις γαιών, γράφει ο Βακαλό-
πουλος και αναφέρει διάφορα ονόματα507. Ο Μπίρης αντέγραψε και δημο-
σίευσε με αλφαβητική σειρά ονόματα Ελλήνων Αρβανιτών που αναγνωρί-
ζονται ως αρβανίτικα είτε από τον γλωσσικό τύπο του επωνύμου, είτε από τα
ονόματα των μελών της ίδιας οικογένειας508.
―Εποικισμοί στην Ιταλία. «Το θέμα της χρονολογήσεως του ερχομού των
Ελλήνων και Αλβανών και των Ελληνοαρβανιτικών εποικισμών στην Κάτω
Ιταλία και Σικελία είναι δύσκολο και περίπλοκο, όχι μόνο γιατί τα προβλή-
ματα των πρώτων αρχών είναι σκοτεινά και επίμαχα και οι κατοπινές ιστο-
ρικές ειδήσεις ελάχιστες ή ανύπαρκτες, αλλά και γιατί ο διαχωρισμός Αλβα-
νών από το ένα μέρος και Ελλήνων και κυρίως Ηπειρωτών από το άλλο, τό-
σο στενά ενωμένων μεταξύ τους είναι πολύ δύσκολος» γράφει ο Βακαλό-
πουλος και προσθέτει στις δυσκολίες ότι κατά τη διάρκεια των αιώνων από-
βαλλαν ορισμένοι προσφυγικοί πληθυσμοί τη γλώσσα, τα ήθη και το ορθό-
δοξο δόγμα509.
Σε πολλά μέρη της Ιταλίας εγκαταστάθηκαν μόνιμα κατά καιρούς ελληνικοί
πληθυσμοί. Στη Νεάπολη και στις νότιες περιοχές του βασιλείου της Νεάπο-
λης, στην περιοχή του Abruzzo. Ελληνικά μιλούσαν τον 15ο και 16ο αιώνα οι
κάτοικοι της Καλλίπολης, της Μάλιας, του Μαρτάνο, της Καλημέρας και του
Capo di Leuca. Στην περιοχή του Reggio (Ρήγιον) στις μικρές πόλεις Νούα,
Αμυγδαλιά, Λευκόπετρα, Αγάθα και άλλα εκεί χωριά. Στη Σικελία όπου κα-
τέφυγαν Αρβανίτες και Έλληνες διάφορα χωριά με το πιο γνωστό το Piana
de Greci 20 περίπου χιλιόμετρα νότια του Παλέρμο, που επί Μουσολίνι οι
Ιταλοί μετονόμασαν σε Piano de l’ Albanesi. Ελληνες ζούσαν στην Κορσική
και είναι αξιοσημείωτο ότι εποικισμός Μανιατών το 1676 επικάθησε επάνω
σ’ ένα παλαιότερο ελληνικό στρώμα.
Στη Βενετία μετά το 1400 πήγαν εκτός από πολιτικούς θρησκευτικούς απε-
σταλμένους, λόγιους και άλλοι πρόσφυγες με τις οικογένειές τους, έμποροι,
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507) Απ. Ε. Βακαλόπουλου: Τόμος Γ’, σελ.90.

508) Κ. Η. Μπίρη: σελ.191-203. Η εννεάτομη Συλλογή του Κ. Σάθα είναι γνωστή με τον τίτλο «Μνη-

μεία Ελληνικής Ιστορίας» ενώ ο γαλλικός τίτλος που αναφέρει ο Βακαλόπουλος ερμηνεύεται «Ανέκ-

δοτα Τεκμήρια Σχετικά με την Ιστορία της Ελλάδας στον Μεσαίωνα».

509) Απ. Ε. Βακαλόπουλου: Τόμος Β’, σελ.77-78.



ναυτικοί και στρατιώτες που μπήκαν στην υπηρεσία της βενετικής δημοκρα-
τίας. Το 1498 ίδρυσαν Αδελφότητα και στα 1573 εγκαινίασαν τη δική τους
εκκλησία τον Άγιο Γεώργιο. Η Βενετία άσκησε μεγάλη οικονομική, πνευ-
ματική και γενικά πολιτιστική επίδραση στον υπόδουλο ελληνισμό.
―Εποικισμός Αρβανιτών στα νησιά. Μεγάλες ομάδες δέχτηκαν τα νησιά
του Σαρωνικού Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος, Κούλουρη (Σαλαμίνα), Αίγινα,
Αγκίστρι και η Άνδρος και μικρότερες η Τζιά (Κέα), τα Θερμιά (Κύθνος)
και η Ίος. Ελάχιστους η Σάμος, η Κάσος, η Σκόπελος. Ο Μπίρης θεωρεί ότι
οι Αρβανίτες παρουσιάστηκαν στα νησιά αμέσως μετά την επανάσταση των
Μελλισηνών στην Πελοπόννησο. Οι εποικισμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικεί-
μενο μιας συστηματικής ενέργειας των Τούρκων. Ως τόπος απ’ όπου ήλθαν
αναφέρεται πάντα η Πελοπόννησος κι ότι ο ναύαρχος Ουλούτς Αλής, που
κτύπησε την επανάσταση των Μελισσηνών κι ήταν μπεηλέρμπεης όλων των
νησιών του Αιγαίου, τους έφερε στα νησιά. Συμπεραίνει ότι μοιράστηκαν
5.000 Αρβανίτες της Πελοποννήσου στα νησιά και 2.000 στην Αθήνα, το Με-
νίδι και τις Κουκουβάουνες510.
Ο Βακαλόπουλος υποστηρίζει: «Είμαστε πολύ πιο κοντά στα πράγματα, αν
υποστηρίξουμε ότι οι περισσότεροι εποικισμοί στο Αιγαίο και συγκεκριμένα
στις Κυκλάδες έγιναν μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) και την ανταρ-
σία των Ελλήνων στην Πελοπόννησο που θα είχε αντίκτυπο και στα νησιά του
Αιγαίου... Οι έποικοι ήταν κυρίως Αρβανίτες που προήλθαν από τα γύρω πα-
ράλια της Εύβοιας, Αττικής και Αργολίδας και όχι από τα αλβανικά παράλια,
όπως υποστηρίζει ο Hasluck. Οι Τούρκοι με τον ανασυνοικισμό των νησιών
ή την πύκνωση του πληθυσμού τους απέβλεπαν στην παγίωση της ασφάλειας
και της κυριαρχίας τους μέσα στο Αιγαίο511».
―Μεταγενέστερες μετοικήσεις Αρβανιτών στην Αττική. Βάγους ή βαγάριους
ή ρέμβους ―λέξεις ομώνυμες με τις λατινικές vagous και vagarius― έλεγαν
οι Βυζαντινοί τους στρατιώτες που είχαν σχολάσει από κάποια στρατιωτική
μίσθωση και είχαν χάσει τον τιμαριωτικό τους κλήρο και έμεναν μετέωροι
και διαθέσιμοι. Από τους όρους αυτούς, γράφει ο Μπίρης, προέκυψε ο τύ-
πος βάγκαρης που έγινε γκάγκαρης. Αποτέλεσαν την τάξη των γκαγκαρέων
οι απόστρατοι της πολεμικής δυνάμεως των Ενετών της Πελοποννήσου μετά
την αποχώρηση εκείνων σύμφωνα με τη συνθήκη του 1540.
Οι Τούρκοι έλυσαν το ζήτημα των γκαγκαρέων αναγνωρίζοντάς τους την κυ-
ριότητα που είχαν στα κτήματά τους επί Βενετών έτσι που και απόσπασαν
μέρος της πολεμικής δύναμης των αντιπάλων και διατήρησαν στη χώρα ένα
γεωργικό στοιχείο πολύ αποδοτικό. Μετά την επανάσταση των Μελισσηνών
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(1571-1573) στην οποία έδρασαν οι Αρβανίτες στην Πελοπόννησο «ο σουλ-
τάνος Μουράτ Γ’ έστειλε φιρμάνι στον Καπουδάνμπαση και μπεηλέρμπεη
του Αιγαίου Ουλούτς Αλή να εκτοπίσει ειρηνικά ένα μεγάλο μέρος από τους
Αρβανίτες της Πελοποννήσου και να τους κατανείμει σε άλλους τόπους της
δικαιοδοσίας του, δίνοντάς τους εκεί νέαν εγκατάσταση, υπό όρους πιο ευ-
νοϊκούς από εκείνους υπό τους οποίους ζούσαν στην Πελοπόννησο». Πραγ-
ματοποιώντας την εντολή τοποθέτησε, Αρβανίτες στα νησιά του Σαρωνικού
και σε νησιά του Αιγαίου καθώς και στην Αττική. «Στις μετακινήσεις εκεί-
νες, οι οποίες εξακολουθούσαν ακόμη το 1579 οφείλουν τους Αρβανίτες πα-
ροίκους τους η Αθήνα, το Μενίδι, οι Κουκουβάουνες, η Κούλουρη και τα άλ-
λα νησιά που αναφέραμε» βεβαιώνει ο Μπίρης512.
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510) Κ. Η. Μπίρη: σελ.240-247 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).

511) Απ. Ε. Βακαλόπουλου: Τόμος Β’, σελ.130-137 (και παραπομπές σε συγγραφείς και περιηγητές).

512) Κ. Η. Μπίρη: σελ.219-221.



Η Ανάπτυξη του Πληθυσμού, η Αγροτική Παραγωγή
και η σχέση ανάμεσα στον Αγροτικό και τον Αστικό Χώρο της Αττικής

Ο Δ. Ν. Καρύδης συγκρίνοντας τις αρχειακές πηγές των Οθωμανών με τις
Δυτικο-Ευρωπαϊκές γράφει: «Μεταξύ των Οθωμανικών και των Δυτικο-Ευ-
ρωπαϊκών αρχειακών πηγών, υπάρχει τεράστια διαφορά, όχι μόνον ως προς
τις χρονικές περιόδους που καλύπτουν αλλά και, κυρίως, ως προς τη θεμα-
τολογία στην οποία αναφέρονται.
Οι πρώτες (όσες έχουν έρθει σε φως, γιατί ένα μέρος τους εξακολουθεί να
παραμένει αμετάφραστο και αδιερεύνητο), ενημερώνουν τον ερευνητή σε
βασικούς τομείς, των γαιοκτητικών συνθηκών, του συστήματος διοίκησης,
της δημοσιονομικής πολιτικής του Οθωμανικού Κράτους, του πληθυσμού και
της δημογραφικής συγκρότησης. Τα στοιχεία αυτά είναι εκπληκτικά λεπτο-
μερή και ακριβή για τους δύο πρώτους αιώνες, ακμής της Αυτοκρατορίας
(τέλος του 14ου - τέλος του 16ου) και βοηθούν πολύ στον φωτισμό εποχών που,
η ιστοριογραφία αρκετών Βαλκανικών, ιδίως, χωρών (ορισμένων, ακόμη
και η πιο σύγχρονη), είχε αποκαλέσει «σκοτεινές περιόδους της Ιστορίας».
Οι δεύτερες... αποτελούν έμμεσες μαρτυρίες του τί συνέβαινε στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, αφού, περιστρεφόμενες, κυρίως, γύρω από την εμπορι-
κή δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στα μερκαντιλιστικά κράτη
της Δύσης και τις χώρες υπό Οθωμανική κατοχή, αποτελούν, περισσότερο,
πεδίο έρευνας της διαδικασίας φεουδαρχικής αποσύνθεσης και κεφαλαιο-
κρατικής συσσώρευσης εκείνων των κρατών της Δύσης, παρά στοιχεία που,
με βάση αυτά, να μπορεί να συγκροτηθεί μια εικόνα βάσης των χωρών που
βρέθηκαν υπό Οθωμανική κατοχή513».
Ο Δ. Κ. Καμπούρογλους σχολιάζοντας τις πηγές της Ιστορίας των Αθηναίων
επί τουρκοκρατίας ειδικά κατά την περίοδο μέχρι την ολιγόμηνη κατάκτηση
της Αθήνας από τους Βενετούς (11 Σεπτεμβρίου - 30 Απριλίου 1688) τονίζει
την έλλειψη βιβλιογραφικών πληροφοριών, δημόσιων αρχείων, πλήρους σει-
ράς σχετικών συγγραμμάτων, ιδίως των λεγόμενων φυλλαδίων. Κι ακόμη την
καταστροφή κάθε μνημείου τού μεσαιωνικού ή μεταγενέστερου Ελληνικού
βίου. Λέει ακόμα ότι στην προσπάθειά του να καταρτίσει μια εικόνα αυτών
των αιώνων ζωής των Αθηναίων, κατάρτισε ένα ψηφίδωμα του οποίου τα συ-
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513) Δ. Ν. Καρύδης: «Πολεοδομικά των Αθηνών τής Τουρκοκρατίας», σελ.9 (Διδ. Διατριβή Ε.Μ.Π.

Αθήνα 1981).



στατικά λιθάρια αναγκάστηκε ν’ αναζητήσει και να βρει ο ίδιος.
Συσχετίζοντας τις γαιοκτητικές με τις πολιτικές και διοικητικές συνθήκες ο
Καρύδης δεν έλαβε υπόψη τον καθιερωμένο χωρισμό της Τουρκοκρατίας σε
πρώτη και δεύτερη περίοδο με βάση την ενετική επιδρομή, τα έτη 1687-1688,
αλλά μια άλλη διαίρεση σε τρεις περιόδους, που ανταποκρίνονται στα βασικά
στάδια οικονομικο-κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης αυτής της περιοχής.
Το γεωργικό εισόδημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν διαβαθμισμέ-
νο, ανάλογα με το ποσό, σε Τιμάρια, Ζεαμέτ και Χας. Μέχρι 19.999 akçe για
τα τιμάρια, μέχρι 100.000 akçe για τα ζεαμέτ και από 100.000 akçe και
περισσότερα για τα χας των Βεζίρηδων και των υψηλών Οθωμανών
αξιωματούχων514. Akçe=Άσπρα.
Το 1534 (έτος εγείρας 940) σε 26 διοικητικές περιοχές (σαντζάκια) της πε-
ριφέρειας της Ρούμελης υπήρχαν 11.202 τιμάρια και 384 ζεαμέτια. Απ’ αυτά
το 39,2%, δηλαδή τα 4.534, ανήκαν σε σιπαχήδες τιμαριούχους που τα έσο-
δά τους ήταν λιγότερα από 3.000 άσπρα. Το 38,3% δηλαδή 4.445, είχαν τι-
μάρια με έσοδα που κυμαίνονταν από 3.000 έως 5.999, ενώ τα 2.225, δηλαδή
το 19,2% ήταν οι μεγάλοι τιμαριούχοι που αποκαλούνταν τεσκερελού
(teskerelû) και που είχαν έσοδα από 6.000 άσπρα μέχρι 19.999 άσπρα. Τα
ζεαμέτια των οποίων τα έσοδα ήταν πάνω από 20.000 άσπρα ανέρχονταν σε
384, δηλαδή σε 33%515.
Στον προϋπολογισμό του έτους 1527-1528 που καταρτίστηκε μετά την εν-
θρόνιση τού Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή (1521), αφού έγινε απογραφή τι-
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514) Bista A. Cvetkova: Η Εξέλιξη του Φεουδαλικού Καθεστώτος από τα Τέλη του ΙΣΤ’ ως τα Μέσα

του ΙΗ’ Αιώνα (Η Οικονομική Δομή των Βαλκανικών Χωρών 15ος-19ος αιώνας, σελ.90, «Μέλισσα».)

515) Νεοκλής Σαρρής: Οσμανική Πραγματικότητα, Τόμος ΙΙ, σελ.112, Αρσενίδης. Για την απογραφή

τιμαρίων και φορολογικών εσόδων και την κατανομή τιμαρίων και ζεαμετίων στις επαρχίες της

Ρούμελης, σελ.110-116. Σημείωση: Το Οσμανικό κράτος διαιρέθηκε σε μεγάλες διοικητικές περιφέρειες,

τα μπεηλερμπεάτα. Πρώτο συστάθηκε το 1361 της Ρούμελης με σκοπόν τον συντονισμό των σαντζακίων

του ευρωπαϊκού τμήματος. Η ίδια διοικητική μονάδα ονομάστηκε και εγιαλέτι. Το 1520 ήταν 6 τα

εγιαλέτια. Μετά τον θάνατο του Σουλεϊμάν έφτασαν 16. Το 1620 ήταν 32. Ενώ κατά τον 17ο αιώνα έγιναν

53. Στο Εγιαλέτι της Ρούμελης, με έδρα τη Σόφια και 19 σαντζάκια, ήταν και της Θεσσαλονίκης, των

Τρικάλων και των Ιωαννίνων. Το Εγιαλέτι του Μοριά με έδρα την Κόρινθο, αποσπάστηκε από το

Εγιαλέτι της Ρούμελης. Του ελληνικού χώρου εγιαλέτια ήταν ακόμη της Κρήτης και στο Εγιαλέτι των

νήσων της Άσπρης Θάλασσας (Αιγαίου/Μεσογείου) με έδρα την Καλλίπολη, περιλαμβάνονταν και τα

νησιά του Αιγαίου και ένα τμήμα από τη Στερεά Ελλάδα. (Νεοκλή Σαρρή: Τόμος ΙΙ, σελ.236-257).



μαρίων και φορολογικών εσόδων, το 51% των συγκεντρωμένων φόρων πή-
γαινε στους κάτοχους Χας του σουλτάνου, το 37% στους κάτοχους των άλ-
λων Χας και τιμαρίων, και το 12% στα βακούφια516.
Στις αρχές του 16ου αιώνα η Αθήνα ήταν το τιμάριο ενός Καδή· το 1526, ήταν
χάσι του Ιμπραήμ πασά και στη δεκαετία του 1540 έγινε σουλτανικό χάσι
γράφει ο Νικολάϊ Τοντόροφ και τονίζει: Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε
ότι τα χάσια που βρίσκονταν κάποτε στην άμεση κατοχή του σουλτάνου,
μπορούσαν να περιέλθουν σε ανώτερους αξιωματούχους, μπεηλερμπέηδες,
σαντζακμπέηδες, σουμπάσηδες, και ότι τα χάσια και ζιαμέτια μεμονωμένων
ατόμων μπορούσαν να ξαναγίνουν χάσι του Πατισάχ517.
Οι τρεις περίοδοι, όπως τις όρισε ο Καρύδης είναι: Από την Οθωμανική κα-
τάκτηση το 1456 μέχρι τότε που η Αθήνα έγινε Χας του Σουλτάνου, περίπου
το 1645, η πρώτη518, κατά την οποία «στις αρχές του 16ου αιώνα οι πρόσοδοι συ-
νιστούσαν τιμάριο του Καδή της Αθήνας και στα 1526-1528, η φορολογία (από
τα εισοδήμτα στην πόλη και έναν αριθμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων έξω από
αυτήν) συνιστούσε μέρος του Χας που ενέμετο ο μεγάλος Βεζύρης Ibrahim
Pasa519». Η δεύτερη από τότε που η Αθήνα έγινε Χας του σουλτάνου (1640-
1645 περίπου) μέχρι το 1760. Ο Giraud γράφει στην έκθεσή του περί της Αττι-
κής του 1673 ότι «ο βοεβόδας διορίζεται για ένα χρόνο από τον κισλάραγα ο
οποίος τού εκμισθώνει το δικαίωμα είσπραξης των φόρων520. Η τρίτη περίοδος
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516) Ihlan Tekeli: Οι θεσμοθετημένες εξωτερικές σχέσεις των πόλεων στην Οθωμανική

Αυτοκρατορία, Εξέταση οικιστικών μοντέλων (Η Οικονομική Δομή κ.λ.π., σελ491).

517) Νικολάϊ Τοντόροφ: Η Βαλκανική Πόλη 15ος-19ος αιώνας, Τόμος Α. σελ.121, «Θεμέλιο».

518) O Jacob Spon και G. Wheler που πέρασαν από την Αθήνα το 1675 γράφουν, σύμφωνα με

στοιχεία που τους έδωσε ο πρόξενος της Γαλλίας (και αργότερα της Αγγλίας) Jean Giraud, ότι το

πέρασμα της Αθήνας στη δικαιοδοσία του Kislar Aga, του αρχηγού των μαύρων ευνούχων του

Σουλτανικού γιναικωνίτη, έγινε «Πριν από τριάντα χρόνια» δηλαδή γύρω στα 1645. Ο Θ. Ν.

Φιλαδελφέας υποστηρίζει ότι η Αττική προσαρτήθηκε στον σουλτανικό γυναικωνίτη επί

σουλτάνου Ιμπαήμ, 1640-1648 (Τόμος Α’, σελ.298) και θεωρεί σφαλερή την άποψη του

Καμπούρογλου που γράφει ότι: «Αι Αθηναίοι απετέλλουν ανεξάρτητον διαμέρισμα διοικούμενον

υπό Βοεβόδα ή Ζαμπίτη, διοριζομένου παρά του κατά καιρόν Αρχιενούχου, υπό την προστασίαν

καί κάρπωσιν του οποίου διετέλουν οι Αθηναίοι, από του 1610 μέχρι του 1687» (Ιστορία των

Αθηναίων, Τόμος Δεύτερος, σελ.83).

519) Δ. Ν. Καρύδη: σελ.103.

520) Κυριάκου Σιμόπουλου: Τόμος Α’, σελ.674.



αρχίζει το 1760 που η Αθήνα έγινε Μαλικιανές521 μέχρι το 1821. Η Αθήνα απο-
σπάστηκε από τη διαχείριση του γυναικωνίτη και προστέθηκε στα κτήματα
τού σουλτάνου, ο ποίος την εκμίσθωνε ή μάλλον την πουλούσε στον πλειοδό-
τη με ισόβια επικαρπία. Όταν πέθαινε ο Μαλικιανέσαϊπής επανερχόταν στην
κυριότητα του σουλτάνου. Αυτή η μετατροπή της διοικητικής διαχείρισης
―κατά την οποία ο καζάς της Αθήνας έγινε Μαλικιανές― έγινε πρόξενος με-
γάλων συμφορών522.».

15ος και 16ος αιώνας
Ασήμαντες είναι οι πηγές για τον βίο των Αθηναίων τον 15ο και 16ο αιώνα.
Αμυδρό φως τα διάφορα χρονικά523 καθώς και η αλληλογραφία που δημι-
ουργήθηκε από το ενδιαφέρον του Μαρτίνου Κρούσου για την Αθήνα και
την Ελλάδα γενικότερα524.
Ο Κ. Μπίρης γράφει για τους Αρβανίτες της Αθήνας ότι για πρώτη φορά γί-
νεται λόγος στην έκθεση που έγραψε ο Ιωάννης Ζιρώ περί της Αττικής το
1674 προς χάρη τού πρεσβευτή της Γαλλίας μαρκήσιου Ντε Νουαντέλ.
Φως στο σκοτάδι αυτής της περιόδου ρίχνουν οι αρχειακές πηγές των Οθω-
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521) Ιστορία των Αθηνών υπό Ιωάννου Μπενιζέλου (στην Ιστορία των Αθηνών του Φιλαδελφέως,

Τόμος Δεύτερος, σελ.278). «Τω έτει τούτω εγένετο καί η Αθήνα Μαλικιανές».

522) Θ. Ν. Φιλαδελφέως: Τόμος Δεύτερος, σελ.86-87. Γενικά για τον Μαλικιανέ και τις αποκλίσεις

από τον τιμαριωτισμό, Νεοκλή Σαρρή, Τόμος ΙΙ, σελ.66-75.

523) Σύντομο Χρονικό: Αναφέρει τρία γεγονότα το έτος 1456. Ο κακός οιωνός με το αστέρι πολλές

ημέρες στον ουρανό, η κατάληψη της Αθήνας από τους Τούρκους, ο λιμός και το 1523 η λοιμική νόσος.

Χρονικό του Λάμπρου ή Οξώνειο Χρονικό: Γράφτηκε το 1606. Σημειώνονται αφίξεις αρχιερέων, 7

θανατικά, κατασκευή υδραγωγείου, εκλείψεις ηλίου και σελήνης και 6 φορές από το 1543 μέχρι το

1566 που έγινε παιδομάζωμα.

Χρονικό του Μάνεση: Διάφορα γεγονότα από το 1684 μέχρι το 1688.

Λίθινο Χρονικόν: Συνήθεια αιώνων να γράφονται σε ραβδώσεις κιόνων αρχαίων ναών και σε κίονες

και εσωτερικά τείχη εκκλησιών ―ακιδογραφήματα― τα ουσιωδέστερα πολιτικά, εκκλησιαστικά,

πολεμικά και κοινωνικά γεγονότα καθώς και τα φυσικά φαινόμενα και οι επιδημικές αρρώστιες.

Περισσότερο μελέτησε το λίθινο χρονικό των Αθηνών ο καθηγητής Ζησίου. (Δημ. Γρ. Καμπούρογλου,

Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Α’, σελ.139-152, Μνημεία Α’ (σελ.89-91)). # Θ. Ν. Φιλαδελφέως:

Ιστορία, Τόμος Πρώτος, σελ.159, Δεύτερος. σελ.323-325.

524) Δ. Καμπούρογλου: Ιστορία, Τόμος Α’, σελ.73-107, Μνημεία, Τόμος Α’, σελ.5177. # Θ. Ν.

Φιλαδελφέως: Τόμος Πρώτος, σελ.158, 160.



μανών. Μεταξύ εκείνων που τις χρσησιμοποίησαν είναι και ο Καρύδης στη
διατριβή του, με τη χρήση στοιχείων τόσο από τις Δυτικο-Ευρωπαϊκές όσο
και από τις Οθωμανικές αρχειακές πηγές, «ισόρροπα» όπως δηλώνει. Αντι-
κρούει τη θέση του καθηγητού Απ. Βακαλόπουλου (Ιστορία, Τόμος Β’,
σελ.74, 88, 96, 97) ότι εγκαταλείφθηκαν, ερημώθηκαν, τα αστικά κέντρα στα
Βαλκάνια στα χρόνια αμέσως μετά την Οθωμανική επικράτηση. Επικαλείται
τη δημογραφική έκρηξη ανάμεσα στο πρώτο και το τελευταίο τέταρτο του
16ου αιώνα. Στα 1520-1530, το 42,1% των φορολογήσιμων αστικών νοικοκυ-
ριών στα Βαλκάνια ήταν συγκεντρωμένο στις τέσσερες μεγάλες πόλεις, την
Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, την Ανδριανούπολη και την Αθήνα.
Μεταξύ 1520-1530 και 1570-1580, οι περισσότερες πόλεις στα Βαλκάνια δι-
πλασίασαν ή και τριπλασίασαν τον πληθυσμό τους με ενδεικτικές τις παρα-
κάτω ποσοστιαίες αυξήσεις: Σόφια 101%, Σκόπια 113%, Σεράγιεβο 316%,
Αδριανούπολη 40%, Μοναστήρι 27%, Αθήνα 40%525.
Η Αθήνα στα 1520-1530 είχε 2.297 νοικοκυριά ενώ στα 1571-1580 έφτασε τα
3.203526. Υπολογίζοντας κατά μέσο όρο τα άτομα για κάθε νοικοκυριό 5
+10%. Έχουμε (2.297 x 5=11.485, συν 1.148=12.633) και (3.203 x 5=16.015
συν 1.601=17.616) δηλαδή το 1520-1530 είχε η Αθήνα 12.633 περίπου κα-
τοίκους και το 1571-1580 είχε 17.616. Τον 16ο αιώνα η Αθήνα ήταν μία από
τις 11 πόλεις που είχαν 90-100% χριστιανικό πληθυσμό527. Η μόνη πληροφο-
ρία που γνώριζαν οι αθηναιογράφοι Δ. Καμπούργλου και Θ. Φιλαδελφέως
για τον πληθυσμό της Αθήνας ήταν η απάντηση του Καβάσιλα προς τον
Κρούσιο ότι το 1576 στην Αθήνα και τη γύρω περιοχή «εκ των κατοίκων οι
άνδρες είναι δώδεκα χιλιάδες528». Και φυσικά εννοούσε τους άνδρες που κα-
τέβαλλαν κεφαλικό φόρο.
Τον Ιούλιο του 1984 στο VI Symposium, της Comité International d’ Etudes
Pré-ottomanes et Ottomanes, στο Cambridge, o Machiel Kiel είχε ανακοί-
νωση με θέμα: Population Growth and Food Production in 16th Century
Athens and Attica According to the ottoman Tahrir Defters.
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525) Δ. Ν. Καρύδης: σελ.45-47.

526) Νικολάϊ Τοντόροφ: Τόμος Α’, σελ.108.

527) Νικολάϊ Τοντόροφ: Τόμος Α’, σελ.94. Τα στοιχεία δανείζονται ο Τοντόροφ, ο Καρύδης και άλλοι
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528) Δ. Καμπούρογλου: Ιστορία, Τόμος Α’, σελ.87-88. # Θ. Ν. Φιλαδελφέως: Τόμος Πρώτος, σελ.161.



Το επόμενο έτος, 1985 στο περιοδικό «Τετράμηνα» της Άμφισσας δημοσι-
εύτηκε η εργασία «Σαντζάκι του Ευρίππου 15ος-16ος αιώνας» των Δ. Ν. Κα-
ρύδη - Μ. Κίελ.
Η γεωγραφική περιοχή του Σαντζακίου ήταν: Εύβοια, Αττικοβοιωτία, μέρος
της Φθιώτιδας και της Φωκίδας. Αντιπαρατίθενται στην «τρέχουσα αντίληψη
για την κατάσταση που επικράτησε στις πόλεις και τα χωριά, στα πρώτα χρό-
νια Οθωμανικής κατοχής ότι τα πεδινά κυρίως μέρη της Ελληνικής χερσονή-
σου εγκαταλείφθηκαν και ερημώθηκαν και ότι εν πάσει περιπτώσει, στις με-
γαλύτερες πόλεις υπερείχε σαφώς το μουσουλμανικό στοιχείο». Και αναφέ-
ρουν εργασίες των Α. Βακαλόπουλου, B. G. Spiridonakis, Α. Πετρονώτη.
Οι αρχιακές πηγές τους είναι δύο κατηγοριών: Icmal (συνοπτικές) και Mu-
fassal (αναλυτικές). Βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα.
Εξετάζεται η εξέλιξη των πόλεων: Σάλωνα, Ζητούνι, Βοδονίτσα, Λιβαδειά,
Αταλάντη, Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Η πληθυσμιακή εξέλιξη καθώς και η πο-
σοστιαία σχέση τού χριστιανικού, μουσουλμανικού και εβραϊκού πληθυσμού.
Η Αθήνα το 1529 είχε 99,5% χριστιανούς και 0,5% μουσουλμάνους και το
1570 είχε 98,2% και 1,8% αντίστοιχα. Δεν είχε Εβραίους. Χαρακτηριστική
είναι η μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση της Αθήνας, η οποία με τα 3.000
περίπου νοικοκυριά στα 1530 (ή 17.500 περίπου κατοίκους) περνούσε στην
κατηγορία των μεγάλων πόλεων της εποχής εκείνης, κρατώντας την 4η θέση
μετά την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονική και την Αδριανούπολη.
―Η εξέλιξη των χωριών. Εξετάζουν την εξέλιξη της σχέσης του πληθυσμού
των πόλεων και εκείνου της υπαίθρου στην αρχή και το τέλος της εξεταζό-
μενης περιόδου στα 1466 και 1570, και συμπεραίνουν ότι «οι μεγάλης κλί-
μακας καταστροφές και η ανασφάλεια και αβεβαιότητα του παραγωγικού
(αγροτικού) πληθυσμού στα χρόνια αμέσως πριν την επικράτηση των Οθω-
μανών πρέπει να θεωρηθούν βασικά υπεύθυνα για την ερήμωση της ενδο-
χώρας... Εκατό χρόνια περίπου αργότερα παρατηρήθηκε πιο ισόρροπη κα-
τανομή αστικού-αγροτικού πληθυσμού, όταν οι περιοχές αυτές εξελίχθηκαν
κάτω από τα νέα ευνοϊκά δεδομένα που προσδιόριζε το Οθωμανικό φεου-
δαρχικό σύστημα παραγωγής, ειδικά στην περίοδο του 15ου - 16ου αιώνα».
―Χωριά του καζά της Αθήνας. «Στα 1506 αποδεικνύεται ότι υπήρχαν στην
περιφέρεια της Αθήνας 36 χωριά, τα 7 ελληνικά και τα 29 Αρβανιτών. Στα χω-
ριά αυτά αντιστοιχούσαν 380 ελληνικές εστίες και 645 Αρβανίτικες, ποσοστά
δηλαδή, αντίστοιχα: 37% και 63%. Είμαστε ακόμα σε θέση, γράφουν, να γνω-
ρίζουμε ότι σε 5 Ελληνικά χωριά της Αθηναϊκής ενδοχώρας ο πληθυσμός με-
γάλωσε από 366 εστίες στα 1506 στις 859 εστίες στα 1570. Σημειώνουμε ακό-

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

315



μα, αναφορικά με τα πέντε χωριά (Χασιά, Μενίδι, Κηφισιά, Μαρούσι, Μαρ-
κόπουλο) που επιλέγησαν για να δώσουν μια ενδεικτική εικόνα της εξέλιξης
στην περιοχή τα εξής: Η Χασιά ήταν δερβενοχώρι και είχε προνομιακή μετα-
χείριση· η Κηφισιά είχε: στις 138 εστίες του 1506 μουσουλμανικές 7, στις 321
εστίες του 1540 μουσουλμανικές 17 και στις 343 εστίες του 1570 μουσουλμανι-
κές 23· Το Μαρκόπουλο αναφέρεται στις απογραφές σαν «Αρβανίτικο» χω-
ριό (Arnavud), ενδεικτικό της ομοιογενούς σύνθεσης του πληθυσμού του».
Η πληθυσμιακή εξέλιξη των πέντε χωριών σε εστίες στα έτη 1506-1540-1570
ήσαν αντίστοιχα: Χασιά 33-94-100. Μενίδι 72-100-136. Κηφισιά 138-321-
343. Μαρούσι 101-177-256. Μαρκόπουλο 23-54-61.
Τονίζουν επίσης ότι η σημαντική συγκέντρωση Αρβανίτικου πληθυσμού
στην αγροτική ενδοχώρα της Αθήνας συνιστά ένα ιδιαίτερα αξιόλογο στοι-
χείο από την άποψη της δυνατότητας που μπορούν να έχουν για να εξηγή-
σουν τις ισχυρές αναπτυξιακές ωθήσεις που γνώρισε αυτός ο καζάς στην πε-
ρίοδο από τα τέλη του 15ου αιώνα στα μέσα του 16ου αιώνα, και που τις απο-
δίδουν στο ακμαίο παραγωγικό στοιχείο των Αρβανιτών της Αττικής και
στον πρωτεύοντα ρόλο αυτών στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στην περίοδο
της πρώϊμης τουρκοκρατίας. Ακόμα βεβαιώνουν για το πλήθος των στοιχεί-
ων που μπορούν να αντλήσουν από τα οθωμανικά κατάστιχα και μια σειρά
πληροφοριών που αναφέρονται στη φορολογία. Διαφωνούν με την άποψη
του Μπίρη ότι εξολοθρεύτηκαν ορισμένοι Αρβανίτες εποικιστές των χωριών
της Αττικής από τον στρατόν του Ομάρ στα 1456 καθώς και με την υποστη-
ριχθείσα άποψη ότι οι δύο πρώτοι αιώνες μετά την Οθωμανική επικράτηση
«σήμαναν το δημογραφικό ναδίρ του Ελληνικού Έθνους».
Ακολουθούν στοιχεία από την ανακοίνωση του Μ. Κίελ «Ανάπτυξη του πλη-
θυσμού και παραγωγή τροφής τον 16ο αιώνα στην Αθήνα και την Αττική σύμ-
φωνα με τα οθωμανικά Tahrir Defters529».
Το τεφτέρι του 1506, γράφει, είναι η πρώτη πηγή που δίνει αξιόπιστες πλη-
ροφορίες για τον αριθμό των Αρβανιτών άποικων και τον επιβιώσαντα
αγροτικό πληθυσμό. Έμμεσα δίνει την εντύπωση της έκτασης της ερήμωσης
της Αττικής γύρω στο 1400. Η εκτεταμένη καταστροφή φαίνεται από τη δυ-
σαναλογία μεταξύ του αγροτικού και του αστικού πληθυσμού. Η ίδια η Αθή-
να επέζησε από την εντατικοποίηση της γεωργίας στα περίχωρα. Παρά την
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ακμαία συνεχιζόμενη αύξηση του αγροτικού πληθυσμού το 16ο αιώνα η δυ-
σαναλογία μεταξύ αγροτών και αστών παρέμενε υψηλή.
Υπήρχε έκδηλη διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Αρβανιτών ως προς τον τρόπο
ζωής και τα πρότυπα παραγωγής. Οι Έλληνες ζούσαν σε παλαιά χωριά που
σχημάτιζαν κύκλο γύρω από την έντονα οχυρωμένη Αθήνα και είχαν επιζή-
σει ανά τους αιώνες. Οι Αρβανίτες σε νέες εγκαταστάσεις στην πεδιάδα των
Μεσογείων και πίσω από τα βουνά της Πεντέλης και του Υμηττού. Οι Έλλη-
νες δεν παρήγαν αρκετό στάρι για τους ίδιους. Παρήγαν κρασί, λάδι, βαμ-
βάκι, υφάσματα υφαντά. Τα Αρβανίτικα χωριά στάρι και πρόβατα. Ο ετήσιος
ρυθμός πληθυσμιακής ανάπτυξης ήταν υψηλός, υψηλότερος στα ελληνικά χω-
ριά παρά στα αρβανίτικα και ίσως να συνέβαλαν οι συνθήκες υγιεινής.
Το ποσοστό των χηρών ήταν μεγαλύτερο στα ελληνικά χωριά γιατί οι ελλη-
νίδες συνήθως δεν ξαναπαντρεύονταν, το 1506 (8,65%) και το 1570 (5,20%).
Οι Αρβανίτισσες 5,60% και 5,45% αντίστοιχα. Στην Αθήνα ήταν το υψηλό-
τερο 9,40 το 1570. Οφειλόταν στην παράδοση σχετικά με τον γάμο αλλά και
στην υψηλότερη θνησιμότητα των πόλεων.
Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού σε μια σχετικά άγονη περιοχή
όπως η Αττική είχε την επίδρασή του στην παραγωγή τροφής. Θεαματική
αύξηση σε κρασί, λάδι, βαμβάκι, πρόβατα. Η παραγωγή σε στάρι και κρι-
θάρι καθυστερούσε ή μειωνόταν. Η συνολική αξία της παραγωγής και εξ αυ-
τής το ανά εστία εισόδημα αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ 1506-1570. Αιτίες η
σημαντική αύξηση της ζήτησης στη διεθνή αγορά κυρίως στην Ιταλία και
στην πτώση παραγωγής σταριού.
Οι αριθμοί στα κατάστιχα έδειχναν ότι η παραγωγή σταριού στην Αττική το
δεύτερο μισό του 16ου αιώνα είχε φθάσει στο όριο. Το στάρι απαιτούσε εύ-
φορο έδαφος και εξαντλούσε το έδαφος γρηγορότερα από άλλες καλλιέρ-
γειες, αλλά και το εύφορο έδαφος στην Αττική ήταν περιορισμένο. Το απο-
τέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού ήταν, ενώ το 1506 υπήρξε αυτάρκεια σε
στάρι και περίσσευμα 500kg ανά εστία, το 1570 έγινε εισαγωγή 70kg ανά
νοικοκυριό. Οι Έλληνες χωρικοί ανταποκρίθηκαν με αυξημένη παραγωγή
κρασιού και λαδιού πολύ καλής ποιότητας. Στην εντατική ζώνη γύρω από
την Αθήνα οι αμπελοφυτείες διπλασιάστηκαν και οι ελαιώνες πολλαπλασιά-
στηκαν. Διπλασιάστηκε στην πόλη ο αριθμός των προβάτων ενώ ο πληθυ-
σμός μεταξύ 1540 και 1570 έμεινε στάσιμος. Αλλά η Αθήνα είχε ανάγκη ει-
σαγωγής σταριού για την κατανάλωσή της. Όλο το στάρι που χρειαζόταν
μπορούσε να το προμηθευτεί από την κοντινή περιοχή τής Βοιωτίας.
Προς το τέλος του 16ου αιώνα η Αττική αντιμετώπισε υπαρξιακή κρίση. Η οθω-
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μανική οικονομική κρίση του 16ου αρχές 17ου αιώνα χτύπησε την Αττική περισ-
σότερο από άλλες περιοχές. Το 1675/76 που επισκέφτηκαν ο Jacob Spon και
ο George Wheler την Αττική τα χωριά ήσαν 45 ενώ το 1570 ήταν 55. Τα 13 εί-
χαν ολοκληρωτικά ή σχεδόν ολοκληρωτικά ερημωθεί μεταξύ των οποίων και
το Μαρούσι. Επίσης είχε μειωθεί και ο πληθυσμός της Αθήνας από 14.000 σε
9.000 το 1675. Αντίθετα η Χαλκίδα είχε αυξηθεί από 4.300 κατοίκους το 1570
σε 15.000 το 1675. Αυτές οι πληροφορίες των Spon και Wheler επιβεβαιώθη-
καν, ανεξάρτητα, από τον Evliya Celebi το 1670.
Στο defter M. M. 114 861 στο Basbakanlik Arsivi, με χρονολογία 1677/78
(έτος εγείρας 1087), σημειώνει ο Κίελ, υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες
για τη μετανάστευση από την Αττική στην Εύβοια και τη Βοιωτία. Στο κατά-
στιχο έχουν απαριθμηθεί 423 νοικοκυριά από διάφορα χωριά του καζά της
Αθήνας τα οποία, τα 20 προηγούμενα χρόνια, κινήθηκαν βόρεια. Όλοι μνη-
μονευόμενοι με όνομα και πατρώνυμο και το χωριό από το οποίο προέρχο-
νταν. 133 νοικοκυριά πήγαν στην περιοχή του Ευρίπου και 290 στην εύφορη
περιοχή των Θηβών.
Όπως ανάφερε ο Κίελ στην ανακοίνωσή του, για την ανάπτυξη του θέματος
είχε στοιχεία από τρία αναλυτικά (Mufassal) κατάστιχα των ετών 1506, 1540
και 1570. Το κατάστιχο του 1540 ήταν άσχημα χαλασμένο και εν μέρει δεν
διαβαζόταν. Αλλά τμήμα του που είχε να κάνει με τα 13 χωριά της Αθήνας
είχε προστατευθεί. Σε πίνακα της Αττικής συνημμένο στο κείμενο της ανα-
κοίνωσης δείχνει: Στην περιοχή των Μεσογείων τα χωριά Κουβαρά, Λάντα,
Μαρκόπουλο, Ουρσαλά (το Κορωπί), Λιόπεσι, Σπάτα, Λούτσα, Λιόσια
(μάλλον λάθος θέση), Νικόλα Κούκλι (δεν είναι γνωστό). Στην Βόρεια Αττι-
κή τα χωριά Πάλα, Σταμάτα, Σούλι, Καλέντζι, Γραμματικό, Καπανδρίτι. Με-
ταξύ Πάρνηθας, Πεντέλης και Αιγάλεω από βορρά προς νότο. Βαρυμπόμπη,
Τατόϊ, Κηφισιά, Μενίδι, Μαρούσι, Κουκουβάουνες, Γκιν Χαρβάτι, Αθήνα.
Η Χασιά στους πρόποδες της Πάρνηθας και η Ελευσίνα στο Θριάσιο.
Από τον χρωματισμό με τον οποίο απεικονίζονται και χαρακτηρίζονται τα
χωριά, ελληνικά είναι: Βαρυμπόμπη, Μενίδι, Κηφισιά, Μαρούσι, Κουκου-
βάουνες. Ένα ποσοστό της Αθήνας είναι αρβανίτικο. Τα 19 υπόλοιπα χωριά
χαρακτηρίζονται όλα αρβανίτικα.
Από τον Κίελ έλαβε ο Δημήτρης Γιώτας ένα αναλυτικό χάρτη για το 1570.
Απεικονίζονται 52 χωριά και οικισμοί530. Δεν αναφέρεται ο αριθμός των νοι-
κοκυριών κάθε χωριού για να πιθανολογηθεί το μέγεθος και ο αριθμός των
κατοίκων. Επιγράφεται όμως ο πίνακας με την εξήγηση: «Τα χωριά του κα-
ζά της Αθήνας το έτος 1570, το έτος κατά το οποίο η ανάπτυξη της Αττικής
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έφτασε στο υψηλότερό της σημείο. Μετά από αυτόν τον χρόνο ο αριθμός των
χωριών παρακμάζει πάλι και ένας αριθμός απ’ αυτά χάνεται για πάντα531».
Ο Γιώτας επιμένει να αλληλογραφεί με τον Κίελ και στο 28ο τεύχος της «Λα-
μπηδόνας» δημοσίευσε πίνακα του έτους 1642 με τα χωριά και τα τσιφλίκια
στην Αττική και με διευκρινίσεις και σχόλια. Αναγράφεται ο αριθμός των
νοικοκυριών για κάθε χωριό και κάθε τσιφλίκι. Τα χωριά είναι 41 με 1.654
νοικοκυριά, τα τσιφλίκια 59 με 106 νοικοκυριά, σύνολο νοικοκυριών 1760.
Μπορούμε να πιθανολογήσουμε τον πληθυσμό. Λαμβάνοντας ως μέσο όρο
για κάθε νοικοκυριό 5 άτομα +10% προκύπτει πληθυσμός των χωριών και
των τσιφλικιών 9.600 ατόμων περίπου (1.760x5=8.000 # 8.000+800=9.600).
Το Μαρούσι κατά την επίσκεψη των Spon και Wheler το 1675/76, αναφέρ-
θηκε πιο πάνω, ήταν σχεδόν ερημωμένο. Το 1642 είχε 160 νοικοκυριά και
άλλα 14 στα 8 τσιφλίκια. Η Ελευσίνα είχε 28 νοικοκυριά και άλλα 27 στην
γύρω περιοχή, σύνολο 55 νοικοκυριά. Κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την πε-
ριοχή του Θριασίου.

Ο Καζάς της Αθήνας Χας του σουλτάνου
Ωστόσο σύμφωνα με τον διαχωρισμό των περιόδων που έκανε ο Καρύδης
περνάμε από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. Ο Καζάς της Αθήνας γίνεται
Χας του σουλτάνου.
Κάποιες επισημάνσεις, που θα μας ενδιέφεραν ιδιαίτερα, θα ήθελα να προ-
σθέσω. Ας ξαναδούμε τις αυξήσεις των εστιών στα πέντε χωριά: Χασιά, Με-
νίδι, Κηφισιά, Μαρούσι, Μαρκόπουλο από το 1506 μέχρι το 1570. Στη Χα-
σιά, την Κηφισιά και το Μαρκόπουλο στα 34 χρόνια (1506-1540), η αύξηση
των εστιών είναι πολύ σημαντική. Χασιά 33+61=94 ποσοστό 179%. Κηφι-
σιά 138+183=321 ποσοστό 133%. Μαρκόπουλο 23+31=54 ποσοστό 135%.
Για τη Χασιά, την Κηφισιά 183, το Μαρκόπουλο 31, η αύξηση των εστιών μό-
νο με εποίκηση πληθυσμού εξηγείται. Στην επόμενη τριακονταετία η αύξη-
ση των εστιών είναι περιορισμένη, Χασιά 94+6=100, Κηφισιά
321+22=343, Μαρκόπουλο 54+7=61. Είναι 6-22-7 αντίστοιχα. Στο Μενίδι
και στο Μαρούσι οι αυξήσεις είναι ομαλότερες. Μενίδι 72-100-136. Μαρού-
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σι 101-177-256. Η Χασιά για φορολογία γιδοπροβάτων πλήρωσε 300 άσπρα
το 1506 και το 1570 μετά 64 χρόνια σε 6.200 άσπρα. Κατά τον Νεοκλή Σαρ-
ρή532 μέχρι το 1595 η φορολογία ήταν 1 άσπρο για δύο πρόβατα. Το 1506 τα
300 άσπρα αντιστοιχούσαν σε φορολογία 600 γιδοπροβάτων ενώ το 1570 τα
6.200 άσπρα αντιστοιχούσαν σε φορολογία 12.400 γιδοπροβάτων. Ο συν-
δυασμός της φορολογίας με την αύξηση των εστιών την τριακονταπενταετία
(1506-1540) μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μετοίκησαν στη Χασιά οικογέ-
νειες ποιμένων με τα ποίμνιά τους.
Από τότε και μετά δεν περιλαμβάνονται η Χασιά μεταξύ των χωριών του κα-
ζά της Αθήνας που αναφέρονται στα κατάστιχα των φορολογουμένων και
δεν είναι γνωστή η πληθυσμιακή εξέλιξη με βάση τον αριθμό των νοικοκυ-
ριών. Ως δερβένι απολαμβάνει ειδικών προνομίων. Ο Εβλιά Τσελεμπή όμως
που πέρασε το 1667 από τη Χασιά μάς πληροφορεί ότι: «Είναι τέσσερεις
ώρες προς τα βορεινά της Αθήνας. Είναι μέρος της επαρχίας της Αθήνας με
βοεβόδα· χωριό απίστων Αρβανιτών με εκατό σπίτι. Όλοι τους είναι φρου-
ροί των δερβενιών και είναι απαλλαγμένοι από φόρους533». Ώστε 100 χρόνια
μετά τα 1570 είχε πάλι 100 εστίες και χαρακτηριζόταν χωριό Αρβανιτών.
Ο χαρακτηρισμός των χωριών της Αττικής ως ελληνικών ή αρβανίτικων όπως
εμφανίζονται στα οθωμανικά κατάστιχα δεν είναι επαρκής. Εξακολουθούν να
υπάρχουν χωριά που υπήρχαν πριν την εγκατάσταση των Αρβανιτών και δια-
τηρήθηκε το όνομά τους. Φυλή, Χασιά, Μενίδι, Πύργος, Μαραθώνας αναφέ-
ρονται στη Βούλλα του Πάπα Ινοκεντίου Γ’, 13 Φεβρουαρίου 1209534. Ελευσί-
να. Ακόμα εκείνα που τα τοπωνύμια δείχνουν πρόχειρα και εύκολα την κίνη-
ση του πληθυσμού ενός τόπου. Στα μεσόγεια τοπωνύμια ελληνικά: Κουβαράς,
Μεσοχώρι, Μαρκόπουλο, Πικέρμι, Βραώνα, Κερατέα. Αρβανίτικα: Σπάτα,
Κόκλα, Λιόπεσι. Στην Βόρεια Αττική: Μαραθώνας, Βαρνάβας, Γραμματικό,
Καπανδρίτι, Μαρκόπουλο, Κάλαμος (ελληνικά). Νοτιότερα: Μπογιάτι, Τατόϊ,
Βαρυμπόμπι, Λιόσια και ανατολικά Ραπεντόσα (αρβανίτικα). Χασιά, Μενίδι,
Κηφισιά, Μαρούσι, Καματερό (ελληνικά). Και άλλα όπως Δασκαλιό, Ανά-
βυσσος, Βάρη, Τράχωνας, κ.λ.π. Ο χαρακτηρισμός στα κατάστιχα προέκυπτε
από τη γλώσσα που ήταν επικρατέστερη ως καθομιλουμένη.
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532) Νεοκλή Σαρρή: Τόμος Β’, σελ.172.

533) Κώστα Η. Μπίρη: Τα Αττικά του Εβλιά Τσελεμπή, σελ.69-70, Αθήναι 1959.

534) Φερδ. Γρηγορόβιου: Τόμος Α’, σελ.409 (Felin-Φυλή, Cassas-Χασιά, Menidi-Μενίδι, Pirgo-

Πύργος, Mareton-Μαραθών).



Ο Άμαντος δίνει την ακόλουθη εξήγηση: Όταν κατέβηκαν οι Αρβανίτες
στην Ελλάδα αναμείχθηκαν με τους Έλληνες, έγιναν Ελληνοαρβανίτες και
σε άλλα μέρη δέχτηκαν αυτοί την ελληνική γλώσσα και σε πολλά άλλα,
όπως στην Αττική, μετέδωσαν σε ελληνικούς συνοικισμούς την αρβανίτικη.
Σε άρθρο του για το Μενίδι535, αφού πρώτα παρατηρεί ότι ο Λάμπρος από
απροσεξία παραδέχτηκε ότι οι Αρβανίτες μετέφεραν το όνομα Μενίδι στην
Αττική, ενώ πολύ καλά γνώριζε τη βούλλα του Πάπα Ιννοκεντίου προς τον
Λατίνο επίσκοπο Αθηνών στην οποία αναφέρεται το Μενίδι, απαριθμεί λό-
γους δια τους οποίους η ελληνική εύκολα νικήθηκε από τη σλαβική και την
αλβανική. Γράφει: «1) Ὁ γραμματικός πλούτος τῆς ἑλληνικῆς τήν καθιστᾶ
δύσκολον ἐν συγκρίσει πρός τήν ἁπλότητα τῆς ἀλβανικῆς καί σλαβικῆς.
2) Τό περίφημον ἐμπορικόν πνεῦμα τοῦ Ἕλληνος τόν κάμνει νά προ-
σαρμόζεται πρός ὅλας τάς ἀνάγκας καί νά μανθάνη καί τήν γλῶσσαν τῶν
ξένων, πού θέλει νά ἐκμεταλλευθῆ, ἐνῷ ὁ ἄξεστος Ἀλβανός ἤ Σλάβος (γε-
ωργός ἤ ποιμήν) δέν ζαλίζεται πολύ περί τῆς ἑλληνικῆς. 3) Ἡ ἔλλειψις
κρατικῆς ἐπιβολῆς καί ἐθνικοῦ ἀκόμη ἐγωϊσμοῦ. Οἱ Ρωμαῖοι ἐπέβαλλον
τήν γλῶσσαν των, ὄχι διά τῆς βίας, ἁπλῶς διά τῆς κρατικῆς ἀξιοπρεπεί-
ας. Τό ἴδιον κάμνουν οἱ Ἂγγλοι καί αὐτοί οἱ Βούλγαροι. Μόνον ἡμεῖς εἴμε-
θα μέχρι βαθμοῦ ἀναρχικοῦ φιλελεύθεροι, ὥστε οὔτε τήν γλῶσσαν μας
δέν κατορθώνομεν νά ἐπιβάλλωμεν».
Μέχρι το 1570 το Μενίδι και οι Κουκουβάουνες χαρακτηρίζονται στα κατά-
στιχα των οθωμανικών ως χωριά ελληνικά. Γράφτηκε ήδη ότι μετά την επα-
νάσταση των Μελισσηνών (1571-1573) μετακινήθηκαν, και εξακολουθούσαν
μέχρι το 1579, Αρβανίτες προς Αθήνα, Μενίδι, Κουκουβάουνες, Κούλουρη.
Στα κατοπινά χρόνια δεν θεωρήθηκε το Μενίδι αρβανιτοχώρι; Δεν είχαν ως
καθομιλουμένη γλώσσα την αρβανίτικη;
Στα μέσα του 17ου αιώνα οι Αρβανίτες της Αττικής, πιεζόμενοι από τις πολλές
εισφορές που τους επέβαλαν, υποχρεώθηκαν να χάσουν τα χωράφια τους. Εί-
ναι η εποχή που ο καζάς της Αθήνας έγινε χας του σουλτάνου. Στην έκθεση το
1674 προς τον πρεσβευτή της Γαλλίας μαρκήσιο Ντε Νουαντέλ γράφει ο Ζιρώ:
«Οι Τούρκοι κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των γαιών και ένα τμήμα από τα
λιοστάσια και τ’ αμπέλια, και οι Έλληνες κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος από
τις ελιές και τα αμπέλια, οι δε Αρβανίτες τριάντα χρόνια πριν ήσαν κύριοι όλων
των χωραφιών γύρω στα χωριά. Αλλά, όταν τους επέβαλαν πολλές εισφορές τη
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535) Κωνσταντίνου Άμαντου: «Μενίδι», Ημερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1925, σελ.277-282.



μία επάνω στην άλλη, οι Τούρκοι από τους οποίους έπρεπε να πάρουν χρήμα-
τα ως δάνειον και με τόκο 30 και 40 τοις εκατό τον χρόνο, επωφελούμενοι από
την ευκαιρία, τούς έκαναν να υποθηκεύσουν τα χωράφια τους με τέτοια συμ-
φωνία, ώστε, αν περνούσε ο χρόνος χωρίς να εξοφλήσουν το χρέος, το χωρά-
φι που υποθήκευσαν να μένει σ’ εκείνον που τους είχε δώσει τα χρήματα.
Έτσι συνέβη με Αρβανίτες που είχαν υποθηκεύσει σε Τούρκους χωράφι
αξίας 200 γροσίων για 50 γρόσια που είχαν δανεισθεί και επί πλεόν τον τό-
κο· όταν ερχόταν η λήξη τής προθεσμίας και ο φτωχός Αρβανίτης δεν είχε
με τι να πληρώσει, το χωράφι να μένει στον Τούρκο σαν κελεπούρι. Με τον
τρόπο σε αυτό, τα δύο τρίτα των χωραφιών των Αρβανιτών έχουν πέσει στα
χέρια των Τούρκων, οι οποίοι διατηρούν ως εργάτες τους Αρβανίτες που
ήσαν προηγουμένως σ’ αυτά κύριοι536».
Ο Μπίρης υποστηρίζει ότι μιλάει ο Ζιρώ μόνο για τους Αρβανίτες των χω-
ριών της Αθήνας και όχι του λεκανοπεδίου των Μεσογείων κι ότι δεν ήταν
Αρβανίτες που εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 15ου αιώνα πριν την κατά-
κτηση της Αττικής από τους Τούρκους αλλά από εκείνους που μετοίκησαν
τελευταία, δηλαδή τον 16ο αιώνα.
Στην ίδια έκθεση ο Ζιρώ εκθέτει με λεπτομέρειες τις εισπράξεις του βοεβό-
δα. Τα στοιχεία είναι αυθεντικά επειδή αποτελούν καρπό προσωπικών πα-
ρατηρήσεων, ερευνών και εξακριβώσεων. Για το βελανίδι που μαζεύεται
στον κάμπο τής Ελευσίνας και στα Μεσόγεια γράφει: ― Το συγκεντρώνουν
οι Αρβανίτες των χωριών που πληρώνονται ένα τιμίνι το σακκί (ένα καντά-
ρι) κι αυτός το μεταπουλάει στα καράβια μισό πιάστρο το καντάρι. Υπάρ-
χουν χρονιές που η παραγωγή βελανιδιών ξεπερνάει τα 10.000 καντάρια537.
Τον 17ο αιώνα συνέβησαν γεγονότα και δημιουργήθηκαν καταστάσεις που οδή-
γησαν σε κάμψη και πληθυσμιακή καθίζηση. Η αλλαγή κλίματος. Ονομάστηκε:
Μικρός παγωμένος αιώνας (Little ice age). Εντάθηκε η πειρατεία. Ο Σπον διη-
γείται την εξαφάνιση της Ελευσίνας, την απαγωγή του Βοεβόδα στα Μέγαρα
από τον πειρατή Grevelier, τους κουρσάρους στη Χασιά. Ο Εβλιά Τσελεπή πε-
ριγράφει τις προφυλάξεις του από τα επικίνδυνα μέρη και τα καρτέρια των κα-
ταραμένων. Ο Αθανάσιος Τσίγκος περιέγραψε την τοπική παράδοση για την
εξαφάνιση της Ελευσίνας. Ωστόσο πιο σημαντική ήταν η οικονομική και φορο-
λογική κρίση που δημιουργήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
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536) Κώστα Η. Μπίρη: Αρβανίτες κ.λ.π., σελ.222. # Κυριάκου Σιμόπουλου: Τόμος Α’, σελ.679.

537) Κυριάκου Σιμόπουλου: Τόμος Α’, σελ.675.



Στο κράτος οι μακροχρόνιοι πόλεμοι, η μείωση εδαφών, η μείωση εισοδη-
μάτων από το διακομιστικό εμπόριο  προς τις Ινδίες μετά την ανακάλυψη νέ-
ων δρόμων προς την Άπω Ανατολή, είχαν ως συνέπεια τεράστιες δημοσιο-
νομικές δυσκολίες. Μεταβολές και νέες τάσεις άρχισαν να δημιουργούνται
στον θεσμό της γαιοκτησίας. Οι μεγάλοι γαιοκτήμονες καρπώνονταν σημα-
ντικά κέρδη, η εξάρτησή τους από την κεντρική εξουσία μειωνόταν, οι εξου-
σίες τους στη γη και τον πληθυσμό αυξάνονταν κι έτσι παγιωνόταν και με-
γάλωνε η οικονομική τους δύναμη και η πολιτική τους ανεξαρτησία.
Το κράτος αναγκάστηκε να κυκλοφορήσει υποτιμημένα νομίσματα. Αρχικά
αναζητούσαν πόρους με δημεύσεις περιουσιών πλουσίων αξιωματούχων και
από τα μέσα του 16ου αιώνα η δημόσια αρχή όλο και πιο συχνά εκμίσθωνε τα
δικαιώματα είσπραξης διαφόρων φόρων του κράτους. Στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία ονόμαζαν mukataa φορολογικές ενότητες ή περιοχές, τμήματα
των αγαθών του κράτους, πηγές εσόδων. Οι mukataa ήσαν φόροι κρατικοί
που εισπράττονταν από τελωνεία, αλυκές, λιμάνια, ορυχεία, νομισματοκο-
πεία και γενικά από φεουδαλικές γαίες που ανήκαν στα χας του σουλτάνου.
Προχώρησε το κράτος σε ενοικίαση (iltizâm) των mukataa με τον όρο της
προείσπραξης ενός ποσοστού από το ενοίκιο και παράλληλα οι ανάδοχοι
αναλάμβαναν όλους τους κινδύνους από την είσπραξη των φόρων. Αλλά οι
σοβαρές δημοσιονομικές δυσκολίες ανάγκαζαν να νοικιάζονται mukataa με
λιγότερους ευνοϊκούς όρους, ενώ η κεντρική εξουσία προχώρησε στην αύ-
ξηση των χας του σουλτάνου (ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κτήματα γι’ αυ-
τόν τον σκοπό) αρχικά σε βάρος της στρατιωτικής έγγειας ιδιοκτησίας και
κατόπιν σε βάρος των βακουφικών κτημάτων. Έτσι εξηγείται γιατί η Αθήνα
το 1640-45 περίπου έγινε χας του σουλτάνου.
Οι έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, η απόδοση της γαιοπροσόδου σε
χρήμα που οδήγησαν σε δανεισμό και υποθήκευση των παραγωγικών μέ-
σων, η αδυναμία εξόφλησης, η τοκογλυφία, ο ευκαιριακός τρόπος αγοράς
των μαχλούλικων538 είναι γεγονότα που χαρακτήρισαν αυτήν την περίοδο.
«Από τα μέσα του 17ου στα μέσα του 18ου αιώνα, τρεις κοινωνικές ομάδες με
διαφορετικά εθνικο/θρησκευτικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, υπήρξαν
πρωταγωνιστές της προσπάθειας συγκέντρωσης κάτω από τον έλεγχό τους
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538) Μαχλούλικα: Τα κτήματα που εγκατέλειψαν οι Αθηναίοι φυγάδες μετά τα γεγονότα των ετών

1687-1688 (πεντάμηνη κατάληψη της Αθήνας από τους Βενετούς). Το 1703 έληξε η προσθεσμία που

είχαν ορίσει οι Τούρκοι για την επάνοδο των φυγάδων.



ενός μέρους της καλλιεργησίμου γης γύρω από την Αθήνα». 1) Ο μοναστι-
κός κλήρος, 2) Αθηναίοι πρόκριτοι-κοτζαμπάσηδες, 3) Μερικοί Τούρκοι
Αγάδες539. Πληθώρα από πωλητήρια συμβόλαια (χοτζέτια και ταπιά) κτημά-
των ανάμεσα σε αγρότες και μονές ή μουσουλμάνους και χριστιανούς δημο-
σίευσε ο Δ. Γρ. Καμπούρογλου: Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων, Τόμοι
τρεις. Παρά τη συγκέντρωση έγγειας νομής κάτω από τον έλεγχο των τριών
αυτών κοινωνικών ομάδων βασικό στοιχείο στην αγροτική εκμετάλλευση
υπήρξε η μεγάλη κατάτμηση της έγγειας νομής σε μικρά αγροτεμάχια.

Η Αθήνα έγινε Μαλικιανές
Με φιρμάνι του 1694/5 θεσπίστηκε το σύστημα των malikâne. Η Αθήνα έγινε
Μαλικιανές το 1760. Οι Μαλικιανέδες και οι μουκατάα είχαν ξεφύγει από
τον έλεγχο της εξουσίας χάρη στο γεγονός ότι αντιπαραχωρούνταν ή πουλιό-
νταν από χέρι σε χέρι. Στην Αθήνα με την καθιέρωση του μαλικιανέ ο παρα-
γωγικός πληθυσμός οδηγήθηκε σε οικονομική εξαθλίωση αφού ως σύστημα
έδινε το δικαίωμα για έκτακτες και αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύν-
σεις. Με την παρουσία του Χατζή Αλή Χασεκή οι επιβαρύνσεις διογκώθη-
καν. Με διάφορες κακουργίες κατόρθωσε να οικειοποιηθεί το ένα πέμπτο
των γαιών της Αττικής εξαναγκάζοντας τους φτωχοκαλλιεργητές να του που-
λάνε τα χτήματά τους σε εξευτελιστικές τιμές. Μετά την εξορία και καταδίκη
του ακολούθησε πλειστηριασμός της περιουσίας του με αγοραστές τα μονα-
στήρια, τους πρόκριτους, και οθωμανούς από το σουλτανικό περιβάλλον.
Ο Μπίρης εξετάζοντας τα ονόματα των Αθηναίων αναγνωρίζει πολλά που
ανήκαν σε Αρβανίτες στρατιώτες και μάλιστα αρχηγούς που υπηρετούσαν
στις κτήσεις των Βενετών στην Πελοπόννησο. Πολλά τα βρίσκει στα ονόματα
της ανώτερης τάξης των Αθηναίων, σε επικυρώσεις πρακτικών εκλογής δημο-
γερόντων και σε άλλα κοινοτικά έγγραφα της πόλεως540. Και βεβαιώνει ότι οι
γκαγκαρέοι της Αθήνας προέρχονται από τους εξοχότερους Αρβανίτες των
Βενετικών κτήσεων της Πελοποννήσου. Ο Καμπούρογλους δεν συμφωνεί με
τον Μπίρη ή ορθότερα μια πλησιάζει στην άποψή του και μια απομακρίνεται.
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539) Δ. Ν. Καρύδης: σελ.128.

540) Παραπέμπει στον Δ. Γρ. Καμπούρογλου: Μνημεία της Ιστορίας των Αθηνών, Τόμος Α’, σελ.252,

255, 257, 321, 234. Είναι Δύο πράξεις εκλογής Δημογερόντων και ένα χοτζέτιον αναγνώρισης εκλογής

Δημογερόντων, ένα πρακτικόν ειρηνεύσεως κατοίκων της Αττικής και ένα Δικαστικόν χοτζέτιον.

Είναι έγγραφα των ετών 1819 και 1820. Αλλά τα επώνυμα που σημειώνει ο Μπίρης υπάρχουν.



Στην μία περίπτωση γράφει: «Χωρικοί της Αττικής δεν φαίνονται εγκατεστη-
μένοι εντός της τειχισμένης πόλεως προ του Αγώνος. Και παρατηρούμεν μεν
επώνυμα τινα Αθηναϊκών οικογενειών εκ των παλαιοτέρων Αλβανικής ρίζης,
αλλά τούτο οφείλεται καθ’ ημάς εις εγκατασταθέντας επήλυδας εκ των Ηπει-
ρωτικών χωρών, αν μη και εκ της Πελοποννήσου, ιδίως της Αργολίδος. Εις το
συμπέρασμα τούτο άγει ημάς και η εγκατάστασις μετά τινος ακμής οικογενει-
ών τινων διακριθεισών μεταξύ των περιφήμων Στρατιωτών της Αργολίδος541».
Ωστόσο αναφερόμενος ο Καμπούρογλου στην αθηναϊκή συνοικία της Πλά-
κας υποστηρίζει ότι εγκαταστάθηκαν εκεί Αρβανίτες, στα χρόνια του Όθω-
να και μετά, από τα Μεσόγεια. Στη συνοικία του Φαναριού στην Πλάκα
έσφυζεν ο ακραιφνέστερος του τόπου Ελληνισμός και ότι κατά την Επανά-
σταση το μέρος αυτό υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές και διαρκούντος
του Αγώνος και μετά απ’ αυτόν, οι επιζήσαντες εκ των επισημοτέρων κατοί-
κων μετέθεσαν στις κεντρικότερες συνοικίες τη βιοτική τους δράση. Όσοι
έμειναν, από ανθρώπους της λαϊκής τάξης, πλην της γλώσσας αφομοιώθη-
καν στο ντύσιμο και στον τρόπο ζωής με τους εγκατασταθέντες δίγλωσσους
που προανέφερα, γράφει. Εγκαταστάθηκαν ακόμα στην Πλάκα κατά τη Βα-
σιλεία του Όθωνα και μερικοί από τα χωριά της Ελευσίνας «χάριν των αιω-
νίων αντιληστρικών μέτρων542».
Ο Μπίρης, συνεχίζοντας, γράφει ότι των Παλαιολόγων που υπηρετούσαν
προηγουμένως στους Βενετούς μνημονεύεται η παρουσία στην Αθήνα το
1595 και αναφέρει την άποψη του Κων. Χρηστομάνου που βεβαιώνει ότι,
ακριβώς την ίδια εποχή εμφανίζονται στην Αθήνα οι Μπουζίκηδες, γεγονός
που τον εξαναγκάζει να αναζητήσει στα προηγούμενα χρόνια, αλλά ύστερα
από το 1573, την εποίκηση εκείνη των Αρβανιτών στην Αθήνα543.
Παρά την εκτίμηση και την αναγνώριση της προσφοράς τους στην έρευνα,
γίνεται αντιληπτό αυτό που επιθυμεί η κάθε πλευρά να αποδειχθεί ως αλη-
θινό. Ο ένας επιθυμεί να αποκαλυφθεί το κάθε τι για τους Αρβανίτες. Ο έτε-
ρος επιθυμεί να αποδειχθεί η «καθαρότητα» των Αθηναίων. Περιγράφει την
κοινωνική διαίρεση, τις τέσσερεις κοινωνικές τάξεις, τους άρχοντες, τους
νοικοκυραίους, τους παζαρίτες και τους ξωτάρηδες. Οι χωρικοί ούτε με τους
ξωτάρηδες δεν εξισώνονται.
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541) Δ. Γρ. Καμπούρογλου: Αι Παλαιαί Αθήναι, σελ.448.

542) Δ. Γρ. Καμπούρογλου: οπ.π., σελ.98, 99.

543) Κώστα Η. Μπίρη: σελ.223, 224.



Γράφει: «Οι ξωτάρηδες αποτελούν την τετάρτην και τελευταίαν κοινωνι-
κήν τάξιν· ούτοι εθεώρουν κατωτέρους των μόνον τους χωριάτας κατοί-
κους των χωρίων τής Αττικής, οίτινες ως ορθώς παρατηρεί περιηγητής τις,
δεν εθεωρούντο αλλόφυλοι, αλλά κατωτέρας τάξεως όντα, ως τι μεταξύ
ζώων και ανθρώπων544».
Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν γράφεται για τους ανθρώπους που μπήκαν μπρο-
στάρηδες για να απελευθερωθεί το Έθνος. Οι χωρικοί, αυτά τα όντα μετα-
ξύ ζώων και ανθρώπων, ελευθέρωσαν την Αθήνα, και απέδειξαν ότι είχαν
συναίσθηση του καθήκοντος και διακαή πόθο για την εθνική παλιγγενεσία.
Αυτοί ανήκουν σ’ όσους αποφάσισαν να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν. Δεν
μας πληροφόρησε ο Καμπούρογλου αν άλλαξε την ορθή του γνώμη ο περιη-
γητής, γιατί οι άρχοντες της Αθήνας, δυστυχώς, φθονούσαν τους άξεστους
που τόλμησαν να αναδειχθούν στον υπέρτατο αγώνα. Οι Αθηναίοι, δυστυ-
χώς, προσπάθησαν να υποτιμήσουν την προσφορά των χωρικών που δεν πα-
ρασιώπησαν όμως οι ιστορικοί.
Λεπτομέρειες από τον αγώνα των χωρικών απέσυραν από τη λησμονιά με
σκοπό να αποκαταστήσουν την αλήθεια ταπεινοί απόγονοί τους545.

Προφορική και Γραπτή Επικοινωνία
Στα χωριά της Αττικής επικρατούσαν τα αρβανίτικα στον προφορικό λόγο.
Τι συνέβαινε όμως με τη γραπτή επικοινωνία; Σχολεία δεν υπήρχαν ακόμα
και κάποια χρόνια μετά την απελευθέρωση. Ανάγνωση μάθαιναν ελάχιστοι
στα μοναστήρια ή στις εκκλησίες. Κι απ’ αυτούς οι περισσότεροι γίνονταν
αναγνώστες δηλαδή βοηθοί ιερέα ή ψάλτη που διάβαζε περικοπές της Αγίας
Γραφής κατά τη Θεία Λειτουργία. Τους είχαν σε υπόληψη επειδή ήξεραν να
διαβάζουν, «ήξεραν γράμματα». Διατηρούσαν τον τίτλο του αναγνώστη και
συμπλήρωναν μ’ αυτό το όνομά τους. Στη Χασιά και τα Καλύβια της Χασιάς
οι αναγνώστες, ένα μικρός αριθμός στο πρώτο μέρος του 19ου αιώνα, ήσαν
και παρέμειναν γνωστοί.
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544) Δ. Γρ. Καμπούρογλου: Ιστορία, Τόμος Γ’, σελ.177.

545) Δημήτρης Γιώτας: 1) Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του 21, 2) Συμβολή

στην Ιστορική Έρευνα της Αττικής 1821-1833. # Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου, Το 1821 οι Μεσογείτες

και ο Γιάννης Ντάβαρης. # Δημήτρης Καλλιέρης: Στο Δρόμο προς την Εθνεγερσία.

Επίσης ανακοινώσεις στα Συμπόσια Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής και στις Επιστημονικές

Συναντήσεις Ν. Α. Αττικής καθώς και άλλες σχετικές εργασίες, προσφορά στην ιστορική έρευνα.



Πώς γινόταν όμως η γραφή αναγκαίων πληροφοριών και γεγονότων; Τα
προικοσύμφωνα στα οποία αποτυπωνόταν η προίκα, τα λεγόμενα ξωφύλλια
τα συνέταζε κατά κανόνα ο παπάς. Πώς άλλες συμφωνίες, όπως πωλήσεις
ακινήτων; Συνηθισμένος τύπος ήταν το απλό κείμενο που ξεκινούσε με την
ομολογία του πωλητού και την έκφραση της θέλησής του να πωλήσει το χω-
ράφι του οποίου προσδιόριζε τα όρια, το όνομα του αγοραστή και το αντίτι-
μο. Κι έκλεινε πάντα, με τα ονόματα δύο ή περισσοτέρων παρόντων, στερε-
ότυπα: Όνομα, επώνυμο και το ρήμα «μαρτυρεί» και τελευταίο το όνομα του
συντάκτη. Ακόμα επιστολές προς υπηρεσίες, πιστοποιήσεις για τους αγωνι-
στές και διάφορες ανακοινώσεις. Ένα παράδειγμα:

«Σήμερον 2α 7βρίου 1840 ἐδημοσιεύθη τοιχοκολλουμένη
ἐνταύθα εἰς Χασιά καί Καλύβια Χασιᾶς ἡ ὑπαρίθ. 5150 δια-
κήρυξις τῆς Διοικήσεως Ἀττικῆς περί ἐνάρξεως τῆς δημοπρα-
σίας τῆς ἐφετινῆς ἐπικαρπίας τῶν ἐλαιοδέντρων τῶν διαλε-
λυμένων Μοναστηρίων Ἀττικῆς, μέ ἔνδειξιν ὅθεν ταύτης ἐπε-
τέχθη τό παρόν πρωτόκολλον καί ὑπογράφη παρ’ ἐμοῦ τοῦ
Δημάρχου, παρέδρου καί τῶν ἐφημερίων ἑκάστου χωρίου.

Ὁ Δήμαρχος                        Ὁ Πάρεδρος Καλυβίων
Ιω. Τζουκλίδης                       Γεώργιος Καλιέρης

Ὁ Ἐφημέριος Χασιᾶς          Ὁ ἐφημέριος τῶν Καλυβίων
Ἰωάννης ἱερεύς                   παπά Σωτήρης»

Ένα δεύτερο παράδειγμα: Επιστολή που έστειλαν Καλυβιώτες της Χασιάς σε
Μενιδιάτες με προτάσεις για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου Φυλής.

«Προς τους κυρίους Αναγνώστην Κρίτζην και Νικόλαον Τζελε-
πήν και λοιπά μέλη και όλους τους πατριότες του Μενιδίου σας
ασπάζομαι.
Επειδή ο συγχωνευθείς Δήμος αναμεταξύ μας εκρίνομεν εύκο-
λον ως ακολούθως.
Επειδή εμείναμεν σύμφωνοι και μονόγνωμοι εκ μέρους μας εις
την νέαν ψηφοφορίαν οποιοσδήποτε θέλει ψηφιστεί δήμαρχος
από μέρους μας ή από μέρου σας να εκτελεί τα χρέη έξι μήνες
εις τα Καλύβια και έξι εις το Μενίδι και αφού θέλει σωθεί η διο-
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ρία του εξαμήνου έπειτα θέλει εκτελεί ο δημοτικός πάρεδρος τα
χρέη τής δημαρχίας και από μενίδι και από καλύβια και διά
τους κλητήρες να τους εξασφαλίσει τον συμβούλιον αμέσως και
το ταχυδρομείον και τους διδασκάλους έναν διδάσκαλον εις το
μενίδι και ένα εις τα Καλύβια διορίζομεν και ένα εις την Χασά
επειδή είμαστε πολύ σκορπισμένοι λιόσα Καματερό και Χασά
και πρέπει να διορίσομεν και ένα τρίτον δάσκαλον εις το χορίον
δια ευκολίαν και δημοτικός πάρεδρος που θα εκτελεί τα χρέη
τής δημαρχίας θέλει μιστοθεί και αυτός. Συμφέρει να υπογρα-
φτήτε όλη σε έναν μία δραχμής χαρτόσημον γενικός και να μας
το στείλετε την ερχομένιν παρασκευήν να υπογραφτούμεν και
εμείς και όλη ομοίως
και το Σαβάτο να πάμε όλη μέσα εις την Διοίκησιν
να τα παραστήσομεν και μένομε την απόκρισίν σας.

Τη 7 μαρτίου 1846 Καλήβηα
Οι φήλη σας και Πατριότες».

(ακολουθούν 14 ονοματεπώνυμα).

Στο πρώτο παράδειγμα διαβάζουμε μία ανακοίνωση λιτή, με σωστά ελληνικά
και ορθογραφία που κάνει γνωστή στους κατοίκους της Χασιάς και των Καλυ-
βίων την ύπαρξη διακήρυξης της Διοικήσεως Αττικής για την έναρξη συγκε-
κριμένης δημοπρασίας. Τους καλεί να πάνε στις γνωστές θέσεις που τοιχοκολ-
λούνται τα έγγραφα του Δήμου στη Χασιά και στα Καλύβια να διαβάσουν και
να πληροφορηθούν για τη σχετική δημοπρασία. Ασφαλώς όλοι οι κάτοικοι δεν
θα γνώριζαν και ούτε θα πήγαιναν να διαβάσουν τη διακήρυξη. Όμως δεν θα
είχε κανένα νόημα η τοιχοκόλληση της διακήρυξης αν δεν υπήρχαν αναγνώ-
στες οι οποίοι θα διάβαζαν και θα μετέδιδαν την πληροφορία. Αλλά και ο πα-
πάς, που την είχε προσυπογράψει, θα πληροφορούσε το εκκλησίασμα σε γλώσ-
σα απλή, κατανοητή το γεγονός, έτσι όπως θα εξηγούσε και το Ευαγγέλιο.
Η γραπτή επικοινωνία γινόταν πάντα στην ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο πα-
ράδειγμα είναι πιο εύγλωττο. Δείχνει, εκείνοι που συντάξανε αυτό το σημεί-
ωμα, πόσο γνώριζαν τη γλώσσα χωρίς ιδιαίτερη μάθηση, που όμως μπορούσαν
να κάνουν κατανοητό το αίτημά τους. Θέλει να τη σμιλεύσεις αυτήν την αξε-
πέραστη γλώσσα για να πάρει τη μορφή της αλλά πρώτα να πασκίσεις να την
καταλάβεις. Όλο το σημείωμα ανορθόγραφο χωρίς στίξη. Μια πρόταση όλη
κι όλη. Χαρακτηριστική η αρχή. Ενώ πολλοί απευθύνονται σε πολλούς, γρά-
φεται κάτι συνηθισμένο όταν κάποιος γράφει μία επιστολή: «σας ασπάζομαι»,
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ίσως «σας ασπάζουμαι». Ούτε που σκέφτηκαν να γράψουν σας ασπαζόμαστε.
Δίνεται η εντύπωση ότι, αφού πρώτα συζήτησαν τις προτάσεις που ήθελαν να
κάνουν στους Μενιδιάτες, ένας απ’ όλους άρχισε να γράφει. Έγραφε και διά-
βαζε ταυτόχρονα και οι άλλοι τριγύρω συμπλήρωναν. Όμως από την ανάγνω-
ση των ονομάτων των κατοίκων που υπόγραψαν το σημείωμα, όποιος γνωρίζει,
αναγνωρίζει ότι υπήρξαν μπροστάρηδες του χωριού, σωστοί και μυαλωμένοι.
Ασφαλώς η πρόταση δεν υλοποιήθηκε. Δεν γνωρίζουμε γιατί. Ωστόσο δώδε-
κα χρόνια μετά ο Δήμος διασπάστηκε. Αποσπάστηκε το Μενίδι με τα Λιόσια
και τις γύρω περιοχές! Έγινε νέος δήμος με έδρα το Μενίδι. Και η έδρα του
Δήμου Φυλής μεταφέρθηκε στα Καλύβια. Ήταν μια λύση επιβεβλημένη. Δεν
υπάρχει απ’ όσο γνωρίζω κάποιο κείμενο που να επιβεβαιώνει ότι χρησιμο-
ποίησαν την αρβανίτικη γλώσσα στη γραπτή επικοινωνία οι Αρβανίτες της
Αττικής. Ήταν δυνατό να γίνει με τη χρησιμοποίηση του ελληνικού αλφαβή-
του και με δύο επιπλέον συμφωνημένα σύμβολα. Όμως αυτό δεν συνέβη.
Ένα και μοναδικό κείμενο που έχει δημοσιευτεί δεν γράφτηκε από Αρβα-
νίτες αλλά για τους Αρβανίτες546.

«Πολίτ. Σύνταγμάι θότἐ τσ’ ίστẻ παρανομί Κυβέρνησι τ’
ανακατώσετἐ με δυναμί τἐσάγjια εδέ επιρροή ντ’ ἐκλογή, νουκ
ίστẻ ποῦνἐ ε σάγjα, ἐκλογήα ίστἐ δικαίωμα ι λαόϊτ. Ε σίχννι
φόρτ μίρἐ τσἐ Κυβέρνησι πρ’ συμφέρο τἐ σάγjα ανακατόσετἐ,
νούκ πρέψ λοιπόν τἐ στίννι ψῆφο ντἐ άτα τσἐ ου προτίνἐν, ψε
ντό τι κέννι ταούλjετἐ.
Βἐζντόνι μίρἐ λοιπόν πρ’ νjẻ ίστ’ ινἐ ζοτ! πρ’ βλαζρί! πρ’
γκjάκου τσ’ ου ντερθ πρ’ ελευθερί! Γνώμη γjούαϊ, ψῆφογjα
γjούαϊ, ίστἐ ελευθερία γjούαϊ, ίστἐ βjόϊ, ὑπόληψι εδέ πρόοδοϊ
γjούαϊ».
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546) Ήταν ένας προεκλογικός λόγος που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Μέλλον της Πατρίδος»

το 1860. Ήταν γραμμένος στην αρβανίτικη διάλεκτο και με την απόδοσή του στα ελληνικά. Το πάρα

πάνω κείμενο το αναδημοσίευσε ο Πέτρος Φιλίππου-Αγγέλου στα Πρακτικά της «Α’ Επιστημονικής

Συνάντησης Ν. Α. Αττικής», σελ.301-311. Το 1985. Έγραψε πρώτα το κείμενο όπως γράφτηκε στην

εφημερίδα και απέδωσε επιπλέον το κείμενο με το λατινικό, το αλβανικό αλφάβητο και με την κατά

λέξη μετάφραση, καθώς και με επεξηγήσεις και σχόλια. Δύο παραγράφους δημοσίευσε και η Μαρία

Μιχαήλ-Δέδε (οι Έλληνες Αρβανίτες, σελ.88-89). Αυτές τις δύο παραγράφους δημοσιεύουμε για να

μην επεκταθούμε περισσότερο. (Όπου μέσα σε λέξη υπάρχει έψιλον με ψιλή (ἐ) δεν προφέρεται αλ-

λά τονίζει την προφορά του συμφώνου που προηγείται).



Αντιγράφω την απόδοση στα ελληνικά από τη δημοσίευση της Μαρίας Μι-
χαήλ-Δέδε για να συμπεριλάβω και τα σχόλιά της.
«Πολίτες. Το Σύνταγμα λέει ότι είναι παρανομία ν’ ανακατώνεται η Κυβέρ-
νηση με την δύναμή της και με την επιρροή της σ’ εκλογή, δεν είναι δουλειά
της (πουνε - πόνος - κόπος - δουλειά), η εκλογή είναι (ίστε - εστί) δικαίωμα
του λαού. Το βλέπετε (σύχννι - λατινική ρίζα) πολύ (φορτ - λατινικό φόρτε)
καλά ότι η Κυβέρνηση για το συμφέρον της ανακατώνεται δεν πρέπει λοιπόν
να ρίξετε ψήφο σε αυτά (ατο) που σας πρότειναν γιατί θα τάχετε τα νταού-
λια (εννοεί τα παρατράγουδα κ.λ.π. σε μια λιγότερο άγρια έννοια).
Κοιτάξτε (vido - λατινικό) καλά λοιπόν γιατί ένας είναι ο Κύριός μας (ίνε -
ζοτ, το ζοτ από την ρίζα Ζεύς, Κύριος). Για αδελφοσύνη. Για το αίμα που χύ-
θηκε για την ελευθερία. Η γνώση σας, η ψήφος σας είναι η ελευθερία σας,
είναι το βιός σας, η υπόληψη και η πρόοδός σας».
Στις παρενθέσεις, επεξηγήσεις της Μαρίας Μιχαήλ-Δέδε όπως και τα πάρα
κάτω σχόλια. «Εάν το κείμενο αυτό το έγραφαν σήμερα στην Σκεπερία, οι
συντάκτες του θα ήσαν απλώς μορφωμένοι με γνώσεις της αρχαίας αλβανι-
κής. Δεν θα το γράψει όμως κανείς, για δύο λόγους. Γιατί δεν θα θελήσει και
αν ακόμη ξέρει αυτήν την γλώσσα να το δείξει αλλά και γιατί στο μεταξύ
έχει γίνει ότι είναι δυνατόν να «ξεκαθαριστεί» η σκιπετάρικη γλώσσα κυ-
ρίως από την ελληνική συμπλήρωση. Φρόντισαν πρώτοι οι Ιταλοί με τους
Γάλλους να συμπληρώσουν τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις της και ύστε-
ρα έγινε μία αρκετά επιτυχής, θα ομολογήσουμε, προσπάθεια να συστημα-
τοποιηθεί η γλώσσα από τους ίδιους τους Σκιπετάρ, χρησιμοποιώντας τις
υπάρχουσες ρίζες για τον σχηματισμό επιρρημάτων π.χ. με ενιαία κατάληξη,
αφηρημένων ουσιαστικών κ.λ.π.547».
Ξεχώρισα τις λέξεις του κειμένου σε ελληνικές και αρβανίτικες. Ελληνικές
είναι 28 λέξεις 21 ουσιαστικά, 4 ρήματα, 1 πρόθεση, 2 σύνδεσμοι. Ουσιαστι-
κά: Βίος, δικαίωμα, δύναμη, εκλογή (2), ελευθερία, επιρροή, κυβέρνηση (2),
λαός, παρανομία, πολίτης, πρόοδος, συμφέρον, σύνταγμα, ταούλι, υπόληψη,
ψήφος. Ρήματα: Ανακατώνω (2), πρέπει, προτείνω. Πρόθεση: με. Σύνδε-
σμοι: Λοιπόν (2).
Αρβανίτικες λέξεις. Ουσιαστικά: ποῦνἐ, βλαζρί, γκjάκου, ζοτ, νjẻ. Ρήματα 5:
θότἐ, σίχννι, στίννι, βἐζντόνι, ντερθ. Βοηθητικά ρήματα 7: ίστẻ, (γιαμ=είμαι)
και ντό τι κέννι (μέλλον του kam=έχω). Αντωνυμίες 10: Προσωπικές (1),
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547) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: οπ.π., σελ.89.



κτητικές (5), δεικτικές (4). Επιρρήματα 8. Σύνδεσμοι 3.
Όπως προκύπτει, η έλλειψη αφηρημένων ουσιαστικών στα αρβανίτικα είναι
αυταπόδεικτη. Των κοινών ονομάτων που φανερώνουν ενέργεια, κατάστα-
ση ή ιδιότητα. Γι’ αυτό δανείζονται ελληνικές λέξεις να συμπληρώσουν τις
φράσεις και να διατυπώσουν τα νοήματα.
Προσπάθησα να διαπιστώσω πώς θα απέδειδαν οι Αλβανοί τις πάρα πάνω
ελληνικές λέξεις κι αν ποτέ οι Έλληνες Αρβανίτες θα τις είχαν συμπεριλά-
βει στο λεξιλόγιο:
1) Βίος (βjόϊ)=rrόjtje
2) Γνώμη=méndje, αλλά μέντ είναι το μυαλό
3) Δικαίωμα=tágër
4) Δύναμη=fugi-a, fórë-a, fórcë-a
5) Εκλογή=zgjédhje (ζγκιέδνj). Οι Αρβανίτες θα εννοούσαν αντί εκλογής το
ξεχώρισμα, το ξεχωρίζω τα μεν από τα δε.
6) Ελευθερία=liri-a. Οι Αρβανίτες δεν χρησιμοποιούσαν αυτήν τη λέξη για
να εκφράσουν την ελευθερία παρά μόνο το φτηνό=λίρἐ.
7) Επιρροή=influéncë-a, γαλλικά influence, αγγλικά influence.
8) Κυβέρνηση=qeveri-a αλλά κυβερνήτης qeveritár-i και guvernatór-i, γαλ-
λικά gouverneur (διοικητής)―γκουβέρνο (ιταλικά).
9) Λαός=poppull-i, ιταλικά popolo, γαλλικά peuple, αγγλικα people.
10) Παρανομία=ilegalitét-i, γαλλικά illégalité, αγγλικά illegality.
11) Πολίτης=civil-i, qyterar-i, γαλλικά citoyen αλλά civil σημαίνει πολιτικός
καθώς και εμφύλιος και αγγλικά citizen αλλά civil σημαίνει πολιτικός, αστι-
κός και civil war=εμφύλιο πόλεμος και δημόσιος, ώστε πάλι δάνειο είναι.
12)Πρόοδος=përparim-i (=προκοπή) και progrés-i. Στα αγγλικά η πρόοδος
progress και στα γαλλικά progrés.
13) Συμφέρον=interés-i, αγγλικά interest, γαλλικά intérêt.
14) Σύνταγμα=kushtetútë-a και konstitución-i. Αγγλικά constitution, όμοια
και γαλλικά διαφέρει η προφορά.
Νταούλι από την τούρκικη λέξη daul. Για την υπόληψη δεν βρήκα αντίστοιχη
λέξη, υπάρχη η εκτίμηση με την έννοια του υπολογισμού της αξίας.
15) Ψήφος=vótë-a, αγγλικά vote και γαλλικά όμοια.
Τα ρήματα:
1) Ανακατώνω ερμηνεύεται με πολλές σημασίες koklavit, ndêrlikój, pêrziej,
trazôj, nakatos.
2) Πρέπει=dúhet, χρειάζεται, duhem είμαι αναγκαίος/αγαπιέμαι. Δεν ερ-
μηνεύεται ακριβώς.
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3) Προτείνω=propozoj και proposim (πρόταση). Πάλι κι αυτό δάνειο propo-
sition, propose, proposer.
Παίρνω τη φράση «Πολίτ. Σύνταγμάι θότἐ τσ’ ίστẻ παρανομί Κυβέρνησι τ’
ανακατώσετἐ με δυναμί τἐσαγjια εδέ επιρροή ντ’ ἐκλογή, νουκ ίστẻ ποῦνἐ
ε σάγjα, ἐκλογήα ίστἐ δικαίωμα ι λαόϊτ». Και στην θέση των ελληνικών λέ-
ξεων θα βάλω τις αλβανικές.
«Τσίβιλ· κονστιτουτσιόνι θότἐ τσἐ ίστἐ ιλεγκαλιτέτ κεβερία τἐ κοκλαβίτ
(ντερλικόζ, τραζόνj) με φουτζί τ’ eσάγjια eδέ ινφλουέντσἐα ντ’ ζγκιέdjἐ,
νουκ ίστἐ ποῦνἐ εσάγjα ζγιέdjἐα, ίστἐ τάγκἐρ i popullit».
Τα σχόλια είναι περιττά. Για φανταστείτε να είχαν προσπαθήσει να ενημε-
ρώσουν τους Αρβανίτες της Αττικής μ’ αυτόν τον τρόπο, μόνο που τότε το
1860 δεν γνώριζαν τις περισσότερες απ’ αυτές τις λέξεις οι Αλβανοί, τις δα-
νείστηκαν αργότερα. Όσο για τους αρβανιτολόγους ή αλβανολόγους ας κά-
νουν τον κόπο να συγκρίνουν τα αρβανίτικα με τα αλβανικά. Στους Αλβα-
νούς έλειπε μία γλώσσα και τους βοήθησαν να τη δημιουργήσουν Ιταλοί και
Γάλλοι αφού εν τω μεταξύ προσπάθησαν και οι ίδιοι. Είναι όμως μια και-
νούρια γλώσσα.

Το Ελληνο-Αλβανικόν Λεξικόν του Μάρκου Μπότσαρη
Ο Μάρκος Μπότσαρης έγραψε το Λεξικό το 1809 στην Κέρκυρα. Το χειρό-
γραφο βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων στο παράρτημα
των ελληνικών χειρογράφων. Το 1980 έγινε φιλολογική έκδοση εκ του αυ-
τογράφου με συντάκτη τον Τίτο Π. Γιοχάλα. Έκδοση της Ακαδημίας Αθη-
νών. (Πραγματεία της Ακαδημίας Αθηνών, Τόμος 46 - 1980).
Στην εισαγωγή ο Τίτος Γιοχάλας γράφει: «Γραμμένον εις τας αρχάς του ΙΘ’
αιώνος, το λεξικόν τούτο βοηθεί να παρακολουθήσωμεν ωρισμένα ενδιαφέ-
ροντα γλωσσικά φαινόμενα, όπως π.χ. τη δομήν της ομιλουμένης Ελληνο-
Αλβανικής εις την περιοχήν του Φαναρίου Πρεβέζης κατά τα τέλη του ΙΗ’
και τας αρχάς του ΙΘ’ αιώνος, την ποικιλίαν των διαλεκτικών τύπων, την επί-
δρασιν της ελληνικής γλώσσης εις το λεξιλόγιον ή την σύνταξιν, την επίδρα-
σιν τής Τουρκικής κ.α. Το Λεξικόν προσφέρεται επίσης δια ποικίλας παρα-
τηρήσεις φιλολογικάς, κοινωνικάς ακόμη και ιστορικάς».
Αποτελείται από 1950 λήμματα της Ελληνικής που αποτελούνται συνήθως
από μία λέξη το κάθε λήμμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια ελληνική λέξη
αποδίδεται στην αλβανική περιφραστικά. Πολλές φορές παρουσιάζονται
φαινόμενα ελληνικής σύνταξης στο αλβανικό ιδίωμα και ερμηνεύονται από
τον Γιοχάλα: α) Επειδή μητρική γλώσσα του Μπότσαρη και των συνεργατών
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του ήταν η Ελληνική, β) Επίσης είναι δυνατόν η επίδραση της ελληνικής
γλώσσας, να ήταν τόσο μεγάλη επί της αλβανικής που μιλιόταν πιθανώς στην
περιοχή του Σουλίου (πράγμα το οποίο είναι εμφανέστατο στο λεξιλόγιο του
Λεξικού) ώστε να κλονίσει ακόμη και τη σύνταξή της.
Η ύλη του Λεξικού είναι ποικίλη και αναφέρεται σε διάφορους τομείς του
βίου του ανθρώπου, είναι όμως άξια ιδιαίτερης προσοχής η παρουσία πλή-
θους λέξεων που αναφέρονται στο θρησκευτικό και πολεμικό βίο.
«Το αλβανικόν ιδίωμα του Λεξικού ανήκει εις την τοσκικήν διάλεκτον της Ν.
Αλβανίας και παρουσιάζει ωρισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα, ως η διατήρησις πολλών αρχαϊκών στοιχείων, εκ των οποίων τα περισ-
σότερα απαντά κανείς και εις την Αλβανικήν την ομιλουμένην εις τας ελλη-
νο-αλβανικάς κοινότητας της Κ. Ιταλίας και της Σικελίας».
Συνεχίζουμε με ένα ακόμη σχόλιο του Τίτου Γιοχάλα. «Γλωσσικά δάνεια εκ
της ελληνικής. Εντύπωσιν προξενεί ο μεγάλος αριθμός ελληνικών λέξεων, αι
οποίαι εμφανίζονται ως γλωσσικά δάνεια εις το αλβανικόν τμήμα του Λεξι-
κού. Εκ των ελληνικών τούτων λέξεων άλλαι μεν δύνανται να θεωρηθούν ως
αρχαιότερα δάνεια εισαχθέντα εις την Αλβανικήν προ της καθόδου των
Αλβανών προς Νότον και εγκαταστάσεως αυτών εις την Ελλάδα (ήτοι προ
του ΙΔ’ μ.Χ. αιώνος) άλλαι δε είναι νεώτεραι και μάλιστα ωρισμέναι εξ αυ-
τών διαλεκτικαί».
Ο τόμος αποτελείται απο 424 σελίδες και πίνακες από 70 χειρόγραφες σελί-
δες. Περιέχει Γενικές Παρατηρήσεις, τη δομή και το περιεχόμενο του Λεξι-
κού, το ελληνικό τμήμα του Λεξικού, το αλβανικό, το κείμενο του Μάρκου
Μπότσαρη με αποκατάσταση, μεταγραφή (στο αλβανικό αλφάβητο) και
σχόλια. Τα γλωσσάρια σε αλφαβητική σειρά, παράρτημα με τη μελέτη και το
Γαλλο-Αλβανικό γλωσσάριο του Πουκεβίλ και, τους Πίνακες.

Λεξικά και Γλωσσάρια
Η βιβλιογραφία για τη γλώσσα και το έθνος των Αλβανών είναι πλου-
σιότατη επειδή πολλά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί κατά τρόπο πει-
στικό και έχουν διατυπωθεί πολλές αντικρουόμενες απόψεις. Μεταξύ
των ερωτημάτων με αντικρουόμενες απαντήσεις είναι: Η γλώσσα των
Ιλλυριών. Η κατάσταση στην Ιλλυρία πριν και μετά τις σλαβικές εποική-
σεις. Η διάρκεια της βυζαντινής παρουσίας. Η αυτοχθονία των Αλβανών
και η αμφισβήτηση αυτής. Η αλβανική γλώσσα. Ήδη εξετάστηκαν ευρύ-
τατα τα πάρα πάνω και κάθε άλλη επέκταση της βιβλιογραφίας θα μας
έβγαζε έξω από το θέμα της διγλωσσίας.
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Λόγω της ανάγκης μελέτης των γλωσσών, της επικοινωνίας μεταξύ των δύο
γειτονικών λαών και διαφόρων επιβεβλημένων διευκρινήσεων εκδόθηκαν
κατά καιρούς λεξικά και περιελήφθηκαν σε σχετικές μελέτες διάφορα
γλωσσάρια.
Ελληνο-Αλβανικά: 1) Του Μάρκου Μπότσαρη, 1809. 2) Του Παναγιώτη Κου-
πιτώρη. Το 1882 αγόρασε ο πρόξενος της Γαλλίας στα Γιάννενα A. Dozon το
χειρόγραφο λεξικό των 1226 σελίδων. Οι ερμηνείες στα αλβανικά με ελληνικό
αλφάβητο. Το 1926 η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
αγόρασε το χειρόγραφο Λεξικό του Κουπιτώρη. 3) Βραχύ Ελληνο-Αλβανικό
Λεξικό εξέδωσε ο Κωνσταντίνος Τάσης από την Πρεμετή το 1928 στην Αθήνα
και τα ερμηνεύματα αντιπροσωπεύουν την τοσκική διάλεκτο. 4) Λεξικόν του
Θεμιστοκλή Παπαδήμα από τη Νιβίτσα της Χιμάρρας παραμένει ανέκδοτο.
5) Του Οδυσσέα Δ. Δημογκίνη, Ιωάννινα 1991 με περιορισμένο λεξιλόγιο.
Αλβανο-Ελληνικά: 1) Σύνταξη αλβανο-ελληνικού λεξικού επιχείρησε ο
Τάσος Νερούτσος (1826-1892) ο οποίος γνώριζε από τη μητέρα του τα
αρβανίτικα της Αττικής. Το χειρόγραφο ημιτελές λεξικό δόθηκε από τη χήρα
του αποθανόντος στον Meyer που το δημοσίευσε ως προς τα γράμματα A-L
ως αλβανο-γερμανικόν. 2) Το Λεξικό του Κωνσταντίνου Χριστοφορίδη από
το Ελμπασάν (1827-1895). Τυπώθηκε το 1904 επειδή ενδιαφέρθηκε ζωηρά η
Ελλάδα, παρόλες τις ραδιουργίες του Ιταλού Προξένου στο Δυρράχιο να
επηρεάσει τον γιό του Χριστοφορίδη να μην πουλήσει το χειρόγραφο548.
Χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό αλφάβητο, εξάλλου το λατινικό εισήχθη το
1914. 3) Νικολάου Τσέτση από το Αργυρόκαστρο με λέξεις κυρίως της το-
σκικής διαλέκτου, 1959. 4) Νικολάου Γκίνη 1971. Αντιπροσωπεύει την κα-
θομιλουμένη.
― Βραχέα αλβανοελληνικά γλωσσάρια είναι του Θηβαίου Λουκά Μπέλλου
(1848-1913) και του Ευθυμίου Μήτκου (1820-1890) από την Κοριτσά549.
― Επίσης Γλωσσάριο στην Εργασία του Π. Φουρίκη: «Ἡ ἐν Ἀττικῇ ἑλλη-
νοαλβανική διάλεκτος» Αθήνα ΜΔ’ (1932) σελ.59-72 και ΜΕ’ (1933)
σελ.166-169.
― Χρ. Πέτρου Μεσογείτου «Ἑλληνικαί λέξεις ἐν τῷ ἰδιώματι τῶν ἀλβανο-
φώνων τῆς Ἀττικῆς». Σε αφιέρωμα στον Κ. Ι. Άμαντον, Αθήναι 1940, σελ.225-
244. Αναδημοσιεύτηκε. (Έκδοση Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλυβίων, Καλύ-
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549) Τίτου Γιοχάλα: οπ.π., σελ.33.



βια 1984). Άπαντα. Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη (1909-1944), σελ.382-406.
― Ακόμη. Τίτου Π. Γιοχάλα: «Τα Ελληνικά Γλωσσικά Δάνεια της Αλβανι-
κής Γλώσσας». Ανάτυπον εκ των «Λακωνικών Σπουδών», Τόμος Ι’ (1990),
σελ.209-215. Η μελέτη αυτή ανακοινώθηκε στο Διεθνές Συνέδριο Αλβανο-
λογίας στη Βαρσοβία (6-10 Σεπτ. 1989) με θέμα: La langue albanaise dans
le contexte balkanique.

Αρβανίτικα Τραγούδια και Χοροί
― Κωνσταντίνος Α. Σωτηρίου δημοσίευσε στη «Λαογραφία», Τόμος Α’ , το
1909 αρβανίτικα τραγούδια. 67 δίστιχα τα περισσότερα, τα μεν 10 πρώτα
από συλλογή του Γιάννη Περγαλίτη από τις Σπέτσες και τα υπόλοιπα δικής
του συλλογής τραγούδια από το Μαρκόπουλο Αττικής και το 1911 στη «Λα-
ογραφία» Τόμος Β’, σελ.204, από τα οποία τα 13 από τις Σπέτσες και τα 191
από το Μαρκόπουλο550.
― Αρβανίτικα τραγούδια δημοσίευσε και ο Π. Α. Φουρίκης551.
― Ανέκδοτα τραγούδια από τη συλλογή του Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη
δημοσίευσε ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων Αττικής552. Τραγούδια της
δουλειάς, της αγάπης, του χορού, του στρατού, επαινετικά και περιπαικτικά,
διάφορα, παιδικά και ταχταρίσματα.
― Ο Γιάννης Π. Γκίκας δημοσίευσε τραγούδια του Καβοντόρου και της Νό-
τιας Εύβοιας553.
― Η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε δημοσίευσε αρβανίτικα τραγούδια σε δύο Σει-
ρές: Βοιωτίας, Αττικής, Πελοποννήσου, Αργοσαρωνικού, Φλώρινας, Σερ-
ρών (Α’ Σειρά, 1978). Έβρου, Σερρών, Θεσπρωτίας, Φλώρινας, Πελοπον-
νήσου, Αττικής, Βοιωτίας (Β’ Σειρά, 1981)554. Μελέτησε το δημοτικό τραγού-
δι και ξεχώρισε εκείνα που ήρωες είναι βάρβαροι Τουρκαλβανοί και που οι
λυσσώδεις, βάρβαρες και καταστροφικές ενέργειες έγιναν στίχοι γεμάτοι
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550) Κ. Α. Σωτηρίου: «Αλβανικά Ασμάτια και Παραμύθια», Λαογραφία, Τόμος Α’, 1909, σελ.82-92

και «Λαογραφία», Τόμος Β’, 1910-1911, σελ.89-112.

551) Π. Α. Φουρίκης: «Η εν Αττική Ελληναλβανική Διάλεκτος», Αθήνα, Τόμος ΜΔ’ και ΜΕ’.

552) Άπαντα Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη, σελ.256-343.

553) Γιάννης Π. Γκίκας: 1) Αρβανίτικα Τραγούδια του Καβοντόρου 1962. 2) Οι Αρβανίτες και το

Αρβανίτικο Τραγούδι στην Ελλάδα, 1978, σελ.72-109.

554) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: Αρβανίτικα Τραγούδια, Σειρά Α’, 1978, Σειρά Β’, 1980. Εκδόσεις Κα-

στανιώτη.



δάκρυ, με σκληρούς χαρακτηρισμούς παροιμιώδεις. Και αντίθετα εκείνα
που εξυμνούν τους Έλληνες Αρβανίτες και τους διαχωρίζουν, από άποψη
εθνικής συνείδησης, από τους Τουρκαλβανούς555. Τονίζει ότι ο τσάμικος χο-
ρός δεν έχει σχέση με τους Τσάμηδες όπως και ο αρβανίτικος. Τον περι-
γράφει ο Γκυς ως αρχαίο στρατιωτικό χορό. Οι αρχαίοι Έλληνες πορεύο-
νταν στον πόλεμο χορεύοντας. Έτσι μπήκε και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με
τους 120 στο Χάνι της Γραβιάς. Συνεχίζει ο Γκυς. «Ο σύρων τον χορόν κρα-
τά εις την χείρα μάστιγα ή ράβδον· αδιαλείπτως κινείται· ενθουσιάζων και
ζωογονών τους άλλους· τρέχει ταχέως από του ενός άκρου εις το έτερον του
συρμού, κτυπών τον πόδα, κρατών το μαστίγιόν του, ενώ οι άλλοι, κρατού-
μενοι δια των χειρών τον ακολουθούσι δε εξ ίσου και μετρίου βήματος». Και
η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε βεβαιώνει: Αυτός ο χορός είναι ασφαλώς των Ελλή-
νων Αρβανιτών556.
Με παρόμοιο χορό οι άνδρες τελείωναν τον δημόσιο χορό την τελευταία Κυ-
ριακή της Αποκριάς, στον Ασπρόπυργο.
Η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε έγραψε και για το χορό και το τραγούδι στα Μεσό-
γεια. Περιγράφει τους παλαιότερους δημόσιους χορούς (Συμμετοχή, Χορο-
στάσι, Τάξη του Χορού, Είδος και Ήθος) την κοινωνική σημασία του χορού
και τα πιο γνωστά τραγούδια όλα στην ελληνική γλώσσα. Αρχίζει δε γράφο-
ντας τον Γενικό χαρακτηρισμό με τη φράση: «Δεν παρουσίαζε τίποτε το ιδι-
αίτερο η Μεσογαία Αττική από πλευράς μουσικής του χορού όπως δεν πα-
ρουσίαζε και από το είδος των χορών». Ακόμη, έκανε ανακοίνωση με θέμα:
Το περιεχόμενο των Αρβανίτικων Τραγουδιών της Βοιωτίας557.
―Ο Βαγγέλης Λιάπης περιγράφει τους χορούς των Κουντουριωτών: Των
κοριτσιών, των αρραβώνων, του γάμου. Αποκριάτικους χορούς, τον χορό
των μουτζουρωμένων, και χορούς στα πανηγύρια. Οργανοπαίκτες558.
―Αριστείδης Μεθενίτης, δημοσίευσε τραγούδια από τα Κουντουριώτικα Χω-
ριά: Χορευτικά της αγάπης. Ξένα τραγούδια που μείνανε στον τόπο το «Κι-
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555) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: «Τουρκαλβανοί και Έλληνες Αρβανίτες» και «Οι Έλληνες Αρβανίτες»,

σελ.156-163. Εκδόσεις Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.

556) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: «Έλληνες Αρβανίτες», σελ.162.

557) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: «Ο Χορός και το Τραγούδι στα Μεσόγεια Αττικής», Αθήνα 1988 # Το πε-

ριεχόμενο των «Αρβανίτικων Τραγουδιών της Βοιωτίας», Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελε-

τών. Α’ Διεθνές Συνέδριον Βοιωτικών Μελετών, 1986, Τόμος Α’, Τεύχος Β’, σελ.1105-1124.

558) Βαγγέλης Λιάπης: «Ο Χορός στους Κουντουριώτες», 1987.



ούς» και το «Ντι ντι τρέ», Αποκριάτικα, Κάλαντα Πρωτοχρονιάς και άλλα559.
― Στον πρώτο τόμο «Το Χωριό μας» γίνεται συνοπτική αναφορά στα τρα-
γούδια, τη μουσική και τους χορούς (σελ.312-319), στις Απόκριες (σελ.402-
414) και το Πανηγύρι (σελ.444-458) στον Ασπρόπυργο. Και στη Λαμπηδόνα,
Τεύχος 6ο, σελ.18 «Ο Παραδοσιακός Χορός «Ντ’ αρσά»».

Μοιρολόγια
― Μοιρολόγια στα αρβανίτικα με ελληνικό αλφάβητο και στα ελληνικά δη-
μοσιεύτηκαν στη «Λαογραφία» το 1911 και αναδημοσιεύτηκαν μόνο τα αρ-
βανίτικα, με αλβανικό αλφαβητάτριο αυτήν τη φορά, στα «Άπαντα» του Χρί-
στου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη560.
― Από τα ανέκδοτα του Χρ. Ν. Πέτρου-Μεσογείτη, μοιρολόγια με αλβανι-
κό αλφάβητο και ερμηνεία στα ελληνικά561.
― Βαγγέλης Λιάπης, το 1985, δημοσίευσε μοιρολόγια Κουντουριώτικα κα-
θώς και από τον Ασπρόπυργο. Ορισμένα τα είχε μαγνητοφωνήσει562. Σε αλ-
βανικό περιοδικό του Ινστιτούτου: Kultura Popullore δημοσιεύτηκε άρθρο:
Vangjel Lapis (Grèce): Plaintes et complaintes chez les Albanais de Grèce.
(Παράπονα και μοιρολόγια στους Αλβανούς της Ελλάδος) με την υποσημεί-
ωση ότι το άρθρο γράφτηκε από μορφωμένο Αρβανίτη για το περιοδικό
«Culture populaire albanaise». Δεν γράφεται το όνομα εκείνου που έγραψε
το άρθρο και αφού έχει γραφεί από Αρβανίτη γεννάει τη σκέψη ότι μάλλον
έχει σταλεί από την Ελλάδα προς δημοσίευση. Δημοσιεύτηκε με κάποιες συ-
ντομεύσεις. Σχόλια για τα μοιρολόγια των Αλβανών της Ελλάδος, πάρα πολ-
λά από τα μοιρολόγια του βιβλίου μεταφρασμένα στα γαλλικά και σχόλια
για τον τρόπο που κάθονται γύρω από τον νεκρό και μοιρολογούν, τη θεμα-
τολογία των μοιρολογιών και την ανάλυση νεκρικών εθίμων563.
― Στον πρώτο τόμο «Το Χωριό μας» (σελ.373-382) αρβανίτικα και ελληνι-
κά μοιρολόγια.
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559) Αριστείδης Μεθενίτης: «Ιστορίες Παραμύθια και Τραγούδια από τα Κουντουριώτικα Χωριά»,

1995.

560) Κων. Α. Σωτηρίου: «Αλβανικά Ασμάτια», «Λαογραφία», Τόμος Β’, 1910-1911, σελ.112-120 και

Χρ. Ν. Πέτρου-Μεσογείτη: Άπαντα, σελ.365-377.

561)  Χρ. Ν. Πέτρου-Μεσογείτη: Άπαντα, σελ.345-364.

562) Βαγγέλης Λιάπης: «Αρβανίτικο Μοιρολόγι», 1985.

563) Culture Populaire Albanaise, IV Année (4), 1984, σελ.139-155.



Παροιμίες και Παραμύθια
― Μαρία Μιχαήλ-Δέδε. «Παροιμίες και Λεγόμενα Ελλήνων Αρβανιτών»,
Εκδοτικός Οίκος Δαμιανός, σελ.137, Παροιμίες κυρίως της Αττικής 502.
― Στον Πρώτο τόμο «Το Χωριό μας», σελ.269-282, Παροιμίες και Παροι-
μοιώδεις Εκφράσεις.
― Κωνσταντίνος Α. Σωτηρίου. 4 Παροιμίες Αρβανίτικες που τις αποδίδει
και ελληνικά (Λαογραφία Β’, σελ.120) κυρίως όμως τα παραμύθια: Βυζογί-
δα, κατσοdρούι (η ζυλοφορτωμένη ή κατσοdρούς), στα οποία αλβανικά πα-
ραμύθια πρόστεσε τις δικές του παρατηρήσεις ο Ν. Γ. Πολίτης564.
― Δέκα Παραμύθια δημοσίευσε ο Π. Φουρίκης στη μελέτη του, «Η εν Αττι-
κή Ελληναλβανική Διάλεκτος».
― Ο Αριστείδης Μεθενίτης (οπ.π. σελ.23-25) δημοσίευσε παραμύθι που υπε-
ραιωνόβιος (114 χρόνων)  διηγήθηκε στον Λένορμαν: «Της Αγίας Δήμητρας,
μιας γυναίκας από την Αθήνα έκλεψε Τούρκος Αγάς την κόρη. Την ελευθέ-
ρωσε ο γιος της Κοτζαμπάσαινας της Λεψίνας Μαριγώς αφού πρώτα έταξε
στην Παναγία να γίνει καλόγερος. Γυρίζοντας άνθιζαν οι παπαρούνες στα
χωράφια, μάνα και κόρη σμίξανε και ο νιός κλείστηκε στη Φανερωμένη».
― Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: «Παραμύθια των Αρβανιτών», Εκδόσεις Γαβριηλί-
δης, σελ.158. Τυπώθηκε το 1997. Περιέχει 16 παραμύθια τα δύο από τη Θί-
σβη Θηβών. Προλεγόμενα από τον Γιώργη Έξαρχο και πολυσέλιδη εισα-
γωγή από την ίδια. Σε κάποιο σημείο θέτει το ερώτημα: Τι είναι το αρβανί-
τικο παραμύθι; Και απαντά. Είναι το παραμύθι που οι δίγλωσσοι Έλληνες
της Βορείου Ηπείρου, κατά την κάθοδό τους στη Νότια Ελλάδα, αφηγήθη-
καν με ιδαίτερη ενάργεια και ένταση στα αρβανίτικα. Είναι γραμμένα στα
ελληνικά. Τα υπ’ αριθ. 15 και 16 καταγράφηκαν το 1980 στη Θίσβη της Βοι-
ωτίας. Από την Ασπασία Μίχα-Λαμπάκη. Πληροφοριοδότριες η Σοφία Πα-
παλάμπρου 75 χρόνων και η Τριάδα Αθανασίου 57 χρόνων. Γράφτηκαν
όπως τα παρέδωσε η Ασπασία Μίχα-Λαμπάκη στη Μαρία Μιχαήλ-Δέδε.
― Τίτος Π. Γιοχάλας. «Αρβανίτικα Παραμύθια και Δοξασίες», Αθήνα 1997,
σελ.256.
Περιέχει 54 Παραμύθια, Δοξασίες για τους καλικαντζάρους, Νεραϊδοϊστο-
ρίες και ξωτικά, βασκανίες και ξόρκια, δαίμονες και ψυχιάσματα, ταφικά
έθιμα και δοξασίες - Μεταθανάτια ζωή. Συνολικά 187 διηγήσεις.
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564) Κ. Α. Σωτηρίου: Αλβανικά Ασμάτια και Παραμύθι, Λαογραφία Α’, σελ.92-106 και Ν. Γ. Πολίτου:

σελ.107-120.



Στα επιλεγόμενα αντί εισαγωγής, γράφει ονόματα εκείνων που δημοσίευ-
σαν Αλβανικά παραμύθια από την Αλβανία και από τις αλβανόφωνες κοι-
νότητες της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας. Γράφει και εκείνους που κατέ-
γραψαν Αρβανίτικα, όπως: Ο Reinhold, ο Meyer, ο Αναστάσιος Κουλου-
ριώτης, ο Κ. Σωτηρίου, ο Π. Φουρίκης, ο H. J. Sasse, ο Ε. Κωνσταντίνου.
Εξηγεί ότι η συλλογή αρβανίτικων παραμυθιών που δημοσιεύει αποτελεί
επιλογή αρβανίτικων κειμένων που έχει προσωπικά καταγράψει και μαγνη-
τοφωνήσει στη διάρκεια μακράς επιτόπιας έρευνας που υπερβαίνει τη
15ετία. Από τα σχόλια του αντιγράφω το πάρα κάτω απόσπασμα:
«Όπως έχει παρατηρηθεί, τα παραμύθια ενώνουν και δεν διαφοροποιούν
τους λαούς, όπως τα δημοτικά τραγούδια. Θα ήταν συνεπώς ανώφελο να
αναζητήσει κανείς εδώ ή εκεί τα πρότυπα. Προκαλεί πάντως εντύπωση ή
σχεδόν απόλυτη ταύτιση των αρβανίτικων παραμυθιών και δοξασιών με
αντίστοιχα ελληνικά. Πιστεύω ότι η αφομοιωτική χοάνη του ελληνικού πολι-
τισμού και του ελληνισμού γενικότερα έδρασε για αιώνες στον ευρύτερο Βο-
ρειοηπειρωτικό χώρο με την παρουσία τού εκεί ακμαιότατου γηγενούς ελ-
ληνικού πληθυσμού που επηρέασε το αλβανικό στοιχείο πολύ πριν αρχίσει
να κατεβαίνει, με βεβαιότητα κατά τον 14ο αιώνα, στην Ελλάδα, όπου πραγ-
ματοποιήθηκε και η τελευταία φάση τής αφομοίωσής του».

Το Τέλος της Διγλωσσίας
Η ανεπάρκεια της αρβανίτικης γλώσσας ήταν αυταπόδεικτη. Μετά την Πα-
λιγγενεσία άρχισε να υποχωρεί σταδιακά έναντι της ελληνικής όσο προχω-
ρούσε η οργάνωση της εκπαίδευσης. Στα σχολεία καλλιεργήθηκε η εκμάθη-
ση της ελληνικής. Μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν. Πλούτιζαν το λε-
ξιλόγιο αντλώντας γνώσεις από τον ανεξάντλητο πλούτο της. Βελτιωνόταν η
επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.
Στον Ασπρόπυργο στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσε σχολαρχείο. Ο
στρατός ήταν ένα δεύτερο σχολείο. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και η Μικρα-
σιατική εκστρατεία έδωσαν την ευκαιρία σε δύο ολόκληρες γενιές να γνω-
ρίσουν μακρινούς τόπους, να επικοινωνήσουν και να αποκτήσουν εμπειρίες.
Ο χορός και το δημοτικό τραγούδι της Παλιάς Ελλάδας επικράτησαν αρχι-
κά στον Ασπρόπυργο και αργότερα ζευγάρωσαν με τους χορούς και τα τρα-
γούδια της προσφυγιάς. Μόνο στις γιορτές της Αποκριάς γιόρταζαν στα σπί-
τια με σκωπτικά αρβανίτικα τραγούδια. όπως τα είχαν διατηρήσει προηγού-
μενες γενιές, κι αυτά μέχρι τα μέσα του πρόσφατου αιώνα. Σήμερα μόνο κά-
ποιοι της τρίτης ηλικίας μπορούν με δυσκολία να τα κατανοήσουν. Την ίδια
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τύχη είχαν και τα μοιρολόγια. Σπάνια ακούγονται στην εποχή μας μοιρολό-
για κι αυτά στα ελληνικά.
Αθόρυβα και σταδιακά υποχώρησαν τα αρβανίτικα στα σπίτια και στα κα-
φενεία. Μια γλώσσα που τη μάθαιναν μόνο ακούοντάς την, έπαψε να απο-
τελεί γλώσσα επικοινωνίας από τη μια γενιά στην άλλη. Η νεότερη γενιά, με
περισσότερες γνώσεις της ελληνικής, δεν αποδεχόταν μία γλώσσα με την
οποία δυσκολευόταν να εκφραστεί.
Σήμερα δεν ασχολείται κανείς με τα αρβανίτικα. Ο Ασπρόπυργος, όπως και
όλη η υπόλοιπη Αττική, δέχτηκαν πληθυσμό από διάφορα μέρη της Ελλάδας
που τα αγνοούσαν. Παλαιά, οι έποικοι αποτελούσαν ασήμαντες μειοψηφίες
και προσαρμόζονταν γλωσσικά με τους γηγενείς. με την αλματώδη αύξηση
του πληθυσμού αποτέλεσαν μειοψηφία όσοι μιλούσαν αρβανίτικα. Αυτά σή-
μερα είναι αναχρονιστικά. Αποτελούν πλέον λείψανα μιας παρωχημένης
εποχής. Η διγλωσσία έχει, πολλές δεκαετίες, αποτελέσει παρελθόν.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (1858-1914)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 1862 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1895

α) Η Έξωση του Όθωνα
Διάφοροι λόγοι είχαν μειώσει τη δημοτικότητα του Όθωνα. Οι επεμβάσεις
του στον σχηματισμό κυβερνήσεων, η αδυναμία να πραγματοποιήσει τα
εθνικά όνειρα, η έλλειψη διαδόχου που υπέθαλπε την εχθρότητα του λαού
και ιδίως των φοιτητών. Πολλοί είχαν τη γνώμη να περιοριστεί η βασιλική
εξουσία και στην ανάγκη να απομακρυνθεί ο βασιλιάς. Οι προσωπικές ατυ-
χίες του Όθωνα σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις οδήγησαν με τρόπο
σίγουρο στο τέλος του.
Αλλεπάλληλα στασιαστικά κινήματα εκράγηκαν σε διάφορες επαρχίες, στο
Ναύπλιο, στο Μεσολόγγι και στην Πάτρα. Το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου
1862 ο αξιωματικός του πυροβολικού Παπαδιαμαντόπουλος με συναδέλ-
φους του μαζί και οι πολιτικοί Δεληγιώργης, Ζαΐμης, Βούλγαρης, Κουμουν-
δούρος, ψήφισαν το πρώτο επαναστατικό ψήφισμα που αποσκοπούσε στην
αποπομπή του Όθωνα. Αναφερόταν ότι η βασιλεία του Όθωνα και της Αμα-
λίας καταλύονται, καταργείται η διαδοχή του οίκου των Βίτελσμπαν και δη-
μεύεται η περιουσία του οθωνικού ζεύγους. Ακολούθησε δεύτερο ψήφισμα
και δεν υπήρχε αναφορά στη δήμευση της περιουσίας, ούτε γινόταν μνεία
στην οριστική κατάλυση της δυναστείας των Βίτελσμπαν. Οι Κουμουνδού-
ρος, Θρ. Ζαΐμης και ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Σαρίπολος
(Πατέρας) δεν υπόγραψαν.
Το βράδυ της 11ης/23ης Οκτωβρίου ο Όθων και η Αμαλία έφτασαν στον Πει-
ραιά με το πλοίο «Αμαλία». Την εξουσία ασκούσε επαναστατική τριαν-
δρία από τους Κων. Κανάρη, Δημ. Βούλγαρη και Μπενιζέλο Ρούφο. Ο
Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να επιστρέψει στη
Βαβαρία565.
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565) Παύλος Πετρίδης: Ν.Ε.Π.Ι. 1750-1940, σελ.275. # Σπύρος Φλογαΐτης: Ν.Ε.Π.Ι. 1750-1940,

σελ.276. # Απ. Ε. Βακαλόπουλος: οπ.π., σελ.256-258. # Douglas Dakin:οπ.π., σελ.140-141. # Νίκος Γ.

Σβορώνος: Επισκόπηση..., σελ.94-97.



β) Η Μεσοβασιλεία (10 Οκτ. 1862 - 18 Οκτ. 1863)
Οι επαναστάτες είχαν ως πρώτο ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τη
σύγκλιση νέας Εθνοσυνέλευσης, για να θεσπίσει νέο Σύνταγμα. Το διάστη-
μα μέχρι τη λήξη της περιόδου της Εθνοσυνέλευσης έμεινε γνωστό ως Με-
σοβασιλεία. Με ψήφισμα καταργήθηκαν η Βουλή και η Γερουσία. Ορκίστη-
κε Κυβέρνηση με πρόεδρο τον Δημήτριο Βούλγαρη, στην πλατεία που μετο-
νομάστηκε από Πλατεία Όθωνα σε Ομονοίας. Έγιναν εκλογές με τον εκλο-
γικό νόμο του 1844. Στις 10 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες της νέας
Εθνοσυνέλευσης. Στο πολιτειακό ζήτημα επικράτησε η ομάδα των συντηρη-
τικών που ήθελε βασιλιά εκλεγμένο από τις ξένες δυνάμεις. Αποφασίστηκε
διεξαγωγή δημοψηφίσματος και κλήθηκε ο ελληνικός λαός να εκλέξει με
άμεση εκλογή τον βασιλιά της Ελλάδος. Εκλέχτηκε ο Αλφρέδος της Μεγά-
λης Βρεταννίας με 230.016 ψήφους επί συνόλου 244.202 ψηφισάντων. Σύμ-
φωνα με τη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου του 1830 αποκλειόταν η εκλογή ως
βασιλέως των Ελλήνων γόνου των τριών μεγάλων βασιλικών οικογενειών
που κηδεμόνευαν την Ελλάδα. Ύστερα από διάφορες προτάσεις, οι προ-
στάτιδες δυνάμεις κατέληξαν να αναγορεύσουν βασιλιά των Ελλήνων τον
Γεώργιο πρίγκηπα της Δανίας Χριστιανό Γουλιέλμο, ο οποίος στο δημοψή-
φισμα είχε πάρει μόνο οκτώ ψήφους. Η επίσημη ανακήρυξη έγινε από τη Β’
Εθνοσυνέλευση στις 18 Μαρτίου 1863. Τριμελής Επιτροπή με επικεφαλής
τον Κων. Κανάρη έφτασε στην Κοπεγχάγη στις 13 Απριλίου 1863 και στις 23
Μαΐου έγινε η επίσημη τελετή της προσφοράς του στέμματος στο Γεώργιο
τον Α’. Διάφορα αιτήματά του διαπραγματεύτηκε με τις προστάτιδες Δυνά-
μεις και καταρτίστηκε πρωτόκολλο ανάμεσα σ’ αυτές και τη Δανία την 5η

Ιουνίου που αναγνώριζε την εκλογή του Γουλιέλμου ως βασιλιά της Ελλάδας
Γεωργίου του Α’, ο οποίος αφού πρώτα επισκέφτηκε τους τρεις προστάτες
έφτασε στην Ελλάδα τη 18η/30η Οκτωβρίου 1863566.

γ) Το Σύνταγμα του 1864, η Προσάρτηση των Ιονίων Νήσων
Όταν έφθασε ο βασιλιάς Γεώργιος στην Ελλάδα διαπίστωσε ότι είχε να
αντιμετωπίσει τέσσερα κόμματα με αρχηγούς τον Βούλγαρη, τον Κουμουν-
δούρο, τον Θρ. Ζαΐμη και τον Δεληγιώργη. Δεν ήσαν κόμματα αρχών αλλά
κυρίως συνασπισμοί προσωποπαγών ομάδων. Οι έντονες πολιτικές διαμά-
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χες και η ενασχόληση με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής είχαν ως συ-
νέπεια την καθυστέρηση της κατάρτισης του νέου συντάγματος. Αλλά και
σύμφωνα με ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης το σύνταγμα δεν μπορούσε να
δημοσιευτεί πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι βουλευτές από τα Ιόνια
νησιά, οι οποίοι δεν μπορούσαν να γίνουν μέλη του κοινοβουλίου πριν την
υπογραφή της συνθήκης προσάρτησης των νησιών στην Ελλάδα.
Οι πληρεξούσιοι της Επτανήσου με το ψήφισμα της 23ης Σεπτ. / 5ης Οκτ. 1863
είχαν κηρύξει ομόφωνα την ένωση των νησιών τους με το ελληνικό βασίλειο.
Η τελική οριστική συνθήκη υπογράφτηκε στις 17/29 Μαρτίου 1864 από τους
αντιπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας και
από τον νεαρό Έλληνα αντιπρόσωπο Χαρίλαο Τρικούπη.
Στις 17/29 Οκτωβρίου 1864 ψηφίστηκε το Σύνταγμα. Αντί της συνταγματικής
μοναρχίας εισήχθη η βασιλευομένη δημοκρατία. Επέζησε με δύο αναθεω-
ρήσεις το 1911 και το 1952 και αποτέλεσε τη νομική βάση του κράτους πάνω
από εκατό χρόνια. Με το άρθρο 44 σύμφωνα με το οποίο ο βασιλεύς δεν εί-
χε άλλες εξουσίες από εκείνες που του είχε απονείμει το Σύνταγμα και οι
συνάδοντες προς αυτό ιδιαίτεροι νόμοι, δημιουργήθηκε καθεστώς βασιλευ-
ομένης δημοκρατίας. Ο βασιλιάς δεν ήταν κυρίαρχος αλλά ένα συνταγματι-
κό όργανο. Καθιερώθηκε η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πήγαζαν από
τον λαό, από το Έθνος και όχι από τον μονάρχη, όριζε το άρθρο 21. Ο λαός
ήταν το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο. Ήταν ένα Σύνταγμα με διάκριση
των εξουσιών, με πλήρη κατάλογο ατομικών ελευθεριών και πολιτικών δι-
καιωμάτων. Καθιερώθηκε η καθολική ψηφοφορία σε εποχή που στα περισ-
σότερα ευρωπαϊκά κράτη το δικαίωμα ψήφου περιοριζόταν στους οικονομι-
κά ισχυρότερους. Με αντιπροσωπευτικό σύστημα, με τις βάσεις ενός κοινο-
βουλευτικού συστήματος από τα προοδευτικότερα και δημοκρατικότερα της
εποχής, το οποίο όμως έμελλε να κακοποιηθεί βάναυσα και πολλές φορές567.

δ) Η Κρητική Επανάσταση του 1866-1869
Οι Τούρκοι παραχώρησαν την Κρήτη στους Αιγύπτιους το 1830 και το 1840 την
πήραν πίσω. Το 1841 η επανάσταση στα Σφακιά πνίγηκε από τις υπέρτερες
τουρκικές δυνάμεις. Το 1866 οι ηγέτες της Κρήτης εμφανίστηκαν διχασμένοι.
Οι μεν ζητούσαν να δοθεί μερική αυτονομία, οι δε να πετύχουν την ένωση με
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την Ελλάδα. Είχαν ενθαρρυνθεί από την υποστήριξη των Μεγάλων Δυνάμεων
προς τη Ρουμανία, από τον έλεγχο τριών φρουρίων που απαιτούσαν οι Σέρβοι
και από την εγκατάλειψη της πολιτικής από την Αυστρία για τη διατήρηση της
ακεραιότητας της Τουρκίας. Είχαν όμως και την ενθάρρυνση του Κουμουν-
δούρου και των προξένων της Ρωσίας στα Χανιά και το Ηράκλειο.
Οι πληρεξούσιοι της Κρήτης την 20η Ιουλίου 1866 ανήγγειλαν στους προξέ-
νους των μεγάλων δυνάμεων ότι αναγκάστηκαν να πάρουν τα όπλα. Την 21η

Αυγούστου η Γενική Συνέλευση κήρυξε την ένωση της Κρήτης με την Ελλά-
δα. Τέλος Αυγούστου νίκη των Ελλήνων στις Βρύσες του Αποκορώνου ενα-
ντίον τμήματος αιγυπτιακού στρατού. Ο Μουσταφά πασάς καίει τις επανα-
στατικές εστίες στην περιοχή Χανίων και Ρεθύμνου, νικά στο Βαφέ στις 12
Οκτωβρίου και στις 8 Νοεμβρίου με 15.000 άνδρες και 30 κανόνια κυκλώνει
τη μονή Αρκαδίου. Μετά διήμερη μάχη έβαλαν φωτιά στην πυριτιδαποθήκη
και βρήκαν το θάνατο 450 Τούρκοι και περισσότεροι από 400 Έλληνες.
Αντιμετωπίζοντας τρομερές δυσκολίες και αριθμητικά παντού υποδεέστε-
ροι κατόρθωσαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους και με τον συνεχή ανταρ-
τοπόλεμο που έκαναν κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών έγιναν
τρομερό οικονομικό και στρατιωτικό πρόβλημα για την τουρκική αυτοκρα-
τορία. Η συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων έγινε με γνώμονα πάντα το
επιδιωκόμενο ίδιο συμφέρον της κάθε μιας.
Εξέπνευσε η μεγάλη κρητική επανάσταση του 1866-1869. Οι επαναστάτες
δέχτηκαν τις παραχωρήσεις που είχε προτείνει το 1867 ο βεζίρης Ααλή πα-
σάς: Συμμετοχή και χριστιανών υπαλλήλων στην κεντρική και την επαρχια-
κή διοίκηση του νησιού, την αντιπροσώπευση αιρετών αντιπροσώπων στο
συμβούλιο της γενικής διοίκησης, την αναγνώριση και της ελληνικής ως επί-
σημης γλώσσας, την ίδρυση μικτών δικαστηρίων με αιρετά μέλη της Γενικής
Συνέλευσης. Οι Κρητικοί δεν πέτυχαν την ένωση με την Ελλάδα, σημείωσαν
όμως ένα σημαντικό βήμα προς αυτή568.

ε) Η Κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη μέχρι το 1881
Το 1848 ήταν το έτος των κοινωνικών επαναστάσεων. Οφείλονταν στις νέες
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τη βιομηχα-
νική επανάσταση και η έκρηξή τους σχετιζόταν άμεσα με τις περιοδικές οι-
κονομικές κρίσεις. Η Κεντρική και η Δυτική Ευρώπη από το 1846 έως το
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1849 δοκίμασαν μια σοβαρότατη και εξαιρετικά επικίνδυνη οικονομική κρί-
ση. Στην Ιταλία εκδηλώθηκαν εξεγέρσεις στη Σικελία και το βορρά με φιλε-
λεύθερο αλλά και εθνικό χαρακτήρα. Στην Αυστρία που ήταν ένα σύνολο
εθνοτήτων η επανάσταση στη Βιέννη τον Μάρτιο του 1848 γκρέμισε τον
Μέττερνιχ από την εξουσία. Εμφύλιος πόλεμος με τους Ούγγρους κατέληξε
στον σχηματισμό της Ουγγρικής Δημοκρατίας. Στη Γερμανία ξέσπασαν φι-
λελεύθερες επαναστάσεις που υποχρέωσαν τον βασιλιά της Πρωσίας να πα-
ραχωρήσει Σύνταγμα. Στη Γαλλία η αιματηρή εργατική εξέγερση του Παρι-
σιού οδήγησε στην κατάργηση της βασιλείας και ο Λουδοβίκος-Ναπολέων
Βοναπάρτης εκλέχτηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε μια νέα φάση της Ευρωπαϊκής εξάπλω-
σης με επιχειρήσεις καθαρά κατακτητικές στη Ρωσία, την Αφρική, στον Ινδι-
κό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Θα ακολουθήσει η αναζήτηση αγορών για τα
βιομηχανικά προϊόντα, ο οικονομικός έλεγχος πάνω στις πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές των άλλων χωρών και ιδιαίτερα στις βασικές πρώτες ύλες569.
Η Ελλάδα και η Σερβία σύναψαν συνθήκη συμμαχίας στις14/26 Αυγούστου
1867. Οι εχθροπραξίες θα άρχιζαν τον Μάρτιο του 1868. Η συμμαχία θα
έμενε μυστική και οι επικυρώσεις έπρεπε να ανταλλαγούν μέσα σε έξι εβδο-
μάδες. Ο Κουμουνδούρος έστειλε το κείμενο της συμφωνίας στον βασιλιά
Γεώργιο που βρισκόταν στην Πετρούπολη για τους αρραβώνες του με τη
δούκισσα Όλγα και ο Γεώργιος αρνήθηκε να βάλει την υπογραφή του. Ήξε-
ρε ότι η Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένη για πόλεμο. Παντρεύτηκε στην
Πετρούπολη στις 16/28 Οκτωβρίου 1867 και επέστρεψε με τη βασίλισσα
Όλγα στις 12/24 Νοεμβρίου570.
Η συνεχής επέμβαση στον σχηματισμό των κυβερνήσεων χαρακτηρίζει την
πρώτη περίοδο της δυναστείας. Δέκα Επτά κυβερνήσεις άλλαξαν από το
1863 μέχρι το 1875 λόγω των μεγάλων παρεμβάσεων του βασιλιά. Είχε το δι-
καίωμα να διορίζει και να απολύει τους υπουργούς και να διαλύει τη Βουλή.
Ο ρόλος αυτός οδήγησε στη μεγάλη πολιτική και πολιτειακή κρίση του 1875
που με πρωταγωνιστή τον Χαρίλαο Τρικούπη καθιερώθηκε η αρχή της δε-
δηλωμένης κατά την οποία η Κυβέρνηση θα πρέπει να απολαμβάνει της
εμπιστοσύνης της Βουλής571.
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Η Ελληνική «Μεγάλη Ιδέα» προσέκρουσε στην αντίστοιχη ιδεολογία των
άλλων βαλκανικών εθνών. Στην εκκλησία δημιουργήθηκε βουλγαρικό σχί-
σμα η «Εξαρχία». Η Ρωσία έδειξε ενδιαφέρον για την εθνική αφύπνιση των
Βουλγάρων και την ίδρυση ενός ορθόδοξου βουλγαρικού κράτους. Υποστή-
ριξε το κρητικό ζήτημα για να εκτρέψει την Ελλάδα από τις διεκδικήσεις της
στη Μακεδονία. Οι Σέρβοι ζητούσαν όλη τη Βόρεια Μακεδονία δηλαδή τα
τμήματα που πήραν αργότερα οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι.
Το 1875 επαναστάτησαν κατά των Τούρκων οι κάτοικοι της Ερζεγοβίνης και
η επανάσταση εξαπλώθηκε και στη Βοσνία. Το 1876 προηγήθηκαν του Ρω-
σοτουρκικού πολέμου, 1877-1878, διάφορα γεγονότα στη Βουλγαρία και στη
Θεσσαλονίκη ενώ ο βασιλιάς της Σερβίας κήρυξε τον πόλεμο κατά της
Τουρκίας. Η ελληνική οικουμενική κυβέρνηση δίσταζε να αναλάβει την ευ-
θύνη ενός πολέμου. Όταν η νέα Κυβέρνηση Κουμουνδούρου (12/24 Ιανουα-
ρίου 1878) διέταξε τον στρατό να προελάσει προς τη Θεσσαλία η ανακωχή
είχε κιόλας υπογραφεί μια μέρα νωρίτερα. Λίγες ημέρες αργότερα υπογρά-
φηκε η γνωστή συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (προαστίου έξω από την Κων-
σταντινούπολη) που καταδίκαζε την Ελλάδα. Καθιέρωνε την ανεξαρτησία
της Ρουμανίας, Σερβίας και Μαυροβονίου και δημιουργείτο μεγάλη ηγεμο-
νία της Βουλγαρίας που περιλάμβανε τις χώρες μεταξύ Δούναβη και Αίμου,
την Ανατολική Ρωμυλία, τη Δυτική Θράκη και Μακεδονία, εκτός από τη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Η Αυστρία και η Αγγλία για δικούς τους λόγους αντέδρασαν και με την υπο-
στήριξη της Γερμανίας αποφάσισαν να αναθεωρηθεί η συνθήκη του Αγίου
Στεφάνου. Το Συνέδριο του Βερολίνου (1/13 Ιουνίου 1878) με τη συμμετοχή
των αντιπροσώπων των 6 μεγάλων δυνάμεων (Αυστροουγγαρίας, Μεγάλης
Βρετανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας) επικύρωσε ότι περιλάμβα-
νε το Μυστικό αγγλορωσικό πρωτόκολλο της 18ης/30ης Απριλίου 1878. Πε-
ριοριζόταν η Βουλγαρία μεταξύ Δούναβη και Αίμου, έμενε αυτόνομη επαρ-
χία η Ανατολική Ρωμυλία. Η Θράκη και η Μακεδονία παρέμεναν τουρκικές
επαρχίες. Με αγγλοτουρκική συμφωνία παραχωρήθηκε στην Αγγλία η Κύ-
προς. Η Αυστρία με το σύνθημα: Ορμή, προς την Ανατολή, ενδιαφέρεται για
την κάθοδό της προς τη Θεσσαλονίκη και εκτρέφει τη δυσαρέσκεια και την
αντιζηλία της Ιταλίας. Τρία χρόνια αργότερα, το 1881, ύστερα από σκληρούς
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διπλωματικούς αγώνες και διαπραγματεύσεις επιδικάστηκε στην Ελλάδα η
Θεσσαλία και η περιοχή τής Άρτας572.

στ) Το Πελατειακό Πολιτικό Σύστημα και οι Κυβερνήσεις
Για το πελατειακό πολιτικό σύστημα ο Γιώργος Κοντογιώργης γράφει:
«Ανάμεσα στην κοινωνία αφενός και αφετέρου στο πολιτικό σύστημα και
στο κράτος παρεμβάλλεται η πολιτική τάξη η οποία καλείται να παίξει έναν
ρόλο ενδιάμεσου. Το κοινωνικό αγαθό που «παράγει» ή διακινεί το κράτος
και προορίζεται για το κοινωνικό σώμα εμφανίζεται ως παροχή της πολιτι-
κής τάξης προς αυτό.
Δημιουργείται επομένως μια ανάλογη προς την παροχή ή έστω προς την προσ-
δοκία υποχρέωση των μελών της κοινωνίας προς το διαμεσολαβητή πολιτικό.
Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν αποκαθιστά μια απευθείας σχέση με το κρά-
τος, παρά στο μέτρο που προσκυρώνεται στην υπηρεσία ή στην επιρροή ενός
πολιτικού και κατά προέκταση στη μία ή στην άλλη πολιτική παράταξη».
Στην συνέχεια αναλύει πώς δημιουργήθηκε το πελατειακό πολιτικό σύστημα
στην Ελλάδα, και κυριάρχησε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, και συμπλη-
ρώνει: «Συνθέτει μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία που προέκυψε
από τα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα του πολιτειακού μορφώματος που ανέ-
δειξε η Επανάσταση του ’21»573.
Έντεκα κυβερνήσεις σχηματίστηκαν κατά την κοινοβουλευτική περίοδο της
βασιλείας του Όθωνα (1843-1862) και τριάντα εννιά στα είκοσι πρώτα χρό-
νια (1863-1883) της βασιλείας τού Γεωργίου.
Ο Βούλγαρης ηγήθηκε κατά τις δύο περιόδους σε οκτώ κυβερνήσεις στα έτη:
1855-1862-1863-1865-1866-1868-1871-1874. Ο Κουμουνδούρος έγινε δέκα
φορές πρωθυπουργός: 1865 δύο φορές-1866-1870-1875-1876-1877-1878 δύο
φορές. Ο Δεληγιώργης ρήτορας με μεγάλη ευφράδεια και ίνδαλμα της φιλε-
λεύθερης νεολαίας σχημάτισε έξι κυβερνήσεις: 1865 δύο φορές-1870-1872-
1876-1877. Ο Τρικούπης σχημάτισε επτά κυβερνήσεις που κάλυψαν χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας. 1875-1878-1880-1882-1887-1892-1893.
Στην πρώτη φάση της σταδιοδρομίας του υπήρξε η εναλλακτική λύση στην
Κυβέρνηση Κουμουνδούρου ενώ στη δεύτερη φάση αντίπαλός του υπήρξε ο
Δεληγιάννης που διαδέχτηκε τον Κουμουνδούρο. Η πολιτική ζωή της χώρας
κατατριβόταν με εναλλαγές των βραχυχρόνιων κυβερνήσεων Κουμουνδού-
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ρου και Τρικούπη. Μόνο κατά τα τέλη Φεβρουαρίου του 1882 ο Τρικούπης
σχημάτισε την πιο μακρόβια κυβέρνηση, μετά την άφιξη του Γεωργίου Α’ (3
χρόνια και μερικούς μήνες), και αργότερα την κυβέρνηση 1887-1890 που εξά-
ντλησε την τετραετία (3 χρόνια, 8 μήνες, 19 ημέρες). Ο Δεληγιάννης έγινε
πρωθυπουργός κατά τα έτη 1885-1890-1895-1902-1904.
Πρωθυπουργός έγινε πολλές φορές μέχρι τον θάνατό του και ο Κωνσταντίνος
Κανάρης 1844-1848- προσωρινός το 1854 μέχρι την άφιξη του Μαυροκορδά-
του 17/7/54 - 1864 δύο φορές - 1877. Πρωθυπουργοί χρημάτισαν στο χρονικό
διάστημα 1862-1895 και οι: Ι. Κολοκοτρώνης, Ζ. Βάλβης, Δ. Κυριακός, Μπ.
Ρούφος, Α. Μωραϊτίνης, Θ. Ζαΐμης, Δ. Βάλβης, Κ. Κωνσταντόπουλος574.

ζ) Η Οικονομική Άνοδος του Ελληνικού Κράτους
Ομαλή και σημαντική αύξηση σημείωσε ο ελληνικός πληθυσμός τον 19ο αιώ-
να. Το 1838 αποτελείτο από 752.077 κατοίκους. Το 1861 από 1.096.810 και
το 1870 μετά την προσάρτηση της Επτανήσου 1.457.894. Μετά την προσάρ-
τηση της Θεσσαλίας το 1889 έφτασε τους 2.187.208 και το 1907 τους
2.631.952. Αύξηση που δεν οφειλόταν μόνο σε υψηλή γεννητικότητα και σε
χαμηλή θνησιμότητα αλλά και σε μετοίκηση Ελλήνων από τουρκοκρατούμε-
νες ελληνικές περιοχές και παροικίες.
Η πλειοψηφία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού παρέμενε αγροτική. Η οι-
κονομική ανάπτυξη συνέβαλε στη μείωση του αγροτικού πληθυσμού και στην
ανάλογη αύξηση αυτών που ασχολούνταν με τα αστικά επαγγέλματα. Αλλά
και σημαντικό στοιχείο που συνέβαλε στη διακίνηση του πληθυσμού στην πε-
ρίοδο που η αστική τάξη εμφανίστηκε στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο
της χώρας ήταν η στενότητα της γης.
Με τον νόμο της 25ης Μαρτίου 1871 πέτυχε ο Κουμουνδούρος τη διανομή
2.650.00 στραμμάτων εθνικών γαιών. Οι αγρότες που έγιναν ιδιοκτήτες προ-
σανατόλισαν την παραγωγή τους στις πιο κερδοφόρες καλλιέργειες και ιδιαί-
τερα στη σταφίδα, το βαμβάκι και τον καπνό που προορίζονταν για εξαγωγή.
Στις εξαγωγές προστέθηκαν και βιομηχανικές πρώτες ύλες, τα ορυκτά και ιδι-
αίτερα ο μόλυβδος. Στις εισαγωγές τα αγροτικά προϊόντα παρέμειναν στην
πρώτη θέση με κύριο εισαγόμενο προϊόν το σιτάρι και αμέσως μετά τα βιομη-
χανικά προϊόντα. Η έλλειψη δρόμων επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς. Αυξανόταν το κόστος της μεταφοράς μαζί και οι δυσκο-
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λίες. Περισσότερο είχε αναπτυχθεί το εμπόριο που γινόταν από τη θάλασσα.
Η ναυτιλία σημείωσε προόδους γρηγορότερα. Η χωρητικότητα των ατμο-
πλοίων αυξανόταν ενώ μειώνονταν τα ιστιοφόρα που όμως διατήρησαν την
υπεροχή τους μέχρι το 1900.
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας προϋπέθετε κεφάλαια που η χώρα δεν τα διέ-
θετε. Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι απέβλεπαν σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
που θα απέδιδαν βραχυπρόθεσμα ικανοποιητικά κέρδη. Τα κεφάλαια επεν-
δύονταν κυρίως στο εμπόριο. Μεταξύ 1830 και 1870 τριπλασιάστηκαν και
μέχρι το 1909 εξαπλασιάστηκαν. Τριακόσια εκατομμύρια χρυσές δραχμές
καθαρά ελληνικά κεφάλαια απασχολούνταν με εμπορικές δραστηριότητες
ενώ τα επενδυμένα στη βιομηχανία δεν υπερέβαιναν τα εκατόν δέκα εκα-
τομμύρια, στη ναυτιλία τα εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια και στις τράπεζες
τα εκατόν δέκα εκατομμύρια. Η εσωτερική κεφαλαιακή συσσώρευση στρε-
φόταν μόνιμα στη μεσολάβηση, τον μεταπρατισμό και τη διαμετακόμιση ενώ
το παραγωγικό δυναμικό περιοριζόταν στη γεωργία και την ελαφρά βιομη-
χανική παραγωγή.
Στα 1875 λειτουργούσαν 89 ατμοκίνητα εργοστάσια με δύναμη 1887 ίππους,
κατανεμημένα σε 23 πόλεις. Απασχολούσαν 7.342 εργάτες και επεξεργάζο-
νταν κυρίως γεωργικά προϊόντα τα οποία μεταποιούσαν. Τα κυριότερα ήσαν
κλωστήρια βάμβακος και κατασκευής νημάτων, υφαντουργεία, βυρσοδε-
ψεία, αλευρόμυλοι, ελαιοτριβεία, μηχανουργεία και οινοποιεία.
Πολύ πιο γρήγορη ανάπτυξη σημείωσαν η πίστη και οι τράπεζες. Εκτός από
την Εθνική Τράπεζα και την Ιονική Τράπεζα, δημιουργήθηκαν το 1882 η
Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, το 1889 η Κρητική Τράπεζα, το 1893 η Τράπε-
ζα Αθηνών. Με την έναρξη του 20ου αιώνα θα ιδρυθούν το 1905 η Λαϊκή
Τράπεζα και το 1907 η Εμπορική και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
Δημόσια έργα. Το οδικό δίκτυο δεν ξεπερνούσε τα 450χλμ. και προστέθη-
καν στο 1864 τα 853χλμ. δρόμων των νησιών του Ιονίου. Μεταξύ 1867 και
1909 προστέθηκαν άλλα 2.750χλμ. περίπου. Στο ενεργητικό της κυβέρνησης
Κουμουνδούρου είναι η ανάληψη δύο μεγάλων δημόσιων έργων. Η σύμβα-
ση για τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου (πραγματοποιήθηκε τα έτη
1882-1883 με κυβέρνηση Τρικούπη) και το 1881 τρεις συμβάσεις για την κα-
τασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Πάτρας, Αθήνας-Λάρισας
και Λάρισας-Βόλου. Ο Κουμουνδούρος απεβίωσε το 1883 και τον διαδέ-
χτηκε ο Δεληγιάννης.
Τα δημόσια έργα συμπληρώθηκαν με την κατασκευή λιμανιών. Ο Τρικού-
πης οργάνωσε τις οικονομικές και δημόσιες υπηρεσίες και με την κατασκευή
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δρόμων, λιμενικών έργων και σιδηροδρομικού δικτύου έδωσε πνοή στην
εξέλιξη του τόπου. Αναδιοργάνωσε τον στρατό, καθιέρωσε την καθολική
στρατολογία. Ακόμη τη Σχολή Ευελπίδων και όρισε απαραίτητο προσόν για
την εισαγωγή των υποψηφίων το απολυτήριο γυμνασίου και με τον νέο εκλο-
γικό νόμο, την ευρεία περιφέρεια και τη μείωση του αριθμού των βουλευτών
προσπάθησε να δημιουργήσει μια διοίκηση τίμια και ανεξάρτητη.
Στην εξωτερική πολιτική ο Κουμουνδούρος ακολούθησε πορεία προσέγγισης
προς τη Ρωσία πιστεύοντας ότι αυτή ήταν η σωστή γραμμή. Ο Τρικούπης κα-
θώς και ο Γεώργιος Α’ φοβισμένοι από τη διείσδυση των Σλάβων στη Μακε-
δονία έκλιναν μάλλον προς τη συνεννόηση με την Τουρκία αλλά εμποδίζονταν
από την τάση της Πύλης να περιορίσει τα πατριαρχικά προνόμια και από την
κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην Κρήτη. Θεωρούσε ότι αναγκαία για
την Ελλάδα ήταν η υποστήριξη της Αγγλίας που κυριαρχούσε στη Μεσόγειο.
Στη δημοσιονομική πολιτική ο Τρικούπης ευνόησε την ανάπτυξη της εγχώ-
ριας παραγωγής και τον επαναπατρισμό των πλούσιων ομογενών του εξω-
τερικού και των κεφαλαίων τους πιστεύοντας ότι μ’ αυτό τον τρόπο θα ανα-
ζωογονούσε και θα ανόρθωνε την οικονομία της χώρας. Έτσι ευνοήθηκε
αποκλειστικά το μεγάλο κεφάλαιο και η οικονομική του πολιτική έγινε δυ-
σβάστακτη για τις μεσαίες τάξεις και τον λαό. Εγκαινίασε φορολογικό σύ-
στημα που στηρίχτηκε στους έμμεσους φόρους και άφηνε σχεδόν ελεύθερα
το εισόδημα και το κεφάλαιο. Τροποποίησε το δασμολόγιο που είχε καταρ-
τίσει ο Κουμουνδούρος. Στα 1884 κατέστρωσε νέο δασμολόγιο για την προ-
στασία της εγχώριας παραγωγής καθιερώνοντας έτσι την αρχή του κρατικού
παρεμβατισμού για να περιορίσει τις εισαγωγές από εξωτερικό. Αύξησε τη
φορολογία στα κρατικά μονοπώλια, στους τελωνειακούς δασμούς, στα τέλη
κατανάλωσης, στον φόρο των αροτριώντων κτηνών με το οποίο κατάργησε
τη φορολογία της δεκάτης αλλά ο προϋπολογιμός δεν ισοσκελιζόταν. Το έλ-
λειμμα εξακολουθούσε να μεγαλώνει και το 1885 έφτασε σχεδόν 60 εκα-
τομμύρια. Στα εσωτερικά δάνεια προσθέτονταν τα εξωτερικά που είχαν αρ-
χίσει να εισρέουν μαζικά. Η μεγάλη ευρωπαϊκή ύφεση των τριάντα τελευ-
ταίων ετών του 19ου αιώνα είχε δημιουργήσει τάσεις φυγής του κεφαλαίου
προς χώρους έξω από τη δυτική Ευρώπη κι ένας τέτοιος χώρος ήταν τα Βαλ-
κάνια και κυρίως η Ελλάδα. Τα δάνεια εκδίδονταν 25 ή 30% κάτω από την
ονομαστική αξία. Το μεγαλύτερο ποσό του δανείου δαπανήθηκε για την
αγορά εξοπλισμού και για τους τόκους. Ένα μέρος χρειαζόταν για την κά-
λυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και δεν έμεναν παρά ελάχιστα
χρήματα για παραγωγικές επενδύσεις. Από τα κρατικά έσοδα τα 40% ως
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50% απορροφούσε η εξυπηρέτηση του δανείου. Το 1893 όταν ο Τρικούπης
ξανακέρδισε την εξουσία κήρυξε τη χρεωκοπία. Όλοι συμμάχησαν ενα-
ντίον του, Αυλή, αντιπολίτευση, τραπεζίτες. Έχασε τις εκλογές το 1895, απο-
σύρθηκε πικραμένος στις Κάννες όπου και πέθανε, ο μεγαλύτερος Έλληνας
πολιτικός του 19ου αιώνα μετά τον Καποδίστρια.
Οι έμποροι και οι εφοπλιστές έβλεπαν το εμπόριο να παρακμάζει. Οι αγρό-
τες σε συνεχή αναταραχή απαιτούσαν μεταρρύθμιση. Μετά την προσάρτηση
της Θεσσαλίας και της Άρτας η μεγάλη ιδιοκτησία κατείχε 50,5% της συνο-
λικής επιφάνειας και το 75% του καλλιεργήσιμου εδάφους. Την εποχή αυτή
έγινε και η πρώτη αναφορά στο εργατικό ζήτημα. Σύνθημα για την εργατική
πάλη έδωσε η νομισματική κρίση του 1879 που μείωσε την αγοραστική δύ-
ναμη κατά 30% έως 50%. Τον ίδιο χρόνο έκαναν την πρώτη απεργία οι ερ-
γάτες των ναυπηγείων της Σύρου. Το 1896 έκαναν απεργία οι μεταλλωρύχοι
τού Λαυρίου και σημειώθηκαν αιματηρές συμπλοκές ανάμεσα στη χωροφυ-
λακή και τους εργάτες. Δεν ήταν όμως η αρχή του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος. Αυτό άρχισε με τη δημιουργία των εργατικών κέντρων του Βόλου
(1905) και της Λάρισας (1910)575.

η) Διανομή Εθνικών Γαιών με Νόμο της 25ης Μαρτίου 1871
Ευρείας κλίμακας διανομή εθνικών γαιών και γαιών μοναστηριών και επι-
σκοπών που είχαν διαλυθεί άρχισε από το 1871 με βάση τους νόμους ΤΠΣΤ’
και ΥΛΑ’ που ψηφίστηκαν με κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου, τους οποίους
ακολούθησαν και πολλοί άλλοι συμπληρωματικοί ή τροποποιητικοί. Σχετι-
κές συζητήσεις είχαν γίνει στην εθνοσυνέλευση του 1863-1864 και είχαν κα-
ταλήξει στο άρθρο 102 του συντάγματος του 1864 που έλεγε: «δι’ ἰδιαιτέρων
νόμων καί ὅσον ἔνεστι ταχύτερον θέλει ληφθῆ πρόνοια περί διαθέσεως
καί διανομῆς τῆς ἐθνικῆς γῆς».
Με νόμους που είχαν ψηφιστεί από το 1832 μέχρι το 1856 είχαν διανεμηθεί
280.000 στρέμματα παρά τις αντιδράσεις γαιοκτημόνων. Το 1868 ο καθηγη-
τής Ιωάννης Σούτσος συγκέντρωσε πληροφορίες και τον αριθμό των καλ-
λιεργητών των εθνικών γαιών, τις καταβολές αυτών στο δημόσιο, το σύνολο
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των στρεμμάτων των εθνικών γαιών, τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου και
κατέληξε ότι επιβάλλετο από τις ίδιες τις δημοσιονομικές ανάγκες του ελλη-
νικού κράτους η λύση της διανομής της γης στους καλλιεργητές.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του 1871 θεωρήθηκαν για διανομή σχεδόν όλες οι
καλλιεργούμενες ή καλλιεργήσιμες γαίες καθώς και οι φυτείες. Παρεχω-
ρούνταν, με δηλώσεις εκείνων που είχαν δικαίωμα δηλαδή των μισθωτών
και των λοιπών κατόχων, μέχρι 40 στρέμματα ποτιστικής γης και 80 ξηρικής
και μόνο στους κατόχους των φυτειών. Για τις κατά στρέμμα τιμές αποφαί-
νονταν τοπικές επιτροπές και ακολουθούσε η έκδοση των «παραχωρητη-
ρίων». Η πληρωμή τού τιμήματος γινόταν σε χρεωλυτικές δόσεις και οι κα-
θυστερήσεις των δόσεων παρά τη χαμηλή τιμή ανέρχονταν το 1911 σε 55%
του συνόλου της αξίας των εκποιηθέντων κτημάτων. Οι αγοραστές μπορού-
σαν να είναι αγρότες ή αστοί επειδή δεν απαιτείτο η αυτοπρόσωπη καλ-
λιέργεια από τους κατέχοντες.
Δεν καταβλήθηκε η προσπάθεια που έπρεπε ώστε η εθνική γη να είχε πε-
ριέλθει μόνο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος στους πραγματικούς καλλιεργητές
και ιδιαίτερα στους ακτήμονες. Κατά τη διάθεση των εθνικών γαιών έγιναν
πολλές ατασθαλίες και καταπατήσεις που προσέγγισαν τα 45% της όλης
καλλιεργούμενης και καλλιεργησίμου δημόσιας γης ή τα 35% των εθνικών
γαιών γενικά576.
Στον Ασπρόπυργο το «Στεφάνι» και η πλαγιά της Λίμνης Κουμουνδούρου
αγοράστηκαν με «παραχωρητήρια». Στο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών στη
Μερίδα της Κοινότητας Καλυβίων της Χασιάς του Δήμου Φυλής με αριθμό
1022 υπάρχει η ακόλουθη εγγραφή. Τόμος Α’-182, αριθμός Πράξεως 86 ημε-
ρομηνία μεταγραφής 15-7-1868, είδος της μεταγραφείσης πράξεως: Παρα-
χώρησις Εθν. γαιών (Στεφάνι).
Ο σχετικός Τόμος έχει καταστραφεί και στα αρχεία του Δήμου Ασπροπύρ-
γου δεν υπάρχουν στοιχεία, και δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 1858-1899,

ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΧΑΣΙΑΣ

α) Το Διάταγμα Περί Διαιρέσεως του Δήμου Φυλής

ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιδόντες το άρθρον 8 του περί δήμων Νόμου και το άρθρον 40 του από 18 (30)
Δεκεμβρίου 1836 περί επαρχιακών συμβουλίων Νόμου, και λαβόντες υπ’
όψιν τας γνωμοδοτήσεις του τε δημοτικού συμβουλίου Φυλής και του επαρ-
χιακού συμβουλίου Αττικής, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτε-
ρικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.
Ο μέχρι τούδε δήμος Φυλής διαιρείται εις δύω, 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 πρωτεύουσαν το χωρίον
Καλύβια Χασιάς, κατατάσσεται δε εις την γ’ τάξιν των δήμων, ως έχων πλη-
θυσμόν ψυχών 1.355, ο δε δήμος Αχαρνών θέλει σύγκεισθαι από τα χωρία
Μενίδιον, Κουκουβάουνες, Λιόσια και Καματερό, και από τας θέσεις Βαρι-
μπόπι, Λιόπεσι, Μαούνια, Μαυρομάτι και Τατόϊ και θέλει έχει πρωτεύου-
σαν το χωρίον Μενίδιον· Κατατάσσεται δε εις την γ’ τάξιν των δήμων, ως
έχων πληθυσμόν ψυχών 1.743. Εκάτερος δε των δήμων τούτων αναλαμβάνει
την οροθεσίαν, την οποίαν είχον τα συνιστώντα αυτόν χωρία προς της συγ-
χωνεύσεώς των εις τον υπάρχοντα μέχρι τούδε δήμον Φυλής.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέ-
σει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις την 22 Ιουνίου 1858
Εν Ονόματι του Βασιλέως

η Βασίλισσα
ΑΜΑΛΙΑ

Συχνά η βασίλισσα Αμαλία υπέγραφε διατάγματα εν ονόματι του βασιλέως.
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Πριν από τη διαίρεση του Δήμου Φυλής δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως Κατάλογος των εχόντων προσόντα ενόρκου πολιτών της
επαρχίας Αττικής.
Για τον Δήμο Φυλής

α.α όνομα επώνυμο ηλίκια επάγγελμα κατοικία περιουσία δρχ

331 Αναστ. Μπουραΐμης 55 ποιμήν Μενίδιον 5.000
332 Μήτρος Κιουρκακιώτης 48 γεωργός Μενίδιον 10.000
333 Μιχαήλ Τριβέλας 45 γεωργός Μενίδιον 9.000

Δημήτριος Χ’Πέτρου 55 γεωργός Μενίδιον 7.000
334 Αναγνώστης Κατσιφής 54 γεωργός Μενίδιον 9.000
335 Νικόλαος Καλλέρης 55 γεωργός Καλύβια 10.000
336 Νικόλαος Πλαβούκος 59 ποιμήν Λιόσια 6.000
337 Χρήστος Λιώσης 40 κτηματίας Κουκουβάουνες 20.000
338 Γεώργιος Καλλέρης 60 κτηματίας Κουκουβάουνες 10.000
Κριτήριο όπως φαίνεται ήταν η περιουσία του καθενός αλλά δεν ήταν και
το σωστό και το δίκαιο. Η τιμιότητα και η ευθυκρισία δεν μετριέται με το
χρήμα.

β) Επαρχιακοί δρόμοι Αττικής
...Εγκρίνομεν τον παρά του Επαρχιακού Συμβουλίου Αττικής γενόμενον χα-
ρακτηρισμόν των επομένων οδών ως επαρχιακών.
... η’) της συνδεούσης τας Αθήνας με το χωρίον Χασιά του Δήμου Φυλής δια
των χωρίων Καματερό και Λιοσίων.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέ-
σει το παρόν Διάταγμα.

Αθήναι τη 26 Σεπτεμβρίου 1858
Εν Ονόματι του Βασιλέως

η Βασίλισσα
ΑΜΑΛΙΑ

γ) Πληθυσμιακά στοιχεία 1858-1896
Απογραφή Δήμος Καλύβια Ζουνό Χασιά Μονή Κλειστών

1858 1355 ― ― ― ―
1861 1.660 1.072 42 522 24
1870 1.809 1.282 ― ― ―
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Απογραφή Δήμος Καλύβια Ζουνό Χασιά Μονή Κλειστών
1879 2.129 1.507 ― 609 13
1889 2.260 1.499 ― 749 12
1899 2.901 2.012 ― 879 10

Το Ζουνό ήταν τοποθεσία ανατολικά του χωριού Καλύβια (πιο συγκεκριμέ-
να ανατολικά του Γ’ Γυμνασίου Ασπροπύργου) και έφθανε μέχρι το ρέμα
του Αγίου Γεωργίου. Κατοικούσαν εκεί Λιόσηδες, αναγκάστηκαν όμως να
εγκαταλείψουν την περιοχή και μετοίκησαν στο ανατολικό άκρο του χωριού
για λόγους ασφάλειας.

δ) Δήμαρχοι Φυλής Μέχρι το 1899
Ο εκδημοκρατισμός του εκλογικού δικαιώματος περιβλήθηκε με συνταγμα-
τικές εγγυήσεις και συνοδεύτηκε και από μία εκτεταμένη μεταρρύθμιση του
όλου θεσμικού πλαισίου των εκλογών. Κατοχυρώθηκαν οι αρχές της καθο-
λικής ψηφοφορίας των ανδρών και επεκτάθηκε η άμεση και η μυστική ψη-
φοφορία και στις δημοτικές εκλογές. Για τη γνησιότητα των εκλογών θεσπί-
στηκαν δύο σημαντικές εγγυήσεις. Η καθιέρωση της ταυτόχρονης ψηφοφο-
ρίας, ώστε να μην αφήνονται κάποιες εκλογικές περιφέρειες για τις επόμε-
νες ημέρες και να είναι εφικτή με διάφορες επεμβάσεις η αλλοίωση της
εκλογικής βούλησης, όπως γίνονταν επί Όθωνος. Καθώς και η ψηφοφορία
με σφαιρίδια για την εξάλειψη των νοθειών με τη χρήση ψηφοδελτίων σε βά-
ρος αγραμμάτων και φοβισμένων εκλογέων: Το σφαιρίδιο διατηρήθηκε μέ-
χρι το 1926 και ξανακαθιερώθηκε το ψηφοδέλτιο.
Στη δεκαετία 1864-1874, έγιναν πολλές παραβιάσεις της γνησιότητας των
εκλογών από τις κυβερνήσεις του Υδραίου Δημ. Βούλγαρη. Οι δύο επιφα-
νείς πολιτικοί, ο Αλ. Κουμουνδούρος και ο Χαρ. Τρικούπης, συναίνεσαν και
άλλες πολιτικές δυνάμεις, συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό των εκλογών. Ο
εκλογικός νόμος του 1877 περιόρισε τη διάρκεια της ψηφοφορίας από τέσ-
σερεις ημέρες σε μία. Η διεκπεραίωση μεγάλου μέρους της εκλογικής δια-
δικασίας γινόταν με ευθύνη των δικαστικών Αρχών577.

Περίοδοι Δήμαρχοι
1864 Α. Καλέρις
4/1866 - 4/1870 Α. Τσίγκος
4/1870 - 4/1874 Α. Τσίγκος
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4/1874 - 5/1879 Κων/νος Ι. Λιάκος (;)
5/1879 - 9/1883 Σιδέρης Αθ. Τριβέλας (;)
9/1883 - 9/1887 Προκόπης Παπαδημητρίου
11/1887 - 10/1891 Σιδέρης Αθ. Τριβέλας
10/1891 - 11/1895 Φώτης Λιάκος
12/1895 - 11/1899 Κωνσταντίνος Αθ. Τσίγκος

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την περίοδο 1858-1864, κατά την οποία μεσολα-
βούν 6 χρόνια. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ο Α. Καλέρις υπήρξε δήμαρχος
κατά την τετραετία 1862-1866 δεν γνωρίζουμε τι συνέβη στην τετραετία
1858-1862. Υπάρχει ωστόσο η διαβεβαίωση ότι χρημάτισε δήμαρχος Φυλής
ο Ιωάννης (Αναγνώστης) Πανούση Αντωνίου, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται
στον πάρα πάνω πίνακα, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε.
Ο Α. Καλέρις ήταν δήμαρχος το 1864 όπως προκύπτει από το πάρα κάτω πι-
στοποιητικό.

Αριθ. Πρ.345 ἐν Καλυβίοις τήν 7 Ἰουλίου 1864.
Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος

Ὁ Δήμαρχος Φυλής
Πιστοποιεί ὄτι,

Ὁ Κύριος Δημ. Σταμ. Λιάκος κατοικοδημότης οὗ προϊστάμεθα Δήμου, ἔχει
ὑπό τήν ἀδιαφιλονίκητον κατοχήν καί κυριότητα τά ἀκόλουθα ἀκίνητα
κτήματα. Ἕν ξενοδοχεῖον κείμενον εἰς θέσιν Κολόνα τῆς περιφερείας Κα-
λυβίων μέ ἐννέα δωμάτια, μίαν στέρναν καί μέ τήν περιοχήν του λιθόκτι-
στον συνορευόμενον κατ’ ἀνατολάς μέ ὁδόν Καλυβίων συμβάλουσαν εἰς
τήν τῶν Ἀθηνῶν, δυσμάς μέ γαῖαν ἐθνικήν, Ἄρκτον μέ γαῖαν ἐθνικήν καί
μεσημβρίαν μέ ὁδόν ἀμαξητήν ἐξ Ἀθηνῶν, περιελθόν εἰς αὐτόν ἐξ ἀγορᾶς
παρά τοῦ Δημοσίου, κατά του... παραχωρητηρίου ὑπ’ ἀριθ. 206 κι ἀπό 20
7βρίου 1860 ἀξίας δρχ. πέντε χιλιάδων δραχμῶν (5.000).
Τῷ δίδεται ὅθεν τό παρόν κατ’ αἴτησίν του πρός χρήσιν δικαίαν.

Ὁ Δήμαρχος: Ἀ. Καλέρις

Μελετώντας το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μαθαίνουμε ότι: Δήμαρχος
ήταν ο Α. Καλέρις, το πιστοποιητικό γραφόταν σε χαρτί με μιας δραχμής
χαρτόσημο. Η σφραγίδα του Δήμου είχε στο μέσον κλαρί κισσού και στην
περιφέρεια τα γράμματα «Δήμος Φυλής». Εντυπωσιάζει ο αύξ. αριθ. πρω-
τοκόλλου 345 που δείχνει ότι για την εποχή εκείνη η διακίνηση εγγράφων
ήταν αρκετή. Επίσης το λεξιλόγιο και ο τρόπος γραφής του πιστοποιητικού.
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Πιστοποιητικόν για το ξενοδοχείον (χάνι) Δημ. Σταμ. Λιάκου.



Το χάνι, γιατί για το χάνι του Μήτρο
Σταμάτη Λιάκου πρόκειται, βρισκό-
ταν στη θέση «Κολονάκι», τότε λεγό-
ταν «Κολόνα», από κάποια κολόνα
που βρισκόταν εκεί, και συνόρευε νό-
τια με την Ιερά Οδό και ανατολικά με
τη γνωστή οδό που οδηγεί από τον οι-
κισμό της «Παραλίας» στο κέντρο του
Ασπρόπυργου, και που ήταν ο δρόμος
από τον οποίο επικοινωνούσε το χω-
ριό με την Αθήνα. Ο κεντρικός δρόμος
Ασπροπύργου - Διασταύρωσης με Ιε-
ρά Οδό δημιουργήθηκε αργότερα.
Αξιοσημείωτη είναι η πληροφορία
ότι το κτήμα συνόρευε βόρεια και δυ-
τικά με «Εθνική Γαία», κι ότι είχε
αγοραστεί από το Δημόσιο το 1860
έναντι 5.000δρχ. Γίνεται φανερό ότι η
τούρκικη ιδιοκτησία που είχε επί-
κεντρο το «Στεφάνι» επεκτεινόταν δυτικά και περιελάμβανε την περιοχή
που περιγράφουμε κι ακόμα ότι το παραχωρητήριο αναφέρει χρονολογία
πολύ προγενέστερη τού 1871 που, όπως έχει αναφερθεί, έγινε η μεταρρύθ-
μιση από τον Αλ. Κουμουνδούρο.
Ακόμα το μέγεθος που είχε το Χάνι, εννέα δωμάτια, που ασφαλώς θα
ήταν αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των ταξιδιωτών. Χαρακτηρι-
ζόταν ξενοδοχείο και δεν ήταν το μοναδικό στην Ιερά Οδό με κατεύθυν-
ση προς Ελευσίνα.
Το πάρα πάνω πιστοποιητικό καθώς και τα άλλα έγγραφα που ακολουθούν
μού τα παραχώρησε η Μαργαρίτα Ιωάννου Φ. Λιάκου από το «Αρχείο» του
πατέρα της. Τρία από τα έγγραφα αυτά φανερώνουν ότι το 1867 δήμαρχος
Φυλής ήταν ο Α. Τσίγκος. Στην εποχή του ήταν γνωστός ως Αναγνώστης Τσί-
γκος, πατέρας της γιαγιάς της Μαργαρίτας.

Έγγραφο της 7ης Φεβρουαρίου 1867: Ο αγροφύλακας Σπύρος Δ. Πίνης έκα-
νε προφορική μήνυση κατά του Σπύρου Μ. Αντώνη γιατί πρόβατά του είχαν
περάσει στο χορτολίβαδο στη θέση «Φραγκό» ―το τοπωνύμιο δεν μου είναι
γνωστό― και είχαν προξενήσει ζημία 10 περίπου δραχμών. Πρότεινε μάρ-
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Αναγνώστης (Γεώργιος) Τσίγκος.
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Μήνυση κατά του Σπύρου Μ. Αντωνίου. 7 Φεβρουαρίου 1867.
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Πιστοποιητικό 28 ης Φεβρουαρίου 1867. Σβησμένο το όνομα του αιτούντος.
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Πρόσκληση των αμπελοκτημόνων στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου. 8 Μαΐου 1867.
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Αίτηση για διαγραφή του Δ. Στ. Λιάκου από τον κατάλογο των επιτηδευμάτων.
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Οι κάτοικοι ζητούν να κατασκευαστεί γέφυρα
σύμφωνα με δικές τους υποδείξεις (2/4/1872).
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Δεύτερη σελίδα (υπογραφές).
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Αίτηση Δημητρίου Φραντζόλη για διαγραφή
από το Στρατολογικό Κατάλογο του Δήμου Φυλής: 20 Απριλίου 1873.
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Αίτηση για διαγραφή αμπελιού από το κτηματολόγιο.



τυρα τον Νικόλαο Καμπόλη. Συντάχτηκε η μήνυση διαβιβάστηκε και την
υπέγραψαν αντί του μηνυτού που ήταν αγράμματος δύο μάρτυρες, η υπο-
γραφή του ενός είναι του μετέπειτα δημάρχου Σιδέρι Τριβέλα. Σφραγίδα
του Δήμου και υπογραφή του δημάρχου Α. Τσίγκου.
Πιστοποιητικό 28ης Φεβρουαρίου 1867, αριθ. Πρωτ.93: Το όνομα εκείνου
που παρέχεται το πιστοποιητικό το έχουν σβήσει. Διευκρινίζεται η ιθαγέ-
νεια και ζητήματα σχετικά με τη στράτευση. Χαρτόσημο μιας δραχμής, υπο-
γραφή δημάρχου Α. Τσίγκου.
Διακήρυξη 8ης Μαΐου 1867, αριθ. Πρωτ.263: Ο Δήμαρχος καλούσε τους
αμπελοκτήμονες των Καλυβίων να προσέλθουν την 21η Μαΐου στην πλατεία
Αγίου Δημητρίου να εκλέξουν τους αμπελοφύλακες διότι «ἐν ἐναντίᾳ περι-
πτώσει θέλουσι ἐφαρμοσθῆ τά τοῦ Νόμου».
Σφραγίδα, υπογραφή Α. Τσίγκος και άλλες έξι υπογραφές.
Το έτος 1867 μας οδηγεί στην τετραετίαν 4/1866 - 4/1870 κατά την οποία δή-
μαρχος Φυλής ήταν ο Αναγνώστης Τσίγκος. Δεν διαθέτω κάποιο στοιχείο
που να αναφέρεται το όνομα δημάρχου της τετραετίας 4/1870 - 4/1874. Είναι
όμως πολύ πιθανό να χρημάτισε δήμαρχος και τη δεύτερη αυτή τετραετία ο
Αναγνώστης Τσίγκος.
Τρία ακόμη έγγραφα από τα οποία το ένα προς το Υπουργείον Εσωτερικών
περιλαμβάνονται στα παραχωρηθέντα από τη Μαργαρίτα Λιάκου.
Αίτηση προς τον Δήμαρχον Φυλής: 2 Ιανουαρίου 1872. Δεν αναφέρεται το
όνομα τού αιτούντος, προκύπτει όμως ότι είναι ο Δημ. Σταμ. Λιάκος. Ζητά-
ει από τον Δήμαρχο να διαβιβάσει την αίτησή του στη μέλλουσα να δικάσει
τα επιτηδεύματα Επιτροπή και να τον διαγράψει από τον κατάλογο των επι-
τηδευμάτων. Διότι αναφέρεται με αυξ. αριθ.6 ως οινοπώλης με 12δρχ. και με
τον αυξ. αριθ.13 με 10δρχ. ως ξενοδόχος. Αλλά δεν μετέρχεται κανένα εκ
των ανωτέρω επιτηδευμάτων διότι το μεν ξενοδοχείο παρεχώρησε στον γα-
μπρόν του Ευαγγέλη Λιόσιν που είναι γραμμένος με αυξ. αριθ.8 και το οι-
νοπωλείον στον γιο Φώτην Λιάκον που είναι γραμμένος με τον αύξ. αριθ.10.
Η αίτηση είναι γραμμένη σε απλό χαρτί από γνώστη της γλώσσας, ευανά-
γνωστη και ορθογραφημένη.
Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών των κατοίκων Καλυβίων του Δήμου
Φυλής, 2 Απριλίου 1872. Ζητούν η κατασκευή γέφυρας που πρόκειται να γί-
νει στη δημόσια οδό πλησίον του Χανίου του Μήτρου Σταμ. Λιάκου να γίνει
σύμφωνα με τις υποδείξεις των κατοίκων. Έχει γραφεί σε χαρτί με χαρτό-
σημο 25 λεπτών και υπογράφεται από δέκα επτά κατοίκους.
Αίτηση προς την επί των στρατευσίμων Επιτροπήν. 20 Απριλίου 1873. Ο Δη-
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μήτριος Φραντζόλης απευθύνεται προς την επιτροπή επί των παραπόνων του
Στρατολογικού καταλόγου του Δήμου Φυλής και ζητάει να τον διαγράψουν
από τον Στρατολογικόν κατάλογον που ο Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας
πρόσθεσε αυθαίρετα το όνομά του με ηλικία 24 ετών γιατί ήταν γραμμένος και
στον περυσινό κατάλογο πάλι με ηλικία 24 ετών ενώ τη χρονιά αυτή ήταν 25
ετών και ήταν υπερήλιξ.
Στην πίσω σελίδα είναι γραμμένη αίτηση που ο αιτών δηλώνεται αγράμμα-
τος αλλά δεν γράφεται το όνομά του και δηλώνει ότι ξερίζωσε αμπέλι τριών
στρεμμάτων στη θέση Παλιό Στεφάνι και παρακαλεί την Εφορία να δια-
γράψει το αμπέλι του από το κτηματολόγιο.
Ο πατέρας της Μαργαρίτας Λιάκου, Ιωάννης, με πλούσια δράση τις πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εγγονός του Αναγνώστη Τσίγκου του οποίου
κόρη ήταν η μητέρα του και του Μήτρου Σταμ. Λιάκου του οποίου ο γιός
Φώτης ήταν πατέρας του. Τα «χαρτιά» αυτά είχε διατηρήσει ο Ιωάννης από
τα διατηρημένα από τον πατέρα του Φώτη, ο οποίος έγινε στη συνέχεια γα-
μπρός του Αναγνώστη Τσίγκου αφού νυμφεύτηκε την κόρη του Μαργαρίτα.
Αυτές οι συμπτώσεις με οδηγούν να θεωρώ πιθανή, όχι βεβαία, την περί-
πτωση ο Αναγνώστης Τσίγκος να εξακολούθησε και την επόμενη τετραετία
1870-1874 να είναι δήμαρχος.
Δύο ακόμα αιτήσεις η μία της 10ης Μαρτίου 1879 προς το Πρωτοδικείο με την
οποία προτείνεται υποψήφιος δημαρχιακός πάρεδρος ο Γεωργ. Α. Ηλίας
και η άλλη 12 Οκτ. 1879 προς τον οικονομικόν έφορον να διαγράψει από τον
φορολογικόν κατάλογο ξεριζωμένο αμπέλι. Και οι δύο κακογραμμένες.
Δύο διπλότυπα είσπραξης φόρου επί των ζώων μού έδωσε ο Αθανάσιος Πε-
τρόγιαννος. Ο πρόγονός του Ιωάννης Πετρόγιαννος πλήρωσε την 4η Οκτ.
1866 φόρον επί ζώων 23δρχ. 10’, εγεγραμμένος με αυξ. αριθ.268. Δημοτικός
εισπράκτωρ ο Σιδ. Τριβέλας που θα τον συναντήσουμε δύο τετραετίες δή-
μαρχο. Τη 16η Μαΐου 1879 ο Ιωάννης Πετρόγιαννος πλήρωσε 37δρχ.
Ο Νόμος ΧΜΗ (ΦΕΚ 76/1877) για τους εκλογικούς καταλόγους και ο Νόμος
ΨΙΣΤ (ΦΕΚ 69/1878) περί Στρατολογίας επέβαλαν την κατάρτιση εκλογικών
καταλόγων και Μητρώων Αρρένων578. Το Μητρώον Αρρένων που δημοσιεύ-
τηκε τον Δεκέμβριο του 1879 υπογράφεται από τον δήμαρχο Σιδ. Τριβέλα.
Υπάρχει ο «Εκλογικός Κατάλογος του Δήμου Φυλής της Επαρχίας Αττικής
του Νομού Αττικής και Βοιωτίας, καταρτισθείς μετά την εν έτει 1880 γενο-
μένην Αναθεώρησιν αυτού». Στην τελευταία σελίδα γράφει. Ο παρών κατά-
λογος καταρτισθείς κατά την υπ’ αριθ. 3118 ε.ε. απόφασιν των εν Αθήναις
Πρωτοδικών, περιέχει εν συνόλω εκλογείς 467.
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Ο Γεώργιος Α. Ηλίας προτείνεται υποψήφιος
δημαρχιακός Πάρεδρος. 10 Μαρτίου 1879.

Προς τον οικονομικόν έφορον. Διαγραφή από το
φορ. κατάλογο ξεριζωμένου αμπελιού. 12 Οκτ. 1879.
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Φόρος επί των ζώων. Ιωάννης Πετρόγιαννος.
23δρχ. 10’ ― 4 η Οκτωβρίου 1866.

Φόρος επί των ζώων. Ιωάννης Πετρόγιαννος.
37δρχ. ― 16 η Μαΐου 1879.



Αθήνησι τη 29 Σεπτεμβρίου 1880. Ο
Πρόεδρος των εν Αθήναις Πρωτο-
δικών

και α.α. απουσιάζοντος
ο Προεδρεύων δικαστής

Κ. Πολέμης
Αφού ο κατάλογος πήρε την τελική
μορφή στο Πρωτοδικείο, δεν ήταν
δυνατό να υπήρχε υπογραφή Δη-
μάρχου.
Αμφιβολία δημιουργείται σχετικά με
τους Τριβέλα και Κ. Λιάκο ποιος
προηγείται και ποιος έπεται. Στον
εκλογικό κατάλογο με αυξ. αριθ.
εκλογέως 136 στη στήλη «επάγγελμα
ή επιτήδευμα» ο Λιάκος Κωνσταντί-
νος του Ιωάννου ετών 41, γράφεται
Δήμαρχος. Το Δεκέμβριο του 1879
δήμαρχος ο Σιδέρις Τριβέλας, το 1880

στον εκλογικό κατάλογο αναφέρεται ως δήμαρχος ο Κων. Λιάκος, στη στήλη
του επιτηδεύματος. Η δημαρχιακή περίοδος Μάϊος 1879 - Σεπτέμβριος 1883 πε-
ριλαμβάνει και τις δύο ημερομηνίες. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι να χρημάτισε
δήμαρχος ο Κων/νος Λιάκος στην προηγούμενη δημαρχιακή περίοδο Απρίλιος
1874 - Μάϊος 1879 και να διατηρούσε τον τίτλο αντί του επιτηδεύματος.
Ακολούθησαν ο Προκόπης Δημ. Παπαδημητρίου (1883-1887), ο Σιδέρις
Τριβέλας για δεύτερη τετραετία (1887-1891), ο Φώτης Λιάκος (1891-1895)
και ο Κωνσταντίνος Αθ. Τσίγκος (1895-1899) πατέρας του ζωγράφου Θάνου
Τσίγκου579. Το 1899 μετονομάστηκε το χωριό από Καλύβια σε Ασπρόπυργο.
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578) Μητρώα των Αρρένων του Δήμου Φυλής. Τη 10η Δεκεμβρίου 1879 υπογράφει ο δήμαρχος Σιδέ-

ρις Τριβέλας και την 28η Δεκεμβρίου ο νομαρχών Αττικής κ.λ.π. Τρ. Ευθ. Ταμπακόπουλος Μητρώον

των Αρρένων του Δήμου Φυλής καταρτισθέν εν έτει 1879. Στο τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού τυπώνεται

το 1886 με τίτλο: Μητρώον Αρρένων του Δήμου Φυλής καταρτισθέν εν έτει 1878. Ανατυπωθέν εν έτει

1885 ο Δήμαρχος Προκ. Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Φώτιος Δ. Λιάκος και ο Σύμ-

βουλος Νικόλαος Φραντζόλης. Αργότερα τυπώθηκαν για τα επόμενα χρόνια άλλα συμπληρωματικά

Μητρώα και τελικά το 1939 το Μητρώον των Αρρένων της Κοινότητος Ασπροπύργου.

Προκόπης Δημ. Παπαδημητρίου



ε) Ο Σιδηρόδρομος Πειραιά-Κορίνθου
Την κατασκευή των σιδηροδρόμων της Πελοποννήσου ανέλαβε η Γενική Πι-
στωτική Τράπεζα. Οι εργασίες άρχισαν με εντατικούς ρυθμούς υπό τη διεύ-
θυνση του μηχανικού Ν. Βλάγκαλη που είχε υπό τις διαταγές του περισσό-
τερους από χίλιους εργάτες από τους οποίους πολλοί Μαυροβούνιοι και με-
ρικοί Ιταλοί. Η κατασκευή του όλου συμπλέγματος του σιδηροδρόμου Πε-
λοποννήσου διαιρέθηκε σε πέντε τμήματα. Το πρώτο ήταν Πειραιάς-Κόριν-
θος. Δύο εταιρείες ανάλαβαν την εργολαβία. 1) Αεριόφωτος Αθηνών, 2) Δη-
μοσίων και Δημοτικών έργων. Οι πρώτες ατμάμαξες μετακομίστηκαν στον
Πειραιά τον Ιανουάριο του 1884.
Κατά τη διενέργεια διαφόρων δοκιμών, άγνωστοι τοποθέτησαν πέτρες στις
σιδηροτροχιές κοντά στα Νέα Λιόσια που προκάλεσαν τον εκτροχιασμό της
ατμομηχανής, το διαμελισμό δύο Ιταλών και το σοβαρό τραυματισμό ενός
Έλληνα εργάτη. Το τραγικό συμβάν προκάλεσε στην κοινή γνώμη ανησυ-
χίες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας με σιδηρόδρομο.
Εκδρομή του Βασιλιά. Για να διασκεδάσει τις ανησυχίες του κοινού ο βασι-
λιάς Γεώργιος ζήτησε και του διέθεσε η εταιρεία έκτακτο συρμό και την 6η

Μαρτίου 1884 ταξίδεψε μέχρι τα Καλύβια. Τον συνόδεψαν η βασίλισσα, ο
διάδοχος και ο ναύαρχος Leyenne.
Την 21η Μαρτίου 1884 έγιναν τα εγκαίνια της λειτουργίας του τμήματος Πει-
ραιώς-Αθηνών-Κορίνθου, στον Πειραιά με μεγάλη επισημότητα παρουσία
των βασιλέων, των δημάρχων Αθήνας και Πειραιά, των στρατιωτικών και
πολιτικών αρχών και πλήθους κόσμου. Μετά οι βασιλείς επιβιβάστηκαν στο
τορπιλοβόλο «Ψαρά» και μετέβησαν στο Καλαμάκι. Εκεί τους περίμενε η
αμαξοστοιχία όπου επιβιβάστηκαν και έφτασαν στην Κόρινθο.
Το πρώτο δρομολόγιο. Την 28η Ιουνίου 1884 ανακοινώθηκε στο κοινό ότι «η
γραμμή από Πειραιώς εις Ελευσίνα παραδίδεται εις δημοσίαν χρήσιν από
του προσεχούς Σαββάτου 30 λήγοντος Ιουνίου» καθώς και οι ακριβείς χρό-
νοι που θα διήρχετο η αμαξοστοιχία κατά το πρωινό και το απογευματινό
δρομολόγιο από τους σταθμούς: Πειραιεύς, Αγ. Ιωάννης, Αθήναι, Μύλοι,
Κάτω Λιόσια, Άνω Λιόσια, Καλύβια, Ελευσίς και αντίστροφα.
Οι εφημερίδες δέχθηκαν με ενθουσιασμό τη λειτουργία του σιδηροδρόμου
και συνέστησαν στους αναγνώστες να διαθέσουν, χωρίς κανένα δισταγμό,
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579) Σοφία Τσίγκου-Αντωνίου, Νίκη Τσίγκου-Κολυβά: «Ασπροπυργιώτες Δήμαρχοι Τ. Δήμου Φυλής,

Πρόεδροι Κοινότητος και Δήμαρχοι Ασπρόπυργου», Λαμπηδόνα, Τεύχος 12, σελ.19-23.



τα κεφάλαιά τους και να αγοράσουν μετοχές580.
Τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης και δήμαρ-
χος Φυλής ο Προκ. Παπαδημητρίου. Ο δρόμος που αρχίζει από την οδό Με-
γαρίδος και οδηγεί στα «Νεόκτιστα» περνώντας πλάϊ στον Άγιο Γιάννη τον
Νηστευτή, 200 ως 300 μέτρα πριν, διχάζεται και η παράκαμψη στρέφεται
νότια, τέμνοντας τις σιδηροδρομικές γραμμές. Εκεί μέχρι λίγες δεκαετίες
πριν υπήρχε ένα κτίσμα ο «Παλιός Σταθμός». Δεν είχε νόημα να προοριζό-
ταν για σιδηροδρομικός σταθμός. Χρησιμοποιήθηκε μάλλον για εργοτάξιο
κατά την κατασκευή του έργου.

στ) Πρωτόκολλο των ετών 1886-1887
Στα αρχεία του Δήμου Ασπροπύργου βρήκα για τον 19ο αιώνα μόνο ένα τό-
μο. Ήταν το πρωτόκολλο των ετών 1886-1887. Την περίοδο αυτή δήμαρχος
Φυλής ήταν ο Προκόπης Παπαδημητρίου (Σεπτ. 1883-Σεπτ. 1887). Οι πε-
ρισσότερες εγγραφές αναφέρονται στην αλληλογραφία του Δήμου με τη Νο-
μαρχία για τους δασκάλους ―θα τις συμπεριλάβουμε στα κεφάλαια για τα
σχολεία και την εκπαίδευση― στο σχέδιο ρυμοτομίας του χωριού και σε
διάφορα γεγονότα. Αντιγράφω:
25 Σεπτεμβρίου 1886. Ο δήμος ενημέρωσε τον μητροπολίτη ότι απεβίωσε ο
ιερεύς Ευάγγελος Λιάκος. Μας γίνεται γνωστόν ότι το 1886 ήταν παπάς στα
Καλύβια με το όνομα Ευάγγελος Λιάκος.
28 Δεκεμβρίου 1886. Γράφεται στο Πρωτόκολλο ότι ζητήθηκε από τον Πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιο Λιάκο να συγκαλέσει την 31η Δε-
κεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.
12 Ιανουαρίου 1887. Ζητήθηκε επίσης από τον Πρόεδρο Φ. Λιάκο να συ-
γκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο τη 18η Ιανουαρίου.
3 Φεβρουαρίου 1887. Έκδοση πιστοποιητικού που βεβαιώνει ότι ο Ευάγγε-
λος Παπαγεωργίου Πόγκας ήταν θετός γιος του Παπαγεωργίου Πόγκα.
Ώστε το επώνυμο Παπαγεωργίου προήλθε από τον ιερέα Γεώργιο Πόγκα.
Πληροφορία: Το έτος 1887, Πάρεδρος στην Χασιά ήταν ο Δ. Βερούτης.
28 Μαρτίου 1887. (αριθ. Πρ. 261 ― αριθ. εγγρ. Νομαρχίας 5101). Η Νο-
μαρχία συνέστησε στον δήμο να απαγορεύσει το πλύσιμο στα δύο πηγάδια
που ήσαν μέσα στο χωριό και να το επιτρέψει στα τρία παλαιά πηγάδια που
ήσαν έξω από το χωριό.
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580) Ν. Σ. Κτενίδη: Οι Πρώτοι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι, σελ.82-90, Αθήναι, 1936.



Επειδή η μεταφορά του νερού από τα πηγάδια στα σπίτια ήταν δύσκολη οι γυ-
ναίκες διευκολύνονταν να πλένουν τα ρούχα γύρω από τα πηγάδια. Ποια μπο-
ρεί να ήταν τα δύο πηγάδια που απαγορεύτηκε το πλύσιμο; Το ένα ήταν ασφα-
λώς του Αγίου Δημητρίου. Το πηγάδι του Λιοτριβιού (Περικλέους) ήταν πι-
θανότατα το δεύτερο. Θα προσπαθήσω να προσδιορίσω τα πιθανά όρια του
χωριού το 1887. Οι Οδοί Ποσειδώνος, Φυλής, Δοϊράνης (βόρεια), Σαχτούρη
(ανατολικά), Αγγελοπούλου και Συγγρού (νότια), Καραϊσκάκη (δυτικά). Μέ-
σα στα όρια του χωριού ήταν και τα δύο πηγάδια, το ένα στο περίπτερο μπρο-
στά στην Αγροτική Τράπεζα (Φυλής και Δ. Φ. Λιάκου) και το άλλο του Λιο-
τριβιού (Περικλέους και Ευαγγελιστρίας). Το Πηγάδι (Δ. Ε. Λιάκου και Φυ-
λής) ως νεότερο, δεν έπρεπε να υπήρχε το 1887.
Ποια εννούσαν τρία εκτός χωριού πηγάδια, δεν είναι εύκολο να προσδιορι-
σθούν. Δυτικά το πηγάδι του Στάθη στην παιδική χαρά της οδού Καραϊσκά-
κη. Νότια, το πηγάδι στην ανατολική αυλόπορτα του Α’ Δημοτικού Σχολεί-
ου και αρχή της οδού Πλάτωνος. Ακόμη κατασκευάστηκαν πηγάδια: 1) Στην
αρχή της οδού Πέτρουλα που συναντά την οδό Φυλής, 2) ανατολικά στη δια-
σταύρωση των οδών  Ειρήνης και Θρασυβούλου και 3) ανατολικότερα στην
οδό Σαχτούρη και Πάρνηθος.
Στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχει δημοτικό πηγάδι με μαγγάνι που λει-
τουργεί με άλογο. Είναι στην τοποθεσία «Περιβόλι Καλλέρη». Έκταση ενός
στρέμματος εξακολουθεί να αποτελεί ιδιοκτησία του δήμου, δυτικά της λεω-
φόρου Δημοκρατίας στο ύψος του Ο.Τ.Ε.
Η απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής της 23ης Μαρτίου 1908 εί-
ναι κατατοπιστική.
«Ο συνδημότης Γεώργιος Ιωάννου Καμπόλης δια προφορικής αιτήσεως εζή-
τησεν όπως ο δήμος ενοικιάσει εις αυτόν το μαγγανοπήγαδον του εις τη θέ-
σιν «Περιβόλι Καλλέρη» μετά της υδαταποθήκης (στέρνας) επί τέσσερα συ-
νεχή έτη προσφερόμενος να πληρώσει δραχμάς πεντήκοντα (50) κατ’ έτος
και υπό τον όρον να επισκευάσει τους κουβάδες και ν’ αφήνει ελεύθερους
τους κατοίκους να αντλούν ύδωρ δια του μαγγανοπήγαδου είτε προς πλύσιν,
είτε προς μεταφοράν ή δι’ οιανδήποτε χρήσιν». Το Διοικητικό Συμβούλιο
ενέκρινε και ανάθεσε στον δήμαρχο να συντάξει το ενοικιαστήριο.
Όπως προκύπτει από τους όρους που προέβλεπε η απόφαση, το πηγάδι αυ-
τό χρησιμοποιήθηκε και για το πλύσιμο των ρούχων. Αλλά με την πάροδο
του χρόνου πλήθυναν τα ιδιωτικά πηγάδια σε διάφορα σπίτια και η απόστα-
ση της μεταφοράς του νερού είχε ελαττωθεί για αρκετές οικογένειες.
Η ρυμοτομία του χωριού. Στο 317 Φ.Ε.Κ. της 19ης Νοεμβρίου 1886 δημοσι-
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εύεται το πάρα κάτω διάταγμα: «Περί εγκρίσεως διαγράμματος ρυμοτομίας
της κωμοπόλεως Καλυβίων».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού και γνωμοδοτήσει
του συμβουλίου των Δημοσίων έργων.
Ιδόντες και το υπ’ αριθ. 25 ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Φυλής.
Εγκρίναμεν το υποβληθέν και δια της Ημετέρας υπογραφής περιβληθέν διά-
γραμμα ρυμοτομίας της κωμοπόλεως του δήμου Φυλής, ως δι’ ερυθρών
γραμμών εμφαίνεται.
Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν διάταγμα.

Εν Αθήναις τη 18η Νοεμβρίου 1886.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Εσωτερικών
Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Όπως προκύπτει από το πάρα πάνω διάταγμα ο δήμος Φυλής είχε υποβάλει
διάγραμμα ρυμοτομίας το οποίο είχε ψηφίσει με το υπ’ αριθ. 25 ψήφισμα του
Δημοτικού Συμβουλίου, είχε γνωμοδότησει το συμβούλιο των Δημοσίων έρ-
γων, προτείνει ο Υπουργός Εσωτερικών και υπόγραψε το διάταγμα ο βασι-
λιάς Γεώργιος. Όμως η έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν είχε φθάσει
στο δήμο σύμφωνα με την ακόλουθη αλληλογραφία δήμου και νομαρχίας.
1886 (11 Σεπτεμβρίου) Αρ. Πρ. 453. Γίνεται υπόμνηση στη Νομαρχία της υπ’ αριθ.
963 αναφοράς του Δήμου «Περί εγκρίσεως Σχεδίου διαγράμματος Καλυβίων».
1886 (3 Δεκεμβρίου) αρ. Πρ. 485. Η Νομαρχία απαντά στον Δήμο (στην
453/11-9-1886 υπόμνηση) ότι: Δια Β.Δ. ενεκρίθη το σχεδιάγραμμα του χωρί-
ου (των Καλυβίων).
1887 (31 Μαρτίου)αρ. Πρ. 167. Ο Δήμος πληροφορεί τη Νομαρχία ότι δεν
έχει λάβει αντίγραφο του εγκριθέντος διαγράμματος ρυμοτομίας Καλυβίων.
1887 (1 Μαΐου) αριθ. Πρ. 228. Η Νομαρχία έστειλε αντίγραφο του εγκεκρι-
μένου σχεδίου των Καλυβίων στον Δήμο.
Αλλά το 1890 ένα νέο διάταγμα δημοσιεύτηκε αναφορικά με την έγκριση
του σχεδίου, που αναπαράγει το προηγούμενο. Δεν έχουμε στοιχεία να εξη-
γήσουμε γιατί συνέβη.
Φ.Ε.Κ. 66/1890 «Περί εγκρίσεως διαγράμματος ρυμοτομίας της κωμοπόλε-
ως Καλυβίων».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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Έγκριση διαγράματος ρυμοτομίας ― 18 Νοεμβρίου 1886.

Έγκριση διαγράματος ρυμοτομίας ― 16 Μαρτίου 1890.



Προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού και γνωμοδοτήσει
του συμβουλίου των Δημοσίων Έργων, εγκρίνομεν το υποβληθέν και δια της
Ημετέρας υπογραφής περιβληθέν διάγραμμα ρυμοτομίας της κωμοπόλως
Καλυβίων, ως δι’ ερυθρών γραμμών εμφαίνεται.
Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν διάταγμα.

Εν Αθήναις τη 16η Μαρτίου 1890
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ζ) Η ληστεία
Σχετικά με τη ληστεία αναφέρθηκαν ήδη γεγονότα που συνέβησαν στην
Αττική και ιδιαίτερα στην περιοχή της Χασιάς τα έτη 1830, 1831. Επίσης τα
μέτρα που πήρε η αντιβασιλεία. Οι μελετητές που ασχολήθηκαν με το θέμα
θεώρησαν τη διάλυση των άτακτων στρατευμάτων ως την κυριότερη αιτία
της ληστείας στη μετεπαναστατική Ελλάδα. Οι πρώτες εκδηλώσεις συστη-
ματικής ληστείας εκδηλώθηκαν στη Φθιώτιδα και επεκτάθηκαν με σημαντι-
κή ένταση στη Στερεά Ελλάδα. Η ληστεία διήρκησε μέχρι και τις πρώτες δε-
καετίες του εικοστού αιώνα με δραματικά πολλές φορές περιστατικά. Αυ-
στηροί νόμοι και διάφορες αλλαγές στο σύστημα καταδίωξης εφαρμόστηκαν
για την εξάλειψη της ληστείας.
Στη χρονική περίοδο που εξετάζουμε στα Καλύβια της Χασιάς έγινε η απα-
γωγή του Σταύρου Χατζηδάκη από τη συμμορία του Ευαγγέλη Σπανού.
Αγνοούμε την ακριβή ημερομηνία αλλά θα προσπαθήσουμε να την εντάξου-
με σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
Πρώτα προσδιορίζοντας το χρονικό διάστημα που έδρασε ο Σπανός. Το
1854 αναφέρεται ληστής ο Ευάγγελος Σπανός 16 ή 17 ετών τότε, ποιμένας
από τη Μούχα της Ευρυτανίας. Το 1857-1858 ήταν μέλος της συμμορίας του
Καλαμπαλίκη. Σε άλλο σημείο της μελέτης ο ίδιος συγγραφέας γράφει ότι
στο τέλος του 1858 υπήρχαν στη Στερεά λιγότεροι από 50 ληστές, λείψανα
της «ηρωικής» εποχής ληστείας και μεταξύ των διασωθέντων ήταν και ο
Ευάγγελος Σπανός από το Συράκο 20 ετών «σπανόθριξ, καστανόθριξ και
υψηλός» που ανήκε στη συμμορία του Καινούριου.
Επρόκειτο για τον διαβόητο λήσταρχο της επόμενης δεκαετίας.
Στη δίκη του Σπανού εμφανίστηκαν και κατάθεσαν ως μάρτυρες κατηγο-
ρίας κακοποιηθέντες με φανερά τα σημάδια των κακώσεων. Περιέγρα-
ψαν τα βασανιστήρια, τις ενέδρες στην «Κακιά Σκάλα» στη Μεγαρίδα:
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τους έπιαναν λίγους λίγους τους επλάκωναν με τα τσεκούρια, δια να μη
φύγουν τους έκοβε ο Σπανός τα γόνατα και τους έριχνε σε μια μεριά. Κά-
ποιος μάρτυρας διηγήθηκε πώς του είχε κόψει τη μύτη. Άλλος περιέγρα-
ψε τις περιπλανήσεις το φθινόπωρο του 1864 στην Παρνασσίδα, και τις
απαγωγές με θύματα γυναίκες κοντά στον Αλμυρό. Στόχος της συμμορίας
ήταν οι πλούσιοι. Από τους τρεις κατοίκους του χωριού Μαραθιά της Ευ-
ρυτανίας οι δύο αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα βόδια τους για να εξοι-
κονομήσουν τα λύτρα, ενώ ο τρίτος που ήταν ακτήμονας και φτωχός φο-
νεύτηκε.
Είχε συνεργάτες στα διάφορα τσελιγκάτα στην Κεντρική Ελλάδα. Φίλους
τσελιγκάδες είχε επίσης στην Πάρνηθα. Στο Καρπενήσι είχε την αδελφή του
και τον πεθερό του, στην Αττική τους αδελφούς του, στη Θήβα ξάδελφο και
άλλα ξαδέλφια στους ανατολικούς δήμους της Φθιώτιδας.
Μεταξύ τσελιγκάτου και ληστρικής συμμορίας υπήρχε αλληλεξάρτηση.
Το 1874 στη Λάρισα δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση για διάφο-
ρες ληστείες στο Τουρκικό. Εξέτινε μέρος μόνο της ποινής του, αμνηστεύτη-
κε και αποφυλακίστηκε. Αγόρασε κτήματα στη νότια Θεσσαλία και αιγο-
πρόβατα και ζούσε με την οικογένειά του. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 1879
από ελληνικό απόσπασμα κοντά στην οροθετική γραμμή και μέσα στο τουρ-
κικό έδαφος. Δικάστηκε στο κακουργοδικείο Αθηνών τον Δεκέμβριο του
1879 και καταδικάστηκε σε θάνατο581.
Ο Ευαγγέλης Σπανός πριν το 1864 είχε δική του συμμορία. Μετά την έκτιση
της ποινής στη Λάρισα δεν πέρασε στο ελληνικό έδαφος παρά μόνο ως κρα-
τούμενος με τη γνωστή συνέχεια.
Ο Μανόλης Χατζηδάκης ήρθε από την Κρήτη ήδη από τις αρχές του 19ου αι-
ώνα και έλαβε μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα τιμηθείς με αργυρούν
αριστείον582. Στην Ιερά Οδό περίπου στο όριο των δημοτικών περιφερειών
Ασπροπύργου-Ελευσίνος είχε το Χάνι που έδωσε και το όνομα στην περιο-
χή ως τοπωνύμιο: «Χάνι του Μανόλη». Απόκτησε σημαντική περιουσία. Δι-
κή του ήταν η έκταση βόρεια της Ιεράς Οδού αρχίζοντας από το Χάνι καθώς
και νότια της Ιεράς Οδού προς τη θάλασσα, η μετέπειτα γνωστή ως ιδιοκτη-
σία Νάζου καθώς και η Βαμβακιά. Κτηματική περιουσία είχε και στο Φάλη-
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581) Γιάννης Κολιόπουλος: Ληστές, σελ.147, 156, 186-187, 205-206, 229, 237, 238, 239, 240, 250, 251.

582) Γ.Α.Κ. Φ288 Αριστείων, Δημήτρη Γιώτα: Οι Χασιώτες στην Επανάσταση του Εικοσιένα. Β’ Συ-

μπόσιον Ιστορίας και Λαογραφίας Βόρειας και Δυτικής Αττικής. Πρακτικά σελ.51.



ρο. Ίσως λόγω και της περιουσίας που είχε δημιουργήσει, να εξηγείται και
ο γάμος του με την Ελένη Μεθενίτη από τη Μάνδρα Αττικής που διακρινό-
ταν για τη μόρφωσή της, την οποία είχε καλλιεργήσει, όπως μου διηγήθηκαν
απόγονοί της, με διετή παραμονή στη Βενετία. Απόκτησαν δύο γιους τον
Στάυρο (1840) και τον Περικλή (1851).
Ο Σπανός απήγαγε τον Σταύρο Χατζηδάκη και τα λύτρα που ζητούσε ήταν
υπερβολικά, και ήταν σχεδόν αδύνατο να συγκεντρωθεί τέτοιου μεγέθους χρη-
ματικό ποσό. Παρήλθε αρκετός χρόνος για να συγκεντρωθούν τα χρήματα.
Πουλήθηκε όλη η έκταση νότια της Ιεράς Οδού καθώς και το κτήμα στο Φά-
ληρο. Ζήτησαν ακόμα και δώδεκα παραδοσιακές φορεσιές (φουστανέλες).
Όταν συγκεντρώθηκαν τα χρήματα την παράδοση των λύτρων και παρα-
λαβή του απαχθέντος ανέλαβαν ο δικηγόρος Κρασσάς583 και ο ανιψιός από
αδελφή του Κολοκοτρώνη Ψύλλας. Στο Κορορέμι, τη γνωστή τοποθεσία
βόρεια του Θριασίου, τους οδήγησε ο Ιωάννης Νερούτσος, που γνώριζε τα
κατατόπια, σύμφωνα με την επικοινωνία μέσω τρίτων που είχε προηγηθεί.
Ο Μανόλης Χατζηδάκης πλήρωσε την απελευθέρωση του γιού του με οι-
κονομική καταστροφή.
Η μητέρα του απαχθέντος σκέφτηκε στις φορεσιές που κατασκεύασαν να
προσθέσει κάποιο διακριτικό γνώρισμα ώστε να μπορεί να τις αναγνωρίσει,
ιδιαίτερα αν θα έβλεπε κάποιον να φοράει μία από αυτές. Σκέφτηκε τα γο-
νατάρια που η κατασκευή τους δεν θα προκαλούσε υποψία. Η σκέψη της
επαληθεύτηκε. Κάποια ημέρα στην εκκλησία είδε να φοράει κάποιος μία
από τις φορεσιές. Όρμησε πάνω του και δημιουργήθηκε πάταγος. Θεωρή-
θηκε ότι είχε συμμετοχή ως πληροφοριοδότης στην απαγωγή.

η) Αρχαιολογικές Έρευνες
Οι Καλυβιώτες τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα έβλεπαν κάθε τόσο
αρχαιολόγους και συνεργεία μπροστά τους. Η ιστορική τοπογραφία σε εξέ-
λιξη. Χαρτογράφιση της περιοχής. Άριστοι επιστήμονες της Τοπογραφικής
Υπηρεσίας του πρωσικού στρατού με επικεφαλής τον Ιωάννη Κάουπερτ,
κατά παραγγελία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, μετά από
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583) Από τους απογόνους πληροφορήθηκα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αποστολή. Δεν γνω-

ρίζω αν ο αναφερόμενος ως δικηγόρος Κρασσάς είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Αλκιβιάδη Κρασσά

υφηγητή του ρωμαϊκού δικαίου, το 1865 πρωτοδίκη, αντιεισαγγελέα, εφέτη και το 1879 καθηγητή

του ρωμαϊκού δικαίου.
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Τα Καλύβια από την Αγορά και ανατολικά, το 1878/79.
Στο φύλλο του χάρτου «Πύργος».

Τα Καλύβια από την Αγορά και δυτικά, το 1891, δώδεκα χρόνια μετά.
Κάτω Σταθμός και Αγία Παρασκευή.



επίμονες προσπάθειες προγραμματισμού εκ μέρους του Ε. Κουρτίου, μετα-
ξύ των ετών 1875-1894 εργάστηκαν και χαρτογράφησαν τους Χάρτες της
Αττικής (Karten von Attika) πιο γνωστούς ως Χάρτες του J. A. Kaupert.
«Λόγω της φύσεως του έργου, αλλά και εξ αιτίας των μεταβαλλόμενων συνθη-
κών, οι Χάρτες της Αττικής είναι αποτέλεσμα διαδοχικών βημάτων, κυρίως επε-
κτάσεων, και επάλληλων χρονικών παρατάσεων, και ωστόσο το όλο έργο στην
τελική μορφή του παρουσιάζει τέλεια ενότητα και εξακολουθεί να είναι απολύ-
τως συνεπές στις αρχικές χαρτογραφικές κατευθύνσεις των δημιουργών του584».
Τα διαδοχικά βήματα είναι φανερά και στην απεικόνιση του Θριασίου. Το
ανατολικό τμήμα του περιλαμβάνεται στο φύλλο με την ονομασία «Πύργος»
που χαρτογραφήθηκε το 1878/79 και διχοτομεί το αναπαριστάμενο σχέδιο
των Καλυβίων παρουσιάζοντάς του από τον κεντρικό άξονα και ανατολικά.
Το δυτικό τμήμα περιλαμβάνεται στο φύλλο με την ονομασία «Ελευσίς».
Χαρτογραφήθηκε 12 χρόνια αργότερα το 1891. Παρουσιάζει τα Καλύβια
από το Κέντρο και δυτικά. Στο φύλλο «Πύργος» δεν υπάρχει η σιδηροδρο-
μική γραμμή γιατί το 1879 δεν είχε κατασκευαστεί. Στο φύλλο «Ελευσίς»
φαίνεται αφού το 1884 εγκαινιάστηκε.
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Αντιγραφή από το έγγραφο που έστειλε ο αλλοδαπός ερευνητής.
Η σημείωση δική μου.
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Ο A. Milchhöfer την όγδοη δεκαετία του 19ου αιώνα, μεταξύ των άλλων,
έκανε έρευνες στη Θρία και σε άλλα σημεία του Θριασίου. Δεν μπορούμε
να διευκρινίσουμε τι τον ώθησε να επισκεφθεί την Ευαγγελίστρια, την εκ-
κλησία του χωριού, όπου είδε στην πρόσοψη τού ιερού βήματος την αναθη-
ματική στήλη της ιέρειας Ευαμέρας στη θεά Άρτεμη. Όταν προ ετών ενδια-
φέρθηκε αλλοδαπός ερευνητής και ζήτησε περισσότερες επεξηγήσεις ήταν
πλέον αργά. Η παλιά εκκλησία είχε γκρεμιστεί και στη θέση της είχε χτιστεί
η νέα. Η αναθηματική στήλη ασφαλώς είχε μεταφερθεί μαζί με τα μπάζα.

Έβλεπαν οι χωρικοί τα λείψανα αρχαίου κτίσματος στην Ιερά Οδό και
έδωσαν στην περιοχή το τοπωνύμιο «Άσπρος Πύργος» (Πύργου ι μπάρδë).
Ύστερα γύρισε το τοπωνύμιο και έδωσε το όνομά του στο χωριό. Όμως λίγα
χρόνια πριν τη μετονομασία, (το 1892) κάποιος θα είχε αντιληφθεί ότι εκεί
γίνονταν σωστικές ανασκαφές κι ότι εκεί κάτι σπουδαίο θα έπρεπε να υπήρ-
χε παλιά (ΠΑΕ 1892, 35). Τα συμπεράσματα του Φίλιου από τις ανασκαφές
έγραψα σε ανακοίνωση στο Α’ Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βορείου
Αττικής. (Πρακτικά σελ.50-51. Αχαρνές 1989). Με το κτίσμα ως Μεσαιωνικό
Πύργο, ασχολήθηκε αργότερα ο Ι. Τραυλός.

Σε άλλο αρχαιολογικό χώρο λόγω των μεγάλων ορθογωνικών λίθων οι
χωρικοί έδωσαν το τοπωνύμιο «Μακρύ Λιθάρι» (Γκούρ ι Γκλιάτë). Η έκτα-
ση αρκετή, έμεινε ανεξερεύνητη. Όπως και το «Ανάκτορο του Κρόκωνα»
που ναι μεν ήταν κοντά στους Ρειτούς, αλλά δεν εντοπίστηκε το ακριβές ση-
μείο, ίσως γιατί δεν βρέθηκαν ίχνη που να μαρτυρούν την παρουσία του.

θ) Από την απογραφή του 1899
Αρκετά χρόνια πριν, ψάχνοντας στα υπόγεια του Δημαρχείου, βρήκα ένα
χειρόγραφο τόμο και στην ετικέτα του, γραμμένη η λέξη «Δημοτολόγιο».
Όταν το ξεφύλλισα διαπίστωσα ότι είχαν καταχωρίσει τα μέλη κάθε οικο-
γένειας στις δύο ενορίες του χωριού Αγίου Δημητρίου και Ευαγγελίστριας.
Ο τελευταίος καταχωρισμένος είχε αυξ. αριθ. 2002. Ήσαν ακόμα κάποια
φύλλα σχισμένα και στο τελευταίο φύλλο το σύνολο των κατοίκων 2.012.
Ο αριθμός συμπίπτει με τον αριθμό της απογραφής του 1899. Αντέγραψα
το σύνολο των καταχωρισμένων ονομάτων και τα επεξεργάστηκα. Από
την επεξεργασία των στοιχείων για τον πληθυσμό του τέλους του 19ου αι-
ώνα, μερικά είναι τα πάρα κάτω:

584) Αττικής Οδοί, Αρχαίοι Δρόμοι της Αττικής, Επιμέλεια Μ. Κορρές, σελ.254, Εκδ. οίκος Μέλισσα.
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Κατανομή του Πληθυσμού κατά Δεκαετίες

Έτη Ενορία Ενορία Σύνολο Ποσοστό
Αγ. Δημητρίου Ευαγγελίστριας Κατοίκων %

1-10 290 282 572 28,57
11-20 226 193 419 20,93
21-30 211 185 396 19,78
31-40 118 120 238 11,89
41-50 86 87 173 8,64
51-60 58 62 120 5,99
61-70 25 44 69 3,45
71-80 2 10 12
81-90 1 1 2
91-100 1 0 1 0,75
1018 1.018 984 2.002 100

Δημήτριος 137
Γεώργιος 117
Ιωάννης 110
Κωνσταντίνος 78
Νικόλαος 66
Παναγιώτης 66
Αναστάσιος 55
Ευάγγελος 49
Σπύρος 38
Αθανάσιος 34
Χρήστος 33
Σιδέρης 30
Σωτήριος 30
Βασίλειος 15
Μιχαήλ 14
Αντώνιος 10
Σταμάτιος 10

Προκόπιος 9
Στέργιος 8
Φώτιος 8
Μελέτιος 8
Περικλής 6
Σταύρος 6
Αλέξανδρος 5
Εμμανουήλ 4
Θεόδωρος 4
Λεωνίδας 4
Πέτρος 4
Χαράλαμπος 4
Ανδρέας 3
Απόστολος 3
Δήμος ή Δημοσθένης 3
Ευθύμιος 3
Θεμιστοκλής 3

ι) Βαπτιστικά Ονόματα
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Θρασύβουλος 3
Παντελής 3
Παρασκευάς 3
Άγγελος 2
Αργυρός 2
Ηρακλής 2
Λουκάς 2
Φίλιππος 2
Αγησίλαος 1
Αχιλλέας 1
Γεράσιμος 1
Γρηγόριος 1
Δαμιανός 1
Διαμαντής 1
Ελευθέριος 1
Επαμεινώνδας 1
Ηλίας 1
Θεοχάρης 1
Κλεάνθης 1
Κυριάκος 1
Λυκούργος 1
Λύσανδρος 1
Μάρκος 1
Ματθαίος 1
Μηνάς 1
Μιλτιάδης 1
Ξενοφών 1
Παύλος 1
Πολυκράτης 1
Σεραφείμ 1
Στέφανος 1
Στυλιανός 1
Σωκράτης 1
Φυλαχτός 1
Χαρίλαος 1
Χριστόφορος 1
Ονόματα Ανδρών 1.024

Μαρία 171
Σοφία 99
Αικατερίνη 94
Ελένη 83
Σιδερή 61
Καλομοίρα 57
Βασιλική 26
Παρασκευή 25
Μαργαρίτα 24
Αγγελική 23
Αγαθή 18
Αργύρα ή Αργέττα 18
Αναστασία 17
Ευαγγελίνα ή Ευαγγελία 15
Δημητρούλα 13
Παναγιώτα 13
Μαρδίτσα 12
Φωτεινή 12
Αθηνά 11
Δέσποινα 9
Ξανθή 9
Ελευθερία 8
Κλειώ ή Κλίνω 8
Κρεούζα (Κούζα-Κρέουσα) 6
Όρσα 6
Ευφροσύνη 5
Κωνσταντίνα 5
Μαγδαληνή 5
Άννα ή Αννέτα 4
Ειρήνη 4
Ευθυμία 4
Καλή 4
Καλλιόπη 4
Κυριακή ή Κυριακούλα 4
Παγώνα 4
Πολυτίμη 4
Σταμάτα ή Σταματίνα 4
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Σωτήρα 4
Φανή ή Φανιώ 4
Φλώρα ή Φλωρού 4
Χριστίνα ή Χριστίνη 4
Αλεξάνδρα 3
Ασπασία 3
Θεοδώρα 3
Κασσιανή ή Κασσούα 3
Μπίλλια ή Μπίλλιω 3
Ανδρομάχη 2
Ανθή ή Ανθούλα 2
Ασήμω 2
Γαρουφαλιά 2
Γεωργία 2
Ευγενία 2
Ευτυχία 2
Ζαχαρούλα 2
Όλγα 2
Ουρανία 2
Σταυρούλα 2
Ακριβή 1
Αμαλία 1
Αντιγόνη 1
Αριάδνη 1
Αριστέα 1
Αρτεμησία 1
Αφροδίτη 1
Βαρβάρα 1
Δάφνη 1
Διαμάντα 1
Ελισσάβετ 1
Ελπινίκη 1
Ευανθία 1
Ευδοκία 1
Ευθαλία 1
Ευριδίκη 1
Ζωίτσα (Ζωή) 1

Θεοχάρα 1
Ιφιγένεια 1
Ιωάννα 1
Κυράστα 1
Μαλαματένια 1
Μάρθα 1
Μαρίνα 1
Πολυξένη 1
Πουλχερία 1
Σαλαμίνα (Σαλαμινιά) 1
Χαρίκλεια 1
Ονόματα Γυναικών            970
Σύνολο Ονομάτων 1.994
Αβάπτιστα 8
Γενικό Σύνολο:               2.002

ια) Αριθμός Οικογενειών
Στην πρώτη στήλη οικογένειες που
έμεναν στην ενορία του Αγ. Δημη-
τρίου, στη δεύτερη οικογένειες που
έμεναν στην ενορία Ευαγγελίστριας
και στην Τρίτη είναι το σύνολο των
δύο ενοριών.
Αβράμης 2 1 3
Αγγέλου 1 - 1
Αδάμ 1 - 1
Αθανασίου 2 - 2
Αντωνίου 5 4 9
Βάθης 2 3 5
Βασιλείου 1 2 3
Βερούτης 2 2 4
Γαβαθάς (Γαββαθάς) 5 - 5
Γαλανόπουλος 1 - 1
Γιώργας 2 - 2
Γκέλης 1 - 1
Γκιόκας 2 - 2
Γκολέμης 7 6 13
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Δέδες 2 4 6
Δημητρίου 1 - 1
Ευθυμίου (Καράμπελας) 1 1 2
Ευσταθίου - 2 2
Ηλίας 16 11 27
Θηβαίος - 1 1
Ιωάννου 1 - 1
Καλλιέρης 13 8 21
Καματερός - 9 9
Καμπόλης 4 22 26
Καραμπούλας - 5 5
Καστανάς - 2 2
Καψάλας 3 - 3
Κόλλιας 7 2 9
Κοροπούλης - 1 1
Κουράσης 12 - 12
Κουμπάρδας 6 5 11
Κώνστας - 4 4
Λιάκος 10 17 27
Λιόσης 7 4 11
Μανδρίτσας - 1 1
Μαρνίκας 1 2 3
Μαυράκης 6 4 10
Μελετίου 3 - 3
Μήλιωσης 1 - 1
Μουζάκας - 6 6
Μουλτής 1 - 1
Μπάρδης - 1 1
Μπεθάνης 1 - 1
Μπουγατιώτης 3 - 3
Μπουραΐμης 1 - 1
Μπρέμπος 1 1 2
Μυλωνάς 2 5 7
Νέζης 1 - 1
Νερούτσος 2 5 7
Ντάβαρης - 1 1
Παγώνης - 1 1

Πανταζής 5 1 6
Παπαγεωργίου 1 - 1
Παπαδάς 2 2 4
Παπαδημητρίου 5 - 5
Παπαϊωάννου - 3 3
Παπασωτηρίου 1 1 2
Παππούς 6 3 9
Πέππας 1 2 3
Πέτσης - 4 4
Πηλιχός 6 11 17
Πίνης 6 - 6
Πόγκας 1 - 1
Ρόδης 2 5 7
Σερέπας - 5 5
Σκληρός 4 - 4
Σκόρδας 1 - 1
Σουρλατζής 1 - 1
Σπυρίδων 2 4 6
Στάμου 1 1 2
Σωτηρίου - 1 1
Τόλιας - 3 3
Τραχιώτης - 2 2
Τριβέλλας 5 9 14
Τσεβάς - 3 3
Τσίγκος 18 8 26
Τσίμης 2 - 2
Τσοκάνης 1 - 1
Τσόκας 2 2 4
Τσουρέλης 1 - 1
Υφαντής 1 - 1
Φίλης 6 2 8
Φουρίκης - 2 2
Φρατζόλης 2 2 4
Φυλαχτός - 1 1
Χατζηδάκης 1 2 3
Χατζηδημητρίου - 2 2
Χατζής 7 - 7
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Χατζησπύρου 6 - 6

ιβ) Επώνυμα με άτομα από 5 και άνω
Κατά φθίνουσα τάξη
Ηλίας 27
Λιάκος 27
Καμπόλης 26
Τσίγκος 26
Καλλιέρης 21
Πηλιχός 17
Τριβέλλας 14
Γκολέμης 13
Κουράσης 12
Κουμπάρδας 11
Λιόσης 11
Μαυράκης 10
Αντωνίου 9
Καματερός 9
Κόλλιας 9
Παππούς 9
Φίλης 8
Μυλωνάς 7
Νερούτσος 7
Ρόδης 7
Χατζής 7
Δέδες 6
Μουζάκας 6
Πανταζής 6
Πίνης 6
Σπυρίδων 6
Χατζησπύρου 6
Βάθης 5
Γαβαθάς 5
Καραμπούλας 5
Παπαδημητρίου 5
Σερέπας 5

ιγ) Επαγγέλματα
Γεωργοί 130 25,54%
Κτηματίες 78 15,32%
Κηπουροί 48 9,43%
Ποιμένες 72 14,14%
Εργάτες 87 17,09%
Μελισσοκόμος 1 0,19%
Ρητινοσυλλέκτης 1 -
Έμποροι 8 1,57%
Παντοπώλης 1 -
Οινοπώλες 11 2,16%
Κρεοπώλες 6 1,18%
Βιομήχανος 1 -
Κεραμοποιός 1 -
Βυτιοποιός 1 -
Ποτοποιός 1 -
Βυρσοδέψης 2 0,39%
Καλαθοπλέκτης 1 -
Ορνιθοπώλες 5 0,98%
Καρροπώλης 1 -
Πεταλωτής 1 -
Σαμαρτζής 1 -
Καρραγωγείς 6 1,18%
Αμαξάδες 3 0,59%
Κτίστες 5 0,98%
Ξυλουργοί 4 0,78%
Σανδαλοποιοί 6 1,18%
Εμβαλωματής 1 -
Υποδηματοποιός 1 -
Τσαρουχάδες 2 0,39%
Κουρέας 1 -
Ράπτης 1 -
Τεχνίτης 1 -
Κυνηγός 1 -
Ναυτικός 1 -
Οργανοπαίχτες 2 0,39%
Ιατροί 3 0,59%



Χημικός 1 -
Δικηγόρος 1 -
Ιερεύς 1 -
Υπάλληλοι 5 0,98%
Οικονόμος 1 -
Τυπογράφος 1 -
Φοιτητής 1 -

ιδ) Η Κοινωνική Διαστρωμάτωση
Οι ιδιόκτητες εκτάσεις γης της κάθε οικογένειας δεν είχαν  ιδιαίτερα μεγά-
λες διαφορές μεταξύ τους, όπως συνέβαινε στην περιοχή των Κουντουριω-
τών που οι διαφορές αυτές ήσαν εντονότερες. Τα εύφορα κτήματα στα νότια
του κάμπου ήταν εθνικά. Δόθηκαν στους ιδιώτες με παραχωρητήρια κυρίως
σε εκείνους που τα κατείχαν καθώς και σε άλλους αλλά η έκταση που επι-
τρεπόταν να δοθεί ήταν περιορισμένη. Ο υπόλοιπος κάμπος δεν ήταν εύκο-
λα καλλιεργήσιμος. Βελανιδότοπος με εκτάσεις θαμνώδεις, πετρώδεις και
βοσκοτόπια. Το αλέτρι που όργωναν διέφερε από το ησιόδειο μόνο στο με-
ταλλικό υνί. Η έκταση που μπορούσε να καλλιεργήσει η κάθε οικογένεια
ήταν περιορισμένη. Το λεγόμενο γερμανικό αλέτρι άρχισε να χρησιμοποιεί-
ται μετά το 1860. Προς το τέλος του 19ου αιώνα είχαν κτηματικές εκτάσεις μέ-
χρι 500 στρέμματα λιγότεροι από πέντε, κάπως περισσότεροι μέχρι 300
στρέμματα και το μεγαλύτερο ποσοστό είχε από 150 και λιγότερα. Φυσικά
υπήρχαν και ακτήμονες. Στις δουλειές μαζί αφεντικά και εργάτες καθώς και
στο φαγητό, την ώρα της εργασίας και το βράδυ στο σπίτι.
Παράγοντες για την αύξηση της παραγωγής και της κτηματικής περιουσίας
αποδείχτηκαν: η δομή της οικογένειας, η εργατικότητα, η αποταμίευση και οι
ευνοϊκές γενικά συνθήκες όπως υγεία, καιρικές συνθήκες, έλλειψη δυσάρε-
στων γεγονότων. Προς το τέλος του 19ου αιώνα άρχισαν να διαφαίνονται τα
πρώτα σημάτια κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Οικογένειες με κάποιες διαφο-
ρές στην περιουσία και το εισόδημα, με επαγγελματικό γόητρο και κύρος κα-
θώς και στο μορφωτικό επίπεδο. Ξεχωριστή κοινωνική θέση κατείχαν οι οικο-
γένειες με γραμματισμένους, οι οποίοι επηρέασαν την εξέλιξη του χωριού.
Γνωρίσαμε τους δημάρχους του Δήμου Φυλής με έδρα τα Καλύβια (1858-
1899). Από τους οκτώ δημάρχους μόνο οι απόγονοι των δύο, του Προκόπη
Παπαδημητρίου και του Φώτη Λιάκου έγιναν δήμαρχοι ή κοινοτάρχες τον
20ο αιώνα. Δεν γνωρίζουμε πώς διοίκησαν οι: Ιωάννης (Αναγνώστης) Πα-
νούση Αντωνίου, Α. Καλέρις, Αναγνώστης Τσίγκος, Κωνσταντίνος Λιάκος.
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Ο Σιδέρης Τριβέλας έγινε δήμαρχος δύο τετραετίες. Η χάραξη και διάνοιξη
της λεωφόρου Δημοκρατίας από το χωριό μέχρι τη διασταύρωση της Ιεράς
Οδού την οποία και δενδροφύτευσαν με λεύκες καθώς και η δενδροφύτευ-
ση του περιβόλου της Αγίας Παρασκευής, είναι δικά του έργα, κατά ομολο-
γία του Νικολάου Παπαδημητρίου. Αλλά στην Πράξη 73 (1/9/1937) μνημο-
νεύεται η αρχική χάραξη ως γενόμενη το 1892. Τότε δήμαρχος ήταν ο Φ.
Λιάκος. Το πιθανότερο είναι να ξεκίνησε και το Πανηγύρι επί της δημαρ-
χίας του Σιδέρη Τριβέλα. Την ίδια εποχή επισκέπτονταν οι βασιλείς την πε-
ριοχή του Αγίου Λουκά. Ο Σιδέρης Τριβέλας παρευρέθηκε στους αρραβώ-
νες του διαδόχου τότε Κωνσταντίνου και ο βασιλιάς Γεώργιος τον παραση-
μοφόρησε με τον «Σταυρό του Σωτήρος» επειδή τον εντυπωσίασε η πρόπο-
σή του. Είχε μείνει στη μνήμη των συγχωριανών του ως ευτράπελο γεγονός

ο τρόπος που ξεγέλασε απόσπασμα
χωροφυλακής που πήγε στο σπίτι
του να τον συλλάβει. Είχε ξυλοφορ-
τώσει επιλοχία που ερχόταν από
την Αθήνα, έδερνε τους αγροφύλα-
κες και τρυγούσε σταφύλια στα
αμπέλια κατά βούληση. Είπε στο
απόσπασμα: Περιμένετε να ντυθώ.
Άνοιξε στην πίσω πλευρά του σπιτι-
ού ένα παράθυρο και εξαφανίστηκε. 
Ο Κωνσταντίνος Τσίγκος, πατέρας
του ζωγράφου Θάνου Τσίγκου, ξε-
κίνησε το πρώτο αντιπλημυρικό
έργο585. Αντιμετώπισε με τη συν-
δρομή των κατοίκων ομάδα Αθη-
ναίων οικοπεδοφάγων που διεκδί-
κησαν το Στεφάνι. Διέλυσαν τα
ορόσημα που είχαν τοποθετήσει
και με πολιτικά μέσα απηλλάγησαν
απ’ αυτούς586.

Παπαδημητραίοι και Λιακαίοι. Από έναν παπά και ένα χανιτζή προήλθαν δύο
οικογένειες που επηρέασαν τη ζωή του Ασπρόπυργου ένα σχεδόν αιώνα.
Ο Παπαδημήτρης (Μπρέμπος) απόκτησε τέσσερα αγόρια και μία κόρη.
Γιός του ήταν ο Προκόπης Παπαδημητρίου που έγινε δήμαρχος δύο τε-
τραετίες, κοινοτάρχης ο γιός του Προκόπη Γεώργιος, και δήμαρχος ο εγ-
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γονός του Προκόπιος Παπαδημητρίου του Περικλή.
Τελευταίος δήμαρχος Φυλής υπήρξε ο Νικόλαος Παπαδημητρίου εγγονός
του παπά, από τον γιό του Αναστάσιο.
Γιος τού Μήτρου Σταμάτ. Λιάκου του ιδιοκτήτη χανιού ήταν ο Φωτ. Λιάκος.
Δύο από τα αγόρια του Φώτη Λιάκου ο Δημήτριος και ο Γιάννης έγιναν κοι-
νοτάρχες. Πρέπει να τονισθεί ότι έπαιξαν βασικό ρόλο οι δυο οικογένειες
στις πολιτικές διαμάχες. Βενιζελικοί οι Παπαδημητραίοι, βασιλικοί οι Λια-
καίοι. Σε επόμενα κεφάλαια θα μας απασχολήσει η συγκεκριμένη εποχή.

Φώτης Λιάκος, ο φουστανελάς.
Άνθρωπος με δυνατή προσωπικότη-
τα. Γεννήθηκε το 1850 και ξεκίνησε
επαγγελματικά με το μαγαζί στα Κα-
λύβια, μετέπειτα των Τριβελαίων,
δυτικά της πλατείας του Ωρολογίου.
Η παρουσία ομάδας Κρητικών την
περίοδο 1866-1869 του έδωσε την ευ-
καιρία να τους εφοδιάσει όλους με
ένα μπιλιετάκι για να ψωνίζουν σ’
αυτόν και να πληρώνουν στο τέλος
της εβδομάδας. Νέος παντρεύτηκε
την κόρη του Αναγνώστη Τσίγκου
Μαργαρίτα και μετοίκησε στην Αθή-
να όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο.
Δεν έχω ακριβή στοιχεία για να γρά-
ψω το σύνολο της περιουσίας που
δημιούργησε. Θα σταθώ μόνο στα
σπίτια που γνώρισα. Ιδιόκτητο το
σπίτι που κατοίκησαν στην Πλατεία της Μητρόπολης (Πανδρόσου 1). Δύο σπί-
τια στην οδό Θεάτρου, μεταξύ Πλατείας Θεάτρου και οδού Σωκράτους, απο-
τέλεσαν αργότερα προίκα στις κόρες Καλομοίρα και Δέσποινα. Το σπίτι στον
Ασπρόπυργο με τη σφραγίδα του Τσίλερ. Δημιούργησε πολυμελή οικογένεια,
4 αγόρια: Γεώργιος, Δημήτριος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, 4 κορίτσια: Μαρία,
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Καλομοίρα, Δέσποινα, Αικατερίνη.
Ως έμπορος είχε επιβληθεί στην
αγορά. Έκλεινε τα φορτία του στα-
ριού από την Οδησσό εν πλω και τα
μεταπουλούσε όταν έφτανε το
πλοίο στο λιμάνι. Δεν αποχωρίστη-
κε τη φουστανέλα. Τον έβλεπαν να
πλησιάζει στην πιάτσα και σκεπτό-
μενοι ότι μπορούσε να επηρεάσει
το παζάρι έλεγαν: έρχεται ο φου-
στανελάς.
Στις νεότερες γενιές του χωριού εί-
χε δημιουργηθεί ένας θρύλος γύρω
από το πρόσωπό του. Έπαιξε ρόλο
και η δολοφονία του. Υπήρχαν άν-
θρωποι που τον ευγνωμονούσαν. Κι
άλλοι επηρεασμένοι τον αποκαλού-
σαν τοκογλύφο. Είχα την επιθυμίσα
να μάθω την αλήθεια. Μου δόθηκε
μια ευκαιρία που δυστυχώς δεν ολο-
κλήρωσα. Ήμουν παρών στο σπίτι
του Ασπρόπυργου όταν ο γιός του
Αλέξανδρος συγκέντρωνε, για να τα
πάρει, κάποια αντικείμενα. Έπεσε
στα χέρια μου ένα χειρόγραφο βι-
βλίο λογαριασμών του Φώτη Λιά-
κου. Το ξεφύλλισα και σάστισα
όταν σε μια σελίδα διάβασα: ετήσιο
επιτόκιο 8,3%. Ήταν μικρότερο
από το νόμιμο. Δυστυχώς δεν τόλμη-
σα να ζητήσω αυτό το βιβλίο. Θα εί-
χαμε μπροστά μας ολοφάνερη την
αλήθεια, την οποία θα αναζητήσω
με έμμεσο τρόπο. Ο Φώτης Λιάκος
δημιούργησε την περιουσία σε μια
εικοσιπενταετία, 1875-1899. Το
ερώτημα που προβάλλει είναι: Δημι-
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ουργήθηκε αυτή η τόσο σημαντική περιουσία από τόκους δανείων των συγ-
χωριανών του; Το 1879 τα Καλύβια είχαν 1.507 κατοίκους και 2.012 το 1899.
Πόσες οικογένειες θα μπορούσαν να έχουν δανειστεί και ποια ποσά; Στο τό-
σο στενό περιβάλλον θα ήταν γνωστό ποιες οικογένειες εκμεταλλεύτηκε.
Από τα στοιχεία που μπόρεσα να συγκεντρώσω ελάχιστες οικογένειες πού-
λησαν κάποια ιδιοκτησία τους να ξωφλήσουν το χρέος κι αυτό έγινε μετά το
θάνατό του όταν τα δικαιώματα ανήκαν στους δικαιούχους της κληρονομιάς.
Ασφαλώς και δάνειζε χρήματα με τόκο αλλά οι δραστηριότητές του δεν εξα-
ντλούντο στην εκμετάλλευση των δανείων. Το εμπόριο ήταν η απασχόλησή
του. Ο γιός του Γιάννης μού είχε εκφράσει ότι ήταν λάθος του πατέρα του το
σπίτι που έκτισε στα Καλύβια. Δημιούργησε σε κάποιους φθόνο.
Ο νεαρός χωρικός από τα Καλύβια, που άνοιξε τα φτερά του, έκτισε σπί-
τι και κατοίκησε στην καρδιά της Αθήνας, με κοινωνική κινητικότητα που
τον ανέδειξε στον εμπορικό κόσμο, είχε την τύχη ή το ένστικτο να προ-
σλάβει δικηγόρους πρωτοεμφανιζόμενους, που μετέπειτα έγιναν υπουρ-
γοί του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τριάντα τρία χρόνια μετά τον θάνατό του
το 1932 συνέβαλε από τον τάφο στο διορισμό ως συμβολαιογράφου του γι-
ού του Γιάννη. Τότε, υπουργός του Βενιζέλου, ημέρα του Πάσχα, γνωρί-
ζοντας ότι επρόκειτο να παραιτηθεί η Κυβέρνηση, έφτασε με άμαξα στον
Ασπρόπυργο να ειδοποιήσει να πάει ο Γιάννης την επομένη τα χαρτιά του
για τον διορισμό στο Υπουργείο. Ήταν ο Γιάννης για τον Βενιζέλο κόκ-
κινο πανί, όμως υπέγραψε πολλά έγγραφα αυτήν την ημέρα και δεν το
πρόσεξε. Ο υπουργός είχε πάρει από τα χέρια του Φώτη Λιάκου το πρώ-
το τάλιρο, την πρώτη του αμοιβή ως δικηγόρος.

Τη 19η Οκτωβρίου 1899 στην ειδησιογραφία εφημερίδας διαβάζουμε:
«Η Χθεσινή Δολοφονία.
Ο γυναικάδελφος τον γαμβρόν του.
Χθες την 6ην πρωινήν ώραν ο εκ Καλυβίων της Χασιάς Παναγής
Τσίγκος καιροφυλακτήσας εις την θέσιν Σκάλα της λίμνης Κου-
μουνδούρου εδολοφόνησεν τον επ’ αδελφή γαμβρόν αυτού Φώ-
τιον Λιάκον έμπορον ενταύθα και πρώην δήμαρχον αυτής.
Ο δολοφόνος εξεκένωσε κατά του Λιάκου το όπλον του εξ απο-
στάσεως δύο βημάτων καθ’ ήν στιγμήν ούτος επί σούστας ήγετο
εις τα Αθήνας και αφήκεν αυτόν άπνουν.
Το πτώμα του δολοφονηθέντος μεταφέρθηκε εις Καλύβια, ο δε
δράστης εγένετο άφαντος».
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Οι οικογένειες δεν κράτησαν μίσος μεταξύ τους. Όπως μου είχε διηγηθεί ο
Γιάννης Λιάκος, στον θάνατο θείας των που συνέβη αργότερα κάλεσαν τα
πρώτα ξαδέλφια και μίλησαν μεταξύ τους. Ο ίδιος μου είχε αποκαλύψει τους
ηθικούς αυτουργούς που κράτησαν τον δράστη στο υπόγειο του Μαυράκη
δύο και μισό ημερόνυχτα και τον προετοίμασαν για τη δολοφονία. Αιτία
ήταν μια λογομαχία μεταξύ θύματος και δράστου στο ύψος της ανατολικής
αυλόθυρας του Δημοτικού Σχολείου, επειδή ο δράστης δεν είχε εκπληρώσει
τις δανειακές υποχρεώσεις προς Ελευσίνιο τοκιστή και το θύμα ήταν εγγυη-
τής. Ο Γιάννης Λιάκος δεν καταφέρθηκε ποτέ κατά της οικογένειας του
δράστη. Ορκίστηκε όμως να εκδικηθεί με κοινωνική διάκριση το χαμό του
πατέρα του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1896 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1914

α) Οι Πρόεδροι των Κυβερνήσεων
Από το 1895 μέχρι το 1914 σχηματίστηκαν 17 κυβερνήσεις στις οποίες διετέ-
σαν Πρόεδροι αυτών των Κυβερνήσεων: ο Θ. Δεληγιάννης: 1895-1897, 1902-
1904 ― ο Δ. Ράλλης: 1897, 1903, 1905, 1909 ― ο Α. Ζαΐμης: 1897, 1898, 1901
― ο Γ. Θεοτόκης: 1899, 1903, 1903, 1905 ― ο Κ. Μαυρομιχάλης: 1909 ― ο
Σ. Δραγούμης: 1910. Την 6η Οκτωβρίου 1910 έγινε πρωθυπουργός ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος. Από τα τέλη του 1912 όταν ο Βενιζέλος έλειπε στο εξωτε-
ρικό εκτελούσε χρέη πρωθυπουργού ο Λ. Κορομηλάς587.

β) Η Έκρηξη της Κρητικής Επανάστασης 1896-1897
Το 1878 η Πύλη είχε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέ-
ναντι στις Δυνάμεις και είχε προβεί σε παραχωρήσεις στην Κρήτη: Πλειο-
ψηφία χριστιανών στην ετήσια συνέλευση, 49 έναντι 31 μωαμεθανών. Χρι-
στιανός γενικός διοικητής με μωαμεθανό πάρεδρο. Η ελληνική επίσημη
γλώσσα της συνέλευσης και των δικαστηρίων. Το πλεόνασμα των κρατικών
εσόδων να διατίθεται σε τοπικές επενδύσεις. Αυτές οι παραχωρήσεις έμει-
ναν γνωστές ως σύμβαση της Χαλέπας.
Το 1888 με αφορμή τη διαμάχη γύρω από τα τοπικά ζητήματα των δύο κομ-
μάτων που είχαν δημιουργηθεί, οι Τούρκοι έστειλαν στο νησί στρατό με διοι-
κητή τον στρατηγό Σαχίρ πασά να επιβάλει την τάξη και να περιορίσει τις
ελευθερίες σύμφωνα με τη σύμβαση της Χαλέπας, τις οποίες και το Δεκέμβριο
του 1889 κατάργησε εντελώς. Το 1895 έστειλαν οι Τούρκοι κυβερνήτη του νη-
σιού τον χριστιανό Καραθεοδωρή, ο οποίος προκάλεσε την αντίθεση των μου-
σουλμάνων της Κρήτης και παραιτήθηκε. Στην Αθήνα δημιουργήθηκε η Εθνι-
κή Εταιρεία, η οποία την άνοιξη του 1896 αριθμούσε 56 παραρτήματα σε διά-
φορες πόλεις της Ελλάδος και 83 υποοργανώσεις στις ελληνικές κοινότητες
του εξωτερικού. Στις 6/18 Μαΐου 1896 η Κρητική Επιτροπή δραστηριοποιήθη-
κε και περικύκλωσε 1.600 Τούρκους στρατιώτες στο Βάμο. Ακολούθησαν
αντίποινα των Τούρκων στα Χανιά. Άρχισαν να αποβιβάζουν στρατεύματα
στην Κρήτη. Οι Δυνάμεις είχαν στείλει τα θωρηκτά τους στο νησί. Η ελληνική
κυβέρνηση κάθισε υποχρεωτικά χωρίς να ενεργήσει. Οι Δυνάμεις πρότειναν
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με πρωτοβουλία της Αυστρίας να διορίσει η Πύλη χριστιανό διοικητή να συ-
γκαλέσει την Κρητική Συνέλευση να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Σύμ-
βασης της Χαλέπας και να χορηγήσει γενική αμνηστία.
Οι Χριστιανοί ζήτησαν να ισχύσει στην Κρήτη καθεστώς παρόμοιο με της
Σάμου. Οι μάχες ξανάρχισαν γιατί οι Τούρκοι άρχισαν να καταστρατηγούν
τις αποφάσεις του χριστιανού διοικητή αλλά και οι Έλληνες κατηγορήθηκαν
ότι έστειλαν εθελοντές στην Κρήτη, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Ακο-
λούθησαν προτάσεις των Τούρκων που δεν απέρριψαν η Ελληνική Κυβέρ-
νηση και η Κρητική Επιτροπή, αλλά οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης Ράλλης,
Θεοτόκης, Σιμόπουλος και ο Πρόξενος Γεννάδης ανέπτυξαν ανεξάρτητη
δράση με αποτέλεσμα να προβαίνουν οι Τούρκοι σε αντίποινα και να κατη-
γορούν τους Κρητικούς στις Δυνάμεις.
Ακολούθησαν νέες εξεγέρσεις και σφαγές. Ο Δεληγιάννης υποχωρώντας
στη λαϊκή πίεση έστειλε πλοία στα νερά της Κρήτης. Αρχές του 1897 έστει-
λαν μια δύναμη ελληνικού στρατού στην Κρήτη. Οι Δυνάμεις αποβίβασαν
αγήματα ναυτών. Οι Γερμανοί ζήτησαν αποκλεισμό του Πειραιά. Οι Άγγλοι
αντέδρασαν. Τελικά με γαλλική πρόταση η Κρήτη θα αποκτούσε αυτόνομο
καθεστώς αλλά θα εξακολουθούσε να αποτελεί τμήμα της οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας. Οι Δυνάμεις συζητούσαν την εκλογή γενικού διοικητή. Οι Ρώ-
σοι πρότειναν τον δευτερότοκο γιο του Έλληνα βασιλιά, Γεώργιο. Οι Τούρ-
κοι ζητούσαν να ανατεθεί σε Τούρκο υπήκοο.
Η Πύλη ετοιμαζόταν για πόλεμο να κανονίσει οριστικά τα θέματα με τους
Έλληνες. Το ίδιο και οι Έλληνες588.

γ) Βιομηχανική Επανάσταση, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα νέα κοινωνι-
κά προβλήματα δημιουργήθηκαν καθώς και αποικιακοί ανταγωνισμοί. Η αύ-
ξηση του πληθυσμού, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων στις βιομηχανικές χώ-
ρες δημιούργησαν προβλήματα εργασίας και πολεοδομίας. Μεγάλη άνθηση
γνώρισε η βιομηχανία αυτοκινήτων και γύρω στο 1900 έγιναν οι πρώτες δο-
κιμές αεροπλάνων. Βασικός παράγοντας στην παραγωγή έγινε η μηχανή.
Από οικονομική άποψη ιδιαίτερη σημασία είχε η χρήση νέων υλών και νέων
μεθόδων για την παραγωγή ενέργειας και την κατασκευή βιομηχανικών
προϊόντων. Ενδιαφέρον δημιουργήθηκε για τις χώρες που διέθεταν αυτές τις
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ύλες. Οι βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης αναζητούσαν αγορές για τα βιο-
μηχανικά προϊόντα και επιδίωκαν να ασκήσουν οικονομικό έλεγχο στις
πλουτοπαραγωγικές πηγές των άλλων χωρών, ιδιαίτερα στις πρώτες ύλες.
Η παγκόσμια κυριαρχία των βιομηχανικών χωρών της Ευρώπης άρχισε να
αμφισβητείται από νέες χώρες που εισέρχονταν στο παιγνίδι του ανταγωνι-
σμού. Η παγκοσμιότητα των ανταγωνισμών θα οδηγούσε στην παγκοσμιότη-
τα των πολέμων.
Νέα αριστοκρατία του πλούτου δημιουργήθηκε. Βιομήχανοι, τραπεζίτες, μέ-
τοχοι τραπεζών, εφοπλιστές, μεγαλέμποροι. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας δη-
μιούργησε μία νέα κοινωνική τάξη, την εργατική. Η απεργία εμφανίστηκε ως
μέσο κοινωνικού και πολιτικού αγώνα και διεκδίκησης δικαιωμάτων589.

δ) Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897
Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος αρχηγός του στρατού της Θεσσαλίας το Μάρτιο του
1897 πήγε στο Βόλο. Οι Δυνάμεις προειδοποίησαν την Ελλάδα και την Τουρ-
κία ότι ο επιτιθέμενος θα αναγκαζόταν να υποστεί τις συνέπειες. Έπειτα από
επεισόδια που έγιναν στα σύνορα, άρχισαν οι εχθροπραξίες την 5η/17η Απριλί-
ου 1897. Οι Έλληνες ήσαν άσχημα εφοδιασμένοι με ανίκανη στρατιωτική ηγε-
σία. Οι Τούρκοι με καλά οπλισμένο στρατό και εκπαιδευτές Γερμανούς αξιω-
ματικούς. Στις ελληνικές γραμμές επικράτησε μεγάλη σύγχυση και δόθηκε
εντολή υποχώρησης. Οργισμένα πλήθη πολιόρκησαν τα ανάκτορα. Αποδιοπο-
μπαίος θεωρήθηκε ο Κωνσταντίνος και ο βασιλιάς κατηγορήθηκε για αμέλεια.
Στην πρωθυπουργία αντικαταστάθηκε ο Δεληγιάννης από τον Ράλλη και ζητή-
θηκε η μεσολάβηση των Δυνάμεων. Την 8η/20η Μαΐου 1897 υπογράφηκε ανα-
κωχή. Η Γερμανία υποστήριζε με πάθος την Τουρκία αλλά οι άλλες Δυνάμεις
έσωσαν την Ελλάδα από οποιαδήποτε μείωση της επικράτειας με εξαίρεση ορι-
σμένους θυλάκους βορειοδυτικά και δυτικά της Λάρισας. Η Ελλάδα υποχρεώ-
θηκε να καταβάλει αποζημίωση 4 εκατομμύρια τούρκικες λίρες.
Υπογράφηκε ειρήνη την 22α Νοεμβρίου/4η Δεκεμβρίου 1897 στην Κωνσταντι-
νούπολη. Στην Κρήτη ξέσπασαν νέες ταραχές. Τελικά οι Δυνάμεις αξίωσαν τα
τουρκικά στρατεύματα να εκκενώσουν το νησί και επέλεξαν τον πρίγκιπα Γε-
ώργιο, δευτερότοκο γιό του βασιλιά Γεωργίου Α’ για το αξίωμα του διοικητή
του νησιού, τη18η/30η Νοεμβρίου 1898. Η Κρήτη έγινε αυτόνομη επαρχία590.
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ε) Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908)
Δύο δεκαετίες πριν είχαν ξεκινήσει οι Βούλγαροι να οργανώνονται. Το 1885
προσάρτησαν πραξικοπηματικά την Ανατολική Ρωμυλία. Το 1893 οι Σλαβο-
μακεδόνες που πρόσκεινταν στη Βουλγαρία ίδρυσαν την Εσωτερική Μακε-
δονική Επαναστατική Οργάνωση (Ε.Μ.Ε.Ο.) με πρόγραμμα την αυτονόμη-
ση της Μακεδονίας. Το 1895 ιδρύθηκε στη Σόφια το «Ανώτατο Κομιτάτο»
που εργαζόταν για την  προσάρτηση όλης της Μακεδονίας. Αρχικά δεν ενό-
χλησαν τους Έλληνες, γρήγορα όμως αποκαλύφθηκαν οι πραγματικοί σκο-
ποί. Δολοφονήθηκαν στα βιλαέτια Σκοπίων και Μοναστηρίου Σέρβοι και
Έλληνες που αντιτίθεντο στα σχέδιά τους. Τον Απρίλιο του 1903 Βούλγαροι
ανατίναξαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το γαλλικό ατμόπλοιο
«Guadalquivir» και την Οθωμανική Τράπεζα και έκαναν δυναμιτιστικές
απόπειρες σε σιδηροδρομικές γέφυρες, σταθμούς, σήραγγες και επιβάτες
τραίνων. Το καλοκαίρι του 1903 στην εορτή του Προφήτη Ηλία οι Σλαβομα-
κεδόνες ξεσήκωσαν επανάσταση, τη γνωστή Ιλίν Ντεν (Ilinden) που την κα-
τέστειλε ο τούρκικος στρατός.
Στην Αθήνα οργανώθηκαν συλλαλητήρια. Το 1903 ιδρύθηκε το «Μακεδονι-
κό Κομιτάτο» με πρόεδρο τον διευθυντή της εφημερίδας «Εμπρός» Δ. Κα-
λαποθάκη. Από την άνοιξη του 1903 ο Παύλος Μελάς είχε στείλει, μαζί με
άλλους συναδέλφους του, την πρώτη ένοπλη ομάδα. Διάφορες άλλες Εται-
ρείες και Επιτροπές είχαν συσταθεί.
Ο μητροπολίτης Καστοριάς Καραβαγγέλης και ο Ίωνας Δραγούμης, γραμ-
ματέας του ελληνικού προξενείου στο Μοναστήρι, άρχισαν να εμψυχώνουν
και να οργανώνουν τους κατοίκους της υπαίθρου με τη σύσταση επιτροπών.
Αξιωματικοί στάλθηκαν ως υπάλληλοι στα Ελληνικά Προξενεία, έμποροι ή
διευθυντές σχολείων. Γιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι και δασκάλισσες, ιερω-
μένοι και άνθρωποι του λαού εργάστηκαν για την αντίσταση.
Το 1904 άρχισε ο Μακεδονικός αγώνας. Ο οπλαρχηγός Χρ. Κώτας (σλαβό-
φωνος) κράτησε τον αγώνα ως το 1904 στην περιοχή Φλώρινας-Καστοριάς.
Ο Λάμπρος Κορομηλάς διεύθυνε τον αγώνα από το Προξενείο της Θεσσα-
λονίκης. Του Παύλου Μελά η δράση διήρκησε μόνο ενάμισο μήνα. Πήρε τη
θέση του, μετά το θάνατό του ο Κρητικός υπολοχαγός Γεώργιος Τσόντος.
Στην Κεντρική Μακεδονία έδρασε με επιτυχία ο Χειμαρριώτης αξιωματικός
Σπυρομίλιος. Οι Βλάχοι των πόλεων, κωμοπόλεων και της συντριπτικής
πλειοψηφίας των χωριών της Βόρειας Μακεδονίας, πλην από ελάχιστους
ρουμανίζοντες, αποτέλεσαν τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής άμυνας σε όλη
τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα.
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Ένας περίεργος πόλεμος έλαβε χώρα στην ελώδη λίμνη των Γιαννιτσών.
Υιοθετήθηκε το σύστημα της ένοπλης πολιτοφυλακής και σύντομα εκατο-
ντάδες χωριών απόκτησαν ένοπλους φρουρούς. Στη Θεσσαλονίκη η προ-
σπάθεια πήρε συστηματική μορφή από το 1906 που ιδρύθηκε η μυστική
«Οργάνωση Θεσσαλονίκης». Το 1907 η ελληνική άμυνα πέρασε σε μαζική
αντεπίθεση. Στις αρχές του 1908 η στρατιωτική κατεύθυνση του αγώνα ανα-
τέθηκε στον συνταγματάρχη Παν. Δαγκλή με πρόεδρο τον Γ. Μπαλτατζή. Το
βουλγαρικό κίνημα άρχισε να παρουσιάζει κάμψη (1907-1908). Προσωπικά
μίση, καθώς και η σύγκρουση αυτονομιστών και ενωσιτών δίχασε τους
Βουλγάρους της Μακεδονίας.
Οι Βούλγαροι σωβινιστές οργάνωσαν σειρά από ανθελληνικά συλλαλητήρια
στη Βάρνα, Σόφια, Φιλιππούπολη, Στενίμαχο, Πύργο και αλλού και ετράπη-
σαν σε διαρπαγές και καταστροφές των ελληνικών περιουσιών και σε κα-
κοποιήσεις των Ελλήνων, που κατοικούσαν από πανάρχαια χρόνια στην πα-
ραλιακή λουρίδα του Εύξεινου καθώς και στην Ανατολική Ρωμυλία, με την
ανοχή ή και υποστήριξη του επίσημου βουλγαρικού κράτους. Τη μεγαλύτε-
ρη καταστροφή έπαθε η Αγχίαλος γιατί οι κάτοικοί της αντιστάθηκαν. Πολ-
λοί κατέφυγαν πρόσφυγες στην Ελλάδα591.

στ) Η Επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908 ― Όξυνση στην Κρήτη
Τον Ιούλιο του 1908 ξέσπασε η επανάσταση των Νεοτούρκων. Εκθρόνισε
τον Αβδούλ-Χαμίτ. Οργανώθηκε μυστικά στις φρουρές της Μακεδονίας και
εξήγγειλε σύνταγμα, ισονομία, και ισοπολιτεία για όλες τις εθνότητες, σε-
βασμό των θρησκευτικών δοξασιών τους και γενική αμνηστία που οδήγησαν
στον τερματισμό του ένοπλου αγώνα. Βούλγαροι κομιτατζήδες και Έλληνες
αντάρτες κυκλοφόρησαν ελεύθεροι στους δρόμους των Μακεδονικών πόλε-
ων. Απεδείχθη όμως ότι δεν ήταν φιλελεύθερη η επανάσταση αλλά υπέκρυ-
πτε εθνικιστικούς σκοπούς. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας γρήγορα απογοη-
τεύτηκαν και οι διαφορές των εθνοτήτων ξαναφανερώθηκαν οξύτατες.
Στην Κρήτη το 1905 (23 Μαρτίου) ο Βενιζέλος με 600 επαναστάτες οργάνωσε
στο Θέρισσο προσωρινή Εθνική Συνέλευση και εξαπλώθηκε η ενωτική κίνη-
ση σε όλο το νησί. Διαπραγματεύτηκε με τους Προξένους οι οποίοι έκαναν δε-
κτές τις απόψεις του για νέες μεταρρυθμίσεις και νέες παραχωρήσεις. Το 1906
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ο πρίγκιπας Γεώργιος παραιτήθηκε και έγινε δεκτός στη θέση του ο Αλέξ.
Ζαΐμης. Ο Βενιζέλος προετοίμαζε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα592.

ζ) Το Κίνημα στο Γουδί (1909)
Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε από ανώτερους και κατώτερους αξιω-
ματικούς και απαιτούσε την αναδιοργάνωση του στρατού και του ναυτικού,
την απομάκρυνση των πριγκίπων από κάθε στρατιωτική διοίκηση και τη με-
ταρρύθμιση και εξυγίανση της πολιτικής ζωής.
Μπροστά στην αντίδραση των πολιτικών ο Σύνδεσμος έλυσε το πρόβλημα με
πραξικόπημα. Τη νύκτα της 14ης-15ης Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε το κίνημα
στη θέση Γουδί έξω από την Αθήνα. Ο Δημ. Ράλλης απέτυχε να διαπραγμα-
τευθεί με τους επαναστάτες. Αρχηγός του κινήματος ήταν ο Ν. Ζορμπάς συ-
νταγματάρχης του πυροβολικού. Ο στρατός, που από την εποχή της βαβαρο-
κρατίας με συστηματική παραγκώνιση στρατιωτών από τις λαϊκές τάξεις εί-
χε αποκτήσει χρώμα αριστοκρατικό, μετά την ταπεινωτική ήττα του 1897
στελεχώθηκε και με άτομα λαϊκής προέλευσης.
Το κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου είναι ένα από τα ελάχιστα ιστορικά
γεγονότα για το οποίο αναφέρονται με επαινετικά λόγια ιστορικοί και πολι-
τικοί μελετητές όλων των αποχρώσεων. Για πρώτη φορά στην ελληνική με-
ταπελευθερωτική ιστορία εμφανίζεται μια απόλυτη σύμπνοια και σύμπραξη
του λαού με το στρατό.
Τη 14η Σεπτεμβρίου 1909, στο συλλαλλητήριο, διατυπώθηκαν επαναστατικές
για την εποχή αξιώσεις:
1) Επιβολή φόρου στο εισόδημα, 2) Προστασία της παραγωγής, 3) Μεταβο-
λή των υπαλλήλων σε υπηρέτες του λαού, 4) Βελτίωση της θέσης των εργα-
τών, 5) Καταδίκη της τοκογλυφίας593.
Εκάλεσαν από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

η) Η Συνταγματική Μεταρρύθμιση του 1911
Η Παλαιά Βουλή τη 18η Φεβρουαρίου/ 3η Μαρτίου 1910 ψήφισε μια απόφα-
ση που προέβλεπε τη σύγκληση συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, που θα την
αποτελούσε διπλάσιος αριθμός βουλευτών από εκείνους της τακτικής Βου-
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λής, σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος. Στις εκλογές της 8ης/21ης Αυ-
γούστου ο Βενιζέλος δεν έλαβε μέρος. Οι παλαιοί ηγέτες των κομμάτων Θε-
οτόκης και Ράλλης δεν έλαβαν υπουργικά αξιώματα και προσπάθησαν και
πέτυχαν την πτώση της κυβέρνησης Δραγούμη. Στις εκλογές του Νοεμβρίου
1910 ο Βενιζέλος, αφού είχε επιβάλει, η Βουλή που θα αναδεικνυόταν, να εί-
ναι αναθεωρητική, κέρδισε 260 έδρες σε σύνολο 362, συντριπτική νίκη594.
Με το Σύνταγμα του 1911 ολοκληρώθηκε το κράτος δικαίου. Κατοχυρώθη-
κε η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, έγινε σημαντικό βήμα προς τη δι-
εύρυνση της δικαστικής ανεξαρτησίας, θεσπίστηκε το εκλογοδικείο, περιε-
λήφθησαν διατάξεις σχετικές με τη δωρεάν και με υποχρεωτικό χαρακτήρα
στοιχειώδη εκπαίδευση. Κατοχυρώθηκε η καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσ-
σα του κράτους. Ακολούθησε εκτεταμένος εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας.
Για τους αξιωματικούς καθιερώθηκε κώλυμα εκλογιμότητας. Για να θέσουν
υποψηφιότητα έπρεπε να παραιτηθούν από τη στρατιωτική τους ιδιότητα.
Δεν κατοχυρώθηκε με συνταγματική διάταξη η αρχή της δεδηλωμένης που
λειτουργούσε ως άτυπος κανόνας από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη το
1875. Αυτή η παράλειψη λίγα χρόνια μετά στέρησε την Κυβέρνηση και το Κοι-
νοβούλιο από τα απαραίτητα θεσμικά όπλα για να αναχαιτιστεί η βασιλική
παρέμβαση στο χώρο άσκησης της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής595.

θ) Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)596

1912. Αναταραχές σημειώνονται σε διάφορα σημεία της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας. Η Σερβία και η Βουλγαρία συμφώνησαν να συνάψουν κοινό μέ-
τωπο εναντίον της Τουρκίας (συνθήκη της 22ας Φεβρουαρίου 1912) και να
μοιράσουν τα εδάφη της στην Ευρώπη. Η Ελλάδα (Μάϊος 1912) ακολούθη-
σε: Τριετή αμυντική συμμαχία Ελλάδας-Βουλγαρίας χωρίς να γίνει λόγος
διανομής των χωρών. Ο Βενιζέλος είχε έγκαιρα διαισθανθεί τους κινδύνους
μιας μονομερούς σερβοβουλγαρικής ενέργειας. Η Βουλγαρία δεν πίστευε
στην αξία του ελληνικού στρατού ήταν όμως αναγκαίος ο ελληνικός στόλος.
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Πρώτο άρχισε τις εχθροπραξίες το Μαυροβούνιο στις 26 Σεπτεμβρίου. Ακο-
λούθησαν 4 Οκτωβρίου, η Βουλγαρία και η Σερβία. Στις 5 Οκτωβρίου η
Ελλάδα. Ελασσόνα - Στενά Σαρανταπόρου - Σέρβια - Κοζάνη - Γιαννιτσά -
Θεσσαλονίκη σε 20 ημέρες (26 Οκτωβρίου 1912).
«Με τις αλλεπάλληλες όμως νίκες του ελληνικού στρατού και τη γοργή, σε
διάστημα 2-3 εβδομάδων, προέλασή του στην καρδιά της Μακεδονίας, το
βουλγαρικό επιτελείο επέσπευσε την προέλαση προς νότο μιας μεραρχίας,
για να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση αυτή έγινε έγκαιρα γνωστή
στην Αθήνα και παρά την προτίμηση του αρχιστράτηγου διαδόχου Κωνστα-
ντίνου να συνεχίσει την προέλαση του στρατού προς βορρά, ο Βενιζέλος
επέμεινε στην άμεση κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Η παράδοση της πόλης
στον ελληνικό στρατό πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου, ώρες μόνο
πριν από την άφιξη των Βουλγάρων. Η ενέργεια αυτή κόστισε στην Ελλάδα
την απώλεια του Μοναστηρίου, αλλά διέσωσε για τον ελληνισμό την πρω-
τεύουσα της Μακεδονίας».
Η μεταφορά του στρατού για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης είχε ως συ-
νέπεια την εξασθένηση του στρατού στο μέτωπο δυτικά στην περιοχή του
Αμύνταιου (Σόροβιτς). Εκεί ο ελληνικός στρατός δεν μπόρεσε να αντιμετω-
πίσει την υπεροχή του αντιπάλου. Περιστατικό που συνέβη στον Ασπροπύρ-
γιο Ιωάννη Λιάκο, υπολοχαγό του πυροβολικού αναφέρθηκε.
Στη θάλασσα ο ελληνικός στόλος απελευθέρωσε Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη, Λή-
μνο, Θάσο. Με τις δύο νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης 3 Δεκεμβρίου 1912
και της Λήμνου 5 Ιανουαρίου 1913, φυλάκισε τον τούρκικο στόλο στα Δαρ-
δανέλια. Μία εβδομάδα πριν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στο λι-
μάνι της, ο υποπλοίαρχος Βότσης τορπίλισε την τουρκική κορβέτα «Φετίχ
Μπουλέντ». Στο στενό της Καλλίπολης το ελληνικό υδροπλάνο «Ναυτίλος»
βομβάρδισε τουρκικό μεταγωγικό.
Στην Ήπειρο, στις 21 Φεβρουαρίου/6 Μαρτίου 1913 ο ελληνικός στρατός
ελευθέρωσε τα Γιάννενα και κάτω από την αντίδραση της Αυστρίας και της
Ιταλίας σταμάτησε την προέλασή του προ της Αυλώνας.
Οι υπερβολικές απαιτήσεις της βουλγαρικής αντιπροσωπείας: «Τη Θεσσα-
λονίκη ή πόλεμο» και η δυσαρέσκεια της Σερβίας έναντι της Βουλγαρίας
οδήγησαν σε συνεννόηση την Ελλάδα με τη Σερβία (19 Μαΐου 1913).
Τα μεσάνυχτα της 16ης Ιουνίου τα βουλγαρικά στρατεύματα προσβάλλουν τα
σερβικά κοντά στη Γευγελή και τα ελληνικά στις Ελευθερές, λιμάνι νοτιοδυ-
τικά της Καβάλας πλησίον του ομώνυμου όρμου Ελευθερών. Οι Έλληνες
ύστερα από νικηφόρες μάχες Κιλκίς, Λαχανά, Δοϊράνη, Μπέλες, Στρώμνι-
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τσα, Κρέσνα καταδιώκουν τους Βουλγάρους μέχρι την Άνω Τζουμαγιά
(Blagojevgrad). Αγήματα καταλαμβάνουν Αλεξανδρούπολη, Πόρτο Λάγο
και Μάκρη της Δυτικής Θράκης.
Ο πόλεμος έληξε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (28/10 Αυγούστου 1913).
Στην Ελλάδα παραχωρήθηκε η Νότια Μακεδονία κάτω της κορυφογραμμής
του Μπέλες με ανατολικό σύνορο τον ποταμό Νέστο.

ι) Η Διαμόρφωση του Αλβανικού Εθνικισμού
Για την κατανόηση του θέματος απαιτείται ξεχωριστό, πιο εκτεταμένο ση-
μείωμα. Πώς οι Αλβανοί εννοούσαν και εξακολουθούν να θέλουν τον «Εθνι-
κό τους χώρο»; Τι ισχυρίστηκαν για την Ήπειρο; Τα δημοσιεύματα στη «Βα-
σιρέτ» της Κωνσταντινούπολης, στη «Messager de Wien» δυο ανταποκρίσεις
από τα Γιάννενα στις 12 και 18 Απριλίου 1878 ανώνυμες. Τρίτο δημοσίευμα
στο τεύχος 879 της «Κλειούς» με τίτλο «Ο Ελληνισμός παρά τοις Αλβανοίς»,
την επιστολή (Μάιος 1879) στην «Moniteur Universal» των Παρισίων του
Αβδούλ Φράσερι και Μεχμέτ Αλή Βρυώνη και τα όσα ισχυρίζονταν για την
αλβανική γλώσσα, τα όρια της Αλβανίας, την καταγωγή καθώς και ότι ήσαν
Αλβανοί το γένος, ο Πύρρος, ο Φίλιππος, ο Μέγας Αλέξανδρος και οι πρω-
ταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης.
Ακολούθησε ο λεγόμενος αλβανικός διαφωτισμός και η ολοκλήρωση της
πολιτιστικής αναγέννησης με την ίδρυση «Πολιτιστικού Συλλόγου» στην
Κωνσταντινούπολη. Προσπάθησαν να δημιουργηθεί ενιαίο αλφάβητο,
σχολεία αλβανικά. Ο Κ. Χριστοφορίδης μετάφρασε στα αλβανικά την
Αγία Γραφή και εξέδωσε Ελληνοαλβανικό λεξικό. Δημιουργήθηκε αλβα-
νικό λογοτεχνικό κίνημα. Κυκλοφόρησε η «Αλβανική Μέλισσα» του Εθύ-
μιου Μίτκου. Αλλά η αναγέννηση δεν μπορούσε να στηριχθεί μόνο στο
πολιτιστικό κίνημα. Δημιουργήθηκε και πολιτικό με τη Λίγκα της Πρισρέ-
νης. Αναπτύχθηκε και η αλβανική δημοσιογραφία: Ο «Ερμηνευτής της
Ανατολής» και η «Επαγρύπνηση» στην Κωνσταντινούπολη, η «Φωνή της
Αλβανίας» στην Αθήνα του Α. Κουλουριώτη. Ο Γιάννης Βρεττός εξέδωσε
την «Απολογία» (1878) και τις «Διεκδικήσεις των Αλβανών» (1880). Ιδρύ-
θηκε η «Εταιρεία των Αλβανικών Γραμμάτων». Η Λίγκα της Πρισρένης
που αυτοανακηρύχτηκε προσωρινή κυβέρνηση της Αλβανίας διαλύθηκε
τον Απρίλη του 1881. Οι Αλβανοί συνέχισαν με εκδόσεις περιοδικών
όπως «Το φως» και αργότερα η «Γνώση» και ίδρυσαν διάφορες εθνικές
οργανώσεις στο εξωτερικό.
Μετά το Συνέδριο του Βερολίνου η Τουρκία επέτρεψε σε Αλβανούς και
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ίδρυσαν τον Αλβανικό Σύνδεσμο, που διακήρυξε ότι η αλβανική περιοχή
επεκτεινόταν από την Άρτα και την Πρέβεζα μέχρι τη Μιτροβίτσα και πε-
ριελάμβανε τα Βιτώλια (το Μοναστήρι) και τα Σκόπια και από την περιοχή
αυτή τίποτα δεν έπρεπε να δοθεί στους Έλληνες και τους Σέρβους. Έτσι πέ-
τυχε ο Αλβανικός Σύνδεσμος, φυσικά το ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις και δεν
επεκτάθηκε η Ελλάδα σε όλη την Ήπειρο το 1881 παρά μόνο στο νομό
Άρτας. (Αλέξανδρος Παπαδόπουλος: Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οι-
κουμενικός Ελληνισμός).

ια) Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας
Προηγήθηκε ήδη σύντομη αναφορά για την προσπάθεια διαμόρφωσης του
αλβανικού εθνικισμού. Η δραστηριοποίηση της αλβανικής κίνησης σε βάρος
του ελληνικού στοιχείου εντάθηκε τις επόμενες δεκαετίες. Ποια ήταν η επί-
δραση του ελληνισμού γίνεται αντιληπτή απ’ όσα γράφει ο Victor Berard στο
έργο του «Τουρκία και Ελληνισμός» ακόμα και για την περιοχή του Ελβα-
σάν. Ο αριθμός και η διασπορά των Ελληνικών σχολείων μόνο μπορεί να
δώσει ανάγλυφη εικόνα παρά την πολεμική που γινόταν όχι μόνο από τους
Αλβανούς και από τους Ρουμάνους αλλά και από τη Δυτική Εκκλησία.
Η αντίσταση του ηπειρωτικού ελληνισμού ήταν σθεναρή ιδιαίτερα κατά την
περίοδο των Νεοτούρκων (1908-1912) στο Ελβασάν, στην Αυλώνα και στο
Μπεράτι, στην προσπάθεια προσηλυτισμού στην Κόνιτσα, στα Γιάννενα και
σε άλλες πόλεις και χωριά της Βόρειας Ηπείρου. Την καταδίωξη δεν απέ-
φυγαν και οι Σπαθιώτες για να συναινέσουν στις απαιτήσεις των Νεοτούρ-
κων. Στη βία και στις καταδιώξεις της αλβανικής κίνησης αντέδρασαν με τη
δημιουργία ένοπλων ηπειρωτικών ανταρτικών ομάδων. Πολλούς θα μπο-
ρούσα να μνημονεύσω περιορίζομαι όμως μόνο να κατονομάσω τον Λάκη
Νταηλάκη από το χωριό Βέρνικ της Κορυτσάς.
Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των Ηπειρωτών στους Βαλκανικούς πολέ-
μους. 6.500-7.000 άνδρες από τους οποίους 3.000 αντάρτες του κύριου μετώ-
που, 1.000 εθελοντές του τακτικού στρατού, 2.000 ένοπλοι χωρικοί και 800
Χειμαρριώτες.
Στα χωριά Γιαννούσι, Καστρί, Γλυκύ, Χόϊκα, Σκάλα Τζαβέλαινας και στην
περιοχή Ολύτσικας (Τομάρου) εξασφάλισαν την πλαγιοφυλακή του ελληνι-
κού στρατού, την επίτευξη συγκοινωνίας με την αμαξιτή οδό και εξουδετέ-
ρωσαν τους Τσάμηδες και τις εχθρικές μονάδες.

***
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Κύριοι παράγοντες της δημιουργίας του αλβανικού κράτους ήταν η Ιταλία
και Αυστροουγγαρία οι οποίες είχαν συμφωνήσει να μοιράσουν την Αλβα-
νία σε σφαίρες επιρροής. Με τη συνθήκη ειρήνης της 30ης Μαΐου 1913 η ρύθ-
μιση των συνόρων της Αλβανίας ανατέθηκε στις μεγάλες δυνάμεις και η πρε-
σβευτική συνδιάσκεψη (29 Ιουλίου) ανακήρυξε την Αλβανία σε κυρίαρχο
κράτος χωρίς να καθορίσει τα όρια.
Οι εκπρόσωποι της Ιταλίας και της Αυστροουγγαρίας επέμεναν και δεν έλα-
βαν υπόψη την εθνική ταυτότητα του ντόπιου πληθυσμού αλλά μόνο τη γλωσ-
σική του σύνθεση και αποκλείστηκε κάθε πιθανότητα διενέργειας δημοψη-
φίσματος.
Με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, 19 Δεκεμβρίου 1913 επιδικάστηκε στο
νέο κράτος η Βόρεια Ήπειρος. Κορυτσά, Μοσχόπολη, Λεσκοβίκι, Πωγώνι,
Δέλβινο, Αργυρόκαστρο, Άγιοι Σαράντα, Χειμάρρα. 120.000 Έλληνες, 376
εκκλησίες, 360 σχολεία, 22.000 μαθητές. Τι συνέβαινε το 1913 στη Βόρεια
Ήπειρο περιγράφει με συγκινητικά λόγια ο Rene Puaux στο οδοιπορικό του
«Δυστυχισμένη Βόρειος Ήπειρος».
Η άμεση ευαισθητοποίηση σύσσωμου του ηπειρωτικού ελληνισμού εκδηλώ-
θηκε με την κατάταξη στα ένοπλα ανταρτικά σώματα και στους συγκροτη-
μένους ιερούς λόγους.
Οι 6 μεγάλες δυνάμεις έθεσαν την Ελλάδα σε εκβιασμό χωρίς προηγούμε-
νο. Θα παραχωρηθούν στην Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου αλλά θα ισχύσουν
όσα ορίζει το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας και ο ελληνικός στρατός θα απο-
χωρήσει μέχρι την 31η Μαρτίου 1914 από τον καζά της Κορυτσάς τη νήσο
Σάσωνα και τον καζά του Δέλβινου.
Τον Φεβρουάριο του 1914 κηρύχτηκε η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου και
σχηματίστηκε στο Αργυρόκαστρο προσωρινή Κυβέρνηση με πρόεδρο τον Γ.
Χ. Ζωγράφο.
Στο Δημήτριο Δούλη ανατέθηκε η στρατιωτική οργάνωση και ορίστηκαν οι
στρατιωτικοί και πολιτικοί διοικητές Χειμάρρας, Κορυτσάς, Πρεμετής, Δελ-
βίνου καθώς και των ανεξάρτητων ταγμάτων. Κηρύχτηκε η αυτονομία της
Χειμάρρας, των Αγίων Σαράντα και του Δέλβινου όχι όμως και της Κορυ-
τσάς! Ύστερα από αυστηρές εντολές της ελληνικής κυβέρνησης παραδόθη-
κε στους Αλβανούς αλλά ανακαταλήφθηκε λίγο αργότερα ενώ πραγματο-
ποιήθηκε και η αυτονομία του Αργυρόκαστρου. Στις 23 Φεβρουαρίου είχε
κηρυχθεί και η αυτονομία της Πρεμετής.
Στις 17 Μαΐου 1914 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας με τη συμ-
φωνία των 6 σημείων που αναγνώριζαν αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, νό-
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μιμο μονάρχη το βασιλιά Wied, επίσημη γλώσσα της Βορείου Ηπείρου την
ελληνική και προαιρετική την αλβανική, αποστολή βουλευτών στην αλβανι-
κή βουλή και δικαίωμα διατήρησης ιδιαίτερης στρατιωτικής δύναμης.
Η ανακωχή προκλήθηκε από την αλβανική κυβέρνηση που ζήτησε την πα-
ρέμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου για ειρηνική επίλυση. Αιτία οι
επιτυχίες των δυνάμεων της Κυβέρνησης της Αυτονομίας. Το Μάρτιο και
τον Απρίλιο 1914 έγιναν σφοδρές νικηφόρες μάχες στις περιοχές Χειμάρ-
ρας, Αργυροκάστρου, Τεπελενίου, Κλεισούρας, Δέλβινου, Λεσκοβικίου,
Ερσέκας, Κολώνιας, Κορυτσάς. Προκειμένου να ακολουθήσει η ειρηνική
επίλυση ανταλλάχτηκαν διπλωματικά έγγραφα, ακολούθησε κατάπαυση του
πυρός, συναντήθηκαν οι αντιπρόσωποι στους Αγίους Σαράντα και κατέβη-
καν στην Κέρκυρα. Εκεί (ξενοδοχείο Ωραία Βενετία) υπογράφηκε το Πρω-
τόκολλο (5/17-5-1914). Ακολούθησαν επικυρώσεις. Μόνο ο Χειμαρριώτης
Σπ. Σπυρομήλιος αρνήθηκε να υπογράψει και δικαιώθηκε. Διότι δεν έπαυ-
σαν οι συγκρούσεις στους τομείς Χειμάρρας, Αργυροκάστρου, Τεπελενίου
και Κορυτσάς όπου αρνήθηκε ο υπεύθυνος των Αλβανών Ολλανδός αξιω-
ματικός να συμμορφωθεί με το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Τις νικηφόρες
μάχες του Ιουνίου ακολούθησαν και άλλες τους επόμενους μήνες, στη γέφυ-
ρα Μαλήκ και τα χωριά Γκούρα και Σίνιτσα αλλά και στον τομέα Πρεμετής
- Κολώνιας - Κλεισούρας - Βερατίου με τελευταία νικηφόρα μάχη εκείνη σε
Τόσκαση και Βελούκατση (9-10-1914)597.

ιβ) Μακεδονομάχοι Ασπροπυργιώτες
Δύο είναι γνωστοί Ασπροπυργιώτες ως Μακεδονομάχοι, ο Γεώργιος Παπα-
δημητρίου και ο Διαμαντής Γκολέμης. Ο τελευταίος μετείχε επίσης στους
Βαλκανικούς Πολέμους και στο Βορειοηπειρωτικό αγώνα.
―Γεώργιος Παπαδημητρίου: Ο Γεώργιος Παπαδημητρίου του Προκοπίου,
φαρμακοποιός, έλαβε μέρος στον Μακεδονικό αγώνα, ανήκε στην κατηγο-
ρία των ομαδαρχών και διακρίθηκε με μετάλλιο ανδρείας. Γεννήθηκε το
1881. Πήγε εθελοντής στον Μακεδονικό αγώνα. Την ημέρα του Πάσχα του
1908, πήγε με την ομάδα του να κοινωνήσει στην εκκλησία, στο Μοναστήρι.
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597) Ευάγγελος Κωφός: «Αγώνες για την Απελευθέρωση (1830-1912)», Μακεδονία, σελ.481, Εκδοτι-

κή Αθηνών. # Αλέξανδρος Κ. Παπαδόπουλος: «Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οικουμενικός Ελλη-

νισμός». # René Puaux: Δυστυχισμένη Βόρειος Ήπειρος (Πρόλογος-Σχόλια-Χρονικό: Αχ. Γ. Λαζά-

ρου). # Κων/νου Α. Βακαλόπουλου: «Ήπειρος».



Εκεί τους επετέθησαν οι εχθροί,
προφανώς Τουρκαλβανοί, σκότω-
σαν όλη την ομάδα του και εκείνος
πληγώθηκε σοβαρά στον ώμο.Όταν
πήγε ένας από τους εχθρούς να τον
αποτελειώσει του είπε αρβανίτικα
«είμαστε αδέλφια». Εκείνος τον
εξέλαβε σαν δικό τους και τον μετέ-
φεραν σε νοσοκομείο της Θεσσαλο-
νίκης για να νοσηλευτεί. Εκεί τον
επισκέφτηκε ο αδερφός του Κω-
στάκης Παπαδημητρίου που μιλώ-
ντας γαλλικά είχε αποκρύψει την
ελληνική του ιθαγένεια. Όταν κα-
τάλαβαν ότι είναι Έλληνας, τον με-
τέφεραν στις φυλακές της Κωνστα-
ντινουπόλεως. Αποπειράθηκε να
δραπετεύσει, τον συνέλαβαν και
τον μετέφεραν σε φρικτές φυλακές,
αλυσοδεμένο με τη στάθμη του νε-
ρού να φτάνει τα γόνατα.
Αποφυλακίστηκε με ανταλλαγή
αιχμαλώτων. Δεν δέχτηκε ποτέ να
πάρει μισθό για τις υπηρεσίες του
στην Πατρίδα γιατί θεωρούσε την
Ελλάδα φτωχή.
―Διαμαντής Γκολέμης: Υπηρέτη-
σε 11 ολόκληρα χρόνια. Προσπαθώ
από φωτογραφίες, από τα παράση-
μα και από κάποια κασέτα στην
οποία έχει καταγραφεί συνέντευξη
νεαρής τότε δημοσιογράφου (Μαί-
ρης Πίνη) να βάλω τα γεγονότα σε
μία σειρά. Δεν έχω πολλά στοιχεία
για τον Μακεδονικό Αγώνα. Η συμ-
μετοχή του όμως είναι αναμφισβή-
τητη όχι μόνο γιατί βεβαιώνεται

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

407

Γεώργιος Παπαδημητρίου

Διαμαντής Γκολέμης
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Κεφαλή γκλίτσας, α’ όψη.

Κεφαλή γκλίτσας, β’ όψη.

Μαγκούρα με χαραγμένα διακοσμητικά σχέδια.
Διαμαντή Γκολέμη: Αριστουργήματα ξυλογλυφίας.



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

409

α’ όψη: Ο Δικέφαλος Αετός. β’ όψη: Αυτόνομος Ήπειρος 1914.

Σαραντάπορο, Γιαννιτσά, Όστροβο,
Κιλκίς-Λαχανά, Κορυτσά.

α’ όψη: Βασιλεύς Κωνσταντίνος.
β’ όψη: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.



από την τοπική παράδοση, αλλά και από τις φωτογραφίες με στολή μακεδο-
νομάχου.
Μετά το Μακεδονικό Αγώνα πήγε κληρωτός. Ασφαλώς, θα έπρεπε να είχε
υπηρετήσει ως κληρωτός νωρίτερα αλλά ήταν σύμφωνα με τη φράση του
«αδήλωτος», δηλαδή δεν ήταν γραμμένος στα Μητρώα του Δήμου. Ακολού-
θησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Υπηρετούσε στην 4η Μεραρχία Ορειβατικού
ως αγγελιοφόρος.
Το ένα από τα παράσημα αναφέρει με τη σειρά τις μάχες: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ,
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΟΣΤΡΟΒΟ, ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΚΙΛΚΙΣ-ΛΑΧΑΝΑ, ΚΟΡΥΤΣΑ. Αυτά και κά-
ποια διήγηση του ίδιου δείχνουν ότι ακολούθησε την πορεία Τύρναβος, Ελασ-
σόνα, Σέρβια, Κοζάνη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη. Αφού αναφέρεται
το Όστροβο (Άρνισσα) συμμετείχε στην πορεία προς Μοναστήρι. Η αναφο-
ρά στα Γιάννινα μας υποχρεώνει να δεχθούμε ότι μετά το τέλος του Α’ Βαλ-
κανικού πολέμου το 1912, πρέπει να ήταν παρών στην απελευθέρωση των Ιω-
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Αναμνηστικό Μετάλλιο Βορειοηπειρωτικού Αγώνος.



αννίνων (Φεβρουάριος 1913). Ακο-
λούθησε ο Β’ Βαλκανικός, (καλοκαί-
ρι 1913) όπου πάλι έλαβε μέρος στις
μάχες Κιλκίς-Λαχανά κ.λ.π.
Το 1914 θα έχει συμμετοχή στο Βο-
ρειοηπειρωτικό Αγώνα. Στο ένα πα-
ράσημο αναφέρεται η Κορυτσά αλ-
λά υπάρχει και άλλο παράσημο:
Σταυρός και στην α’ όψη ο Δικέφα-
λος Αετός και στη β’ όψη «Αυτόνο-
μος Ήπειρος 1914».
―Παναγιώτης Λιόσης: Η φωτο-
γραφία από την Κορυτσά μαζί με
τον Θανάση Τσίγκο είναι αρκετή να
αποδείξει τη συμμετοχή του στο Βο-
ρειοηπειρωτικό. Μπορούμε όμως
να υποθέσουμε ότι ακολούθησε στο
Βορειοηπειρωτικό την πορεία του
Θανάση Τσίγκου.
―Θανάσης Τσίγκος: Τα δύο πιστο-
ποιητικά που υπογράφονται από τον Ι. Σιδέρη, Διοικητή του Σώματος, με τη
λήξη του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα το 1914 και τον περίφημο Γ. Τσόντο
(Βάρδα) που και στο Μακεδονικό διαδέχτηκε τον Παύλο Μελά διαπιστώ-
νουν την πορεία του Θανάση Τσίγκου στο Βορειοηπειρωτικό Αγώνα.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

Πιστοποιώ ότι:
Ο εξ Ασπροπύργου Αττικής Τσίγκος Αθανάσιος υπηρέτησεν εις το υπ’ εμέ
Σώμα ως επιλοχίας από 15 Μαρτίου μέχρι σήμερον.
Ο ειρημένος μετασχών εις τας μάχας Χορτσίστης, Μπόριας, Μπαρτσίου, Νι-
κολίτσης, κατάληψιν Κορυτσάς και Μαλίκης διαγωγήν επεδείξατο εξαίρετον.
Τω εξεφράσθη ευαρέσκεια της Κυβερνήσεως δια τας υπηρεσίας του.
Εις ένδειξιν δίδοται το παρόν, ίνα τω χρησιμεύση όπου δει.
Κορυτσά τη 21η Οκτωβρίου 1914

Ο Διοικητής του Σώματος
(Τ.Σ.) Ι. Σιδέρης
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Παναγιώτης Λιόσης
Θανάσης Τσίγκος



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο υποφαινόμενος Γεώργιος Τσόντος Βάρδας, Αντιστράτηγος απόστρατος,
χρηματίσας Αρχηγός των Ελληνικών Εθελοντικών Σωμάτων κατά τον Βο-
ρειοηπειρωτικόν Αγώνα του 1914, του Τομέως Κορυτσάς, μέχρι της καταλή-
ψεως τούτου υφ’ ημών. Μετά δε ταύτην Στρατιωτικός και Πολιτικός Διοικη-
τής της Αυτονόμου πλέον Κορυτσάς, 24 Ιουνίου 1914, μέχρι της παραδόσε-
ως ταύτης εις τον 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
τέλους αυτού, 20 Οκτωβρίου 1914.
Συμμετέσχε δ’ εις τας μάχας προς τους Τουρκαλβανούς υπό τον Οπλαρχηγόν
Ισίδωρον Σιδέρην εν Μπόρια, Μπρατσίω και Χοτσίστη κατά Μάρτιον 1914.
Είτα δ’ απουσιάζοντος του Οπλαρχηγού του και διοικών ούτος το σώμα του
εν Νικολίτση την 24 Απριλίου, και εις την προέλασιν και κατάληψιν υφ’
ημών της Κορυτσάς την 23 και 24 Ιουνίου 1914, και τέλος εν Μαλικίω τη 19
Σεπτεμβρίου. Δι’ ο και προήχθη την 1ην Οκτωβρίου 1914 εις Επιλοχίαν του
Αυτονομιακού στρατού, ων στρατιώτης του 33ου Πεζικού Συντάγματος Φλω-
ρίνης, ότε προσήλθεν εις τον Αγώνα. Επέδειξε δε γενναιότητα, πειθαρχίαν
και διοικητικήν ικανότητα. Διαγωγήν δ’ αρίστην.

Εν Αθήναις
Την 24 Νοεμβρίου 1936

(Τ.Σ.) Γ. Τσόντος Βάρδας

***

Όμως η συμμετοχή του στους εθνικούς αγώνες δε σταμάτησε εδώ. Αφού
πρώτα είχε συμμετοχή στο Β’ Βαλκανικό Πόλεμο (Μετάλλιο Β’) αγωνίστηκε
και στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τραυματίστηκε στη μάχη της Δοϊράνης.
Τέσσερα παράσημα δείχνουν τη μετέπειτα αγωνιστική του δράση:
Α) α’ όψη: κύκλος και κορώνα. Μέσα σταυρός και κορώνα. β’ όψη: 1863-
1913 (ο πρώτος και ο τελευταίος αριθμός, η διάρκεια της βασιλείας του Γε-
ωργίου του Α’).
Β) Μετάλλιο. Στη μία όψη ο Κωνσταντίνος, στην άλλη ο Βασίλειος Βουλγα-
ροκτόνος και στην ταινία οι μάχες: Κιλκίς-Λαχανά, Μπέλες, Κρέσνα, Τσου-
μαγιά (δηλ. Β’ Βαλκανικός Πόλεμος).
Γ) α’ όψη: γυναίκα που συμβολίζει τη δόξα κρατώντας στα ανοιχτά χέρια κλα-
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ρί ελιάς και δάφνινο στεφάνι. β’ όψη: περιμετρικά ο μέγας του πολιτισμού πό-
λεμος 1914-1918, στο κέντρο πλάκα. Στην κορυφή της, γονυπετής με τυλιγμέ-
νο φίδι στα απλωμένα χέρια και στην πλάκα τα ονόματα συμμάχων και εταί-
ρων αλφαβητικά (Αγγλία, Αμερική, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάς, Ιταλία, Ιαπωνία,
Μαυροβούνιο, Πορτογαλλία, Ρωσία, Ρουμανία, Σερβία, Σιάμ κ.λ.π.).
Δ) Ο πολεμικός Σταυρός Α’ τάξεως. Κύκλος με σταυρό (κάθετα σπαθί, ορι-
ζόντια ταινία) Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ. Στην πίσω όψη: ΕΛΛΑΣ 1916-1917-1918.
Επίσης σχετική έντυπη μνεία, στην κορυφή κλαρί δάφνης, ακολουθούν η
πρώτη όψη του μεταλλίου πολεμικός σταυρός Α’ τάξεως και το κείμενο:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ

ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΤΑΥΡΟ Α’ ΤΑΞΕΩΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΤΣΙΓΚΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΜΝΕΙΑ ΕΝ ΤΗ ΗΜ. ΔΙΑΤΑΓΗ

Τα Τέσσερα παράσημα του Αθανασίου Τσίγκου.
Από αριστερά προς τα δεξιά:

1) Ο πολεμικός σταυρός Α’ τάξεως. Περιγραφή στο κείμενο Δ.
2) Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Περιγραφή Γ.

3) Διάρκεια βασιλείας του Γεωργίου Α’ (1863-1913). Περιγραφή Γ.
4) Β’ Βαλκανικός Πόλεμος. Κιλκίς-Λαχανά, Μπέλες, Κρέσνα, Τσουμαγιά.

α’ όψη: Κωνσταντίνος. β’ όψη: Βασίλειος Βουλγαροκτόνος.



Διότι γενναίως μαχόμενος κατά την μάχην της Δοϊράνης ετραυματίσθη κα-
ταστάς ανάπηρος.
Εν Αθήναις την 1η Αυγούστου 1919.
Αλλά φαίνεται ότι του ήταν γραμμένο να μην πεθάνει από φυσικό θάνατο.
Δυστυχώς, θυσιάστηκε στην Άρτα όταν συγκρούστηκαν οι αντιστασιακές
οργανώσεις ΕΔΕΣ-ΕΛΑΣ.

ιγ) Τιμή στους Ήρωες
Στην αυλή του κοινοτικού καταστήματος στήθηκε μνημείο για τους πεσόντες
στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913. Πάνω σε καλοφτειαγμένο σωρό
από πέτρες που συμβόλιζε τη σωρό των πεσόντων, τοποθετήθηκε μαρμάρι-
νη πλάκα με τα ονόματά τους. Πολλοί, νεοσύλλεκτοι και αγύμναστοι ηύραν
τον ηρωικό θάνατο από τον ενθουσιασμό τους και την αυταπάρνηση καθώς
προχωρούσαν στη μάχη ακάλυπτοι μπροστά στον εχθρό, όπως μου έχουν
διηγηθεί αυτόπτες μάρτυρες.
Πολλές ήταν οι ηρωικές πράξεις και από τέκνα της ιδιαίτερής μας πατρίδας.
Θα καταχωρίσω δύο: Στο Σόροβιτς (Αμύνταιο) όταν αποσύρθηκαν οι δυνά-
μεις μας και στράφηκαν για την κατάλυψη της Θεσσαλονίκης το μέτωπο κα-
τέρρευσε. Οι στρατιώτες τράπηκαν σε φυγή και ανασυντάχθηκαν στην Κο-
ζάνη. Δύο αξιωματικοί του πυροβολικού, ο λοχαγός Δελαπόρτας και ο υπο-
λοχαγός Γιάννης Λιάκος, παρέμειναν μόνοι μην αντέχοντας να εγκαταλεί-
ψουν το κανόνι. Οι εχθροί έφτασαν σε απόσταση βολής και προσπαθούσαν
να τους αντιμετωπίσουν με τα πιστόλια τους. Βλέποντας ότι ή θα σκοτωθούν
ή θα πιαστούν αιχμάλωτοι, πήδηξαν σε παρακείμενη ρεματιά. Ριπή πολυβό-
λου θέρισε τον Δελαπόρτα ενώ ο Λιάκος βρέθηκε στην κοίτη του χειμάρρου
ζωντανός και μπόρεσε να απομακρυνθεί. Το περιστατικό έγραψαν ακόμη
και ξένοι πολεμικοί ανταποκριτές.
Όταν ο ελληνικός στρατός κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη, τη σημαία στον Λευ-
κό Πύργο ύψωσε ο Γεώργιος Χατζηδημητρίου, και γράφτηκε εκεί το όνομά
του. Τον γνωρίσα γέρο τον μπάρμπα Γιώργη. Δυστυχώς λίγοι γνώριζαν και
λιγότεροι αναγνώρισαν την ηρωική του πράξη στην ιδιαίτερή του πατρίδα.
Ελπίζω ότι από τους αναγνώστες κάποιοι νέοι να συγκρατήσουν το όνομά
του και να νιώσουν υπερηφάνεια για το παλληκάρι του Ασπρόπυργου, που
αναρριχήθηκε με αυταπάρνηση πρώτος και ύψωσε τη σημαία μας, το σύμ-
βολο της Πατρίδας μας, στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης την ώρα που
ελευθερωνόταν η πόλη, ύστερα από αιώνες σκλαβιάς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 1899-1914

ΕΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Περί μετονομασίας του χωρίου «Καλύβια» πρωτευούσης του δήμου Φυλής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού εγκρίνομεν, ίνα το
χωρίον «Καλύβια», πρωτεύουσα του δήμου Φυλής μετονομασθή «Ασπρό-
πυργος».
Ανατίθεμεν δε εις τον Υπουργόν, την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρό-
ντος διατάγματος.

Εν Τατοΐω τη 16 Οκτωβρίου 1899
Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός των Εσωτερικών
Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1899-1903

«Τα Πηγάδια του Σούτσου»
Η ύδρευση της Αθήνας
Πάντα η Αθήνα υπέφερε από νερό. Ο Παυσανίας στα «Αττικά» καθώς συ-
νεχίζει την περιγραφή των όσων είδε στην Αθήνα του 2ου μ.Χ. αι. στο κεφ.
24-3 αναφέρει «ένα άγαλμα της Γης που παρακαλεί το Δία να της φέρει βρο-
χή, αφιερωμένο είτε γιατί οι ίδιοι οι Αθηναίοι χρειάστηκαν βροχή, είτε για-
τί κάποια ξηρασία είχε γίνει σ’ όλη την Ελλάδα». Σύμφωνα με το σχόλιο του
μεταφραστού Ν. Παπαχατζή υπήρχε και επιγραφή με τις λέξεις: «Γης Καρ-
ποφόρου κατά μαντεία» δηλ. ο χώρος αφιερωμένος στην Καρποφόρο Γη,
σύμφωνα με χρησμό. Και πάλι ο Παυσανίας στα «Αττικά» αναφέρει την
κρήνη «Εννεάκρουνο» και ότι «φρέατα υπάρχουν σ’ όλη την πόλη» (Κεφ.14-
1) καθώς και στο κεφ.19-5 τα ποτάμια Ιλισός και Ηριδανός.
Όμως χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από το «Σόλωνα» του Πλουτάρ-
χου (Κεφ.23 - Μετάφραση Αν. Λαζάρου) που περιγράφει τι είχε νομοθετή-
σει ο Σόλων σχετικά με τα δημόσια πηγάδια και γενικά με τα δικαιώματα
προμήθειας νερού.
Το απόσπασμα (Κεφ.23) έχει ως εξής:
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Αριστερά το διάταγμα για τη μετονομασία του χωριού.



«Κι επειδή για την ύδρευση η χώρα δεν είχε ποταμούς που να μη στερεύου-
νε ποτές, ούτε λίμνες, ούτε άφθονα τρεχούμενα νερά, αλλά ο περισσότερος
κόσμος χρησιμοποιούσε φτειαχτά πηγάδια, έκαμε νόμο που όριζε, όπου
υπάρχει πηγάδι δημόσιο μέσα σε έκταση ενός «ιππικού», να είναι σε κοινή
χρήση ―κι ήταν το «ιππικό» διάστημα από τέσσερα στάδια― όπου όμως
απέχει περισσότερο, να κοιτάζουνε για δικό τους νερό· αν σκάψουνε δέκα
οργυιές βάθος μέσα στο κτήμα τους και δε βρούνε, τότες να προμηθεύονται
απ’ τον γείτονά τους, γεμίζοντας δύο φορές την ημέρα μια στάμνα που να
χωράη έξη χόας κι όλα αυτά, γιατί ενόμιζε πως πρέπει να βοηθά κανείς στην
έλλειψη, μα όχι και να συντρέχη την αργία598».
Το πρόβλημα της ύδρευσης των Αθηνών επί ρωμαϊκής εποχής έλυσε ο φι-
λέλληνας αυτοκράτορας Ανδριανός (117-138 μ.Χ.) με το περίφημο έργο της
περισυλλογής των νερών του λεκανοπεδίου της Αττικής και της μεταφοράς
των στην Αθήνα. Το έργο ολοκλήρωσε ο επίσης φιλέλληνας θετός γιός του
και διάδοχος Αντωνίνος ο Ευσεβής (138-161 μ.Χ.). 
Ακολούθησαν πολύ αργότερα χρόνοι παρακμής. Το Ανδριάνειο Υδραγω-
γείο χωρίς συντήρηση, έπαψε να είναι χρήσιμο. Η Αττική εξακολουθούσε να
υποφέρει. «Άνομβροι παράπαν εσμέν» γράφει ο Μιχαήλ Ακομινάτος στο
Υπόμνημά του προς τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιο Γ’ τον Άγγελο
(12ος αιώνας).
Ακολουθεί η μακρά περίοδος της Φραγκοκρατίας και Τουρκοκρατίας.
Εκτενής αναφορά σε μικρά υδραγωγεία, νερά και βρύσες στο προαναφερ-
θέν χρονικό (σελ.31-53). Στον Παναγή Σκουζέ, η τυραννία του Χατζή-Αλή
Χασεκή στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα 1772-1796, έκδοση «Κέδρος» 1975
(Χειρόγραφο Α’ σελ.79) που περιγράφει πως ο Χασεκής πήρε το νερό της
Τερβισαγούς του Μεμήσαγα (της Λυκότρυπας) και το μετέφερε στο γνωστό
κτήμα στο Βοτανικό όπου και η βρύση που έφερνε το όνομά του.
Αλλά και στον Δ. Γ. Καμπούρογλου «Αι Παλαιαί Αθήναι» έκδοση Καραβία
σελ.110-114 λεπτομέρειες για τις βρύσες στην Παλιά Αθήνα.
Το πάρα κάτω απόσπασμα από το «Χρονικό» των Δ. Γ. Σκουζέ - Δ. Α. Γέ-
ροντα (σελ.120) που αναφέρεται στο ξεκίνημα του 20ου αιώνα στο δήμαρχο
Σπ. Μερκούρη έχει ως εξής:
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598) Η απόσταση ενός «ιππικού» δηλαδή τεσσάρων σταδίων κυμαίνεται μεταξύ 710 και 736 μέτρων

διότι άλλοι θεωρούν το μήκος του σταδίου ίσο προς 177,6 μέτρα και άλλοι προς 184. Μία στάμνα που

χωρούσε έξι χόες ισοδυναμούσε με είκοσι λίτρα νερό (6x3,24=19,44).



«Συνεχίζοντο κατά την ιδίαν εποχήν, οι συζητήσεις δια την μεταφοράν των
νερών της Στυμφαλίας και του Μέλανος ποταμού στα οποία είχαν προστεθή
τώρα και εκείνα του Θριασίου πεδίου, ενώ παράλληλα η πόλις των Αθηνών
υπέφερεν αφάνταστα από την έλλειψιν του νερού.
Στο Θριάσιον πεδίον έγιναν τότε δοκιμαστικά έργα, δια τα οποία εδαπανή-
θηκαν παρά του Κράτους περί το εν εκατομμύριον δραχμών. Όλες όμως οι
ελπίδες, που είχαν βασισθή στην ανεύρεσιν νερού, διεψεύθηκαν, διότι εκεί-
νο που ανέβλυσεν ήταν κακής ποιότητος και υφάλμυρον. Οι γεωτρήσεις που
έγιναν εκεί ήσαν αμέτρητες και στο τέλος τα έργα διεκόπησαν.
Ο Δήμαρχος Σπ. Μερκούρης, εξ’ αρχής ήταν αντίθετος προς τις δοκιμαστι-
κές αυτές εργασίες και σε σχετικές ανακοινώσεις του, που έγιναν αργότερα,
είπεν μεταξύ άλλων: «Αλλά είχον την ευτυχίαν να μην δώσω προσοχήν τινα,
εις τα συμβουλάς ταύτας και να μη χάσω χρόνον πολύτιμον, αλλά να εξακο-
λουθήσω τα έργα. Φαντάζεται τις δε ποία θα ήτο έκτοτε μέχρι της σήμερον
η κατάστασις της πόλεως, αν ανέμενον με τας αλμυράς πηγάς του Θριασίου,
να υδρεύσω την πρωτεύουσαν, μαστιζομένην τότε, ως πάντες ενθυμούνται,
εξ’ αφορήτου λειψυδρίας».
Οι συζητήσεις γύρω από το θέμα της υδρεύσεως ήταν τότε καθημερινές και
οι Αθηναίοι επροφήτευσαν και έκαναν διάφορες σκέψεις, δια τις πιθανές το-
ποθεσίες, από όπου θα μετεφέρετο το νερόν στην πόλιν τους. Ιδιαιτέραν απή-
χησιν είχαν οι αδιάκοπες διατρήσεις που έγιναν ―άνευ αποτελέσματος―
στο Θριάσιον πεδίον. Τότε εκυκλοφόρησε ευρύτατα μεταξύ των Αθηναίων
ένα χαριτωμένον επεισόδιο, που έγινεν, μεταξύ του πνευματώδους δημοσιο-
γράφου, ιδρυτού και διευθυντού της εφημερίδος «Σκρίπ» Ευάγγελου Κου-
σουλάκου και των ιατρών του. Ο Κουσουλάκος ήταν βαρειά άρρωστος και οι
ιατροί ηγωνίζοντο να τον συγκρατήσουν στη ζωή με ενέσεις. Σε μια στιγμή ο
Κουσουλάκος που υπέφερεν αφάνταστα από τις συνεχείς επεμβάσεις των ια-
τρών, γυρίζει και παραπονεμένος τους μαλώνει: «Με τις ενέσεις σας, εκάμα-
τε το κορμί μου διάτρητον σαν το Θριάσιον πεδίον! Δεν παραιτείσθε και σεις
των προσπαθειών σας;» (Λαμπηδόνα Τεύχος 13, σελ.9-11)».
Στην ημερήσια εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» την 5η και την 6η Ιουνίου 1900 δημοσι-
εύτηκαν εκτεταμένες πληροφορίες για το υπό κατασκευή έργο.

«Εν Αθήναις Δευτέρα 5 Ιουνίου 1900
ΕΙΣ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟΝ ΠΕΔΙΟΝ

ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η Χθεσινή Εκδρομή: Κατόπιν προσκλήσεως του κ. Σούτσου εξέ-
δραμον χθες την 6ην πρωινήν εις το Θριάσιον πεδίον τα μέλη του

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

418



Συλλόγου των πολιτικών μηχανικών, το Δημοτικόν Συμβούλιον
Αθηναίων και οι αντιπρόσωποι του τύπου, όπως επιτοπίως αντι-
ληφθώσιν των εκτελουμένων υδραυλικών έργων. Της ωραίας και
ωφελιμωτάτης αυτής εκδρομής μετέσχον και πολλά εκλεκτά μέ-
λη της κοινωνίας μας ως ο διευθυντής της Τραπέζης των Αθηνών
κ. Πεσματζόγλου και άλλοι. Ιδιαιτέρα αμαξοστοιχία την 6 1/2

ώραν της πρωίας μας παρέλαβεν εκ του σταθμού του Σιδηρο-
δρόμου Αθηνών-Πελοποννήσου και έφερε μέχρι του Ασπροπύρ-
γου, της γειτονικής κωμοπόλεως της δέκα λεπτά απεχούσης της
Ελευσίνος. Απεβιβάστημεν εκεί, διότι από εκεί αρχίζει το Θριά-
σιον Πεδίον, όπερ εκτείνεται μεταξύ Θρίας και Ελευσίνος. Όλη
η έκτασις αυτή διαρρέεται υπογείως υπό υδάτων τα οποία δέ-
χονται τα πέριξ όρη εκ των βροχών και άτινα καταπίπτουν εις
το Θριάσιον.
Τα εκτελούμενα έργα. Αι υδραυλικοί λοιπόν επί του πεδίου τού-
του εργασίαι γίνονται μεταξύ του 18ου και 19ου χιλιομέτρου, ήτοι
από της ακτής της θαλάσσης μέχρι της θέσεως Γκοριτσές εν
Αγριαχλαδιές. Αι εργασίαι αυταί, αι γενόμεναι υπό του κ. Σού-
τσου, βοηθουσουμένου και υπό δύο μηχανικών είναι δοκιμαστι-
καί, σκοπούσαι ν’ αποδείξωσιν αν η ροή των υδάτων είναι διαρ-
κής ή όχι και αν η ποσότης των υδάτων θα είναι πάντοτε άφθονος
ώστε να δύναται η πόλις να υδρεύεται πάντοτε εκ του Θριασίου.
Πρόκειται λοιπόν να κατασκευασθή τώρα μία στοά μήκους
1.650 μέτρων και ήτις να συνεχίζεται δια χάνδακος μήκους 850
μέτρων. Τα ύδατα θα αντλούνται εις απόστασιν 2.500 μέτρων
από της ακτής, εις βάθος 22 μέτρων. Αι εργασίαι αυταί επί τη
βάσει του σχεδίου του κ. Μπέκμαν ήρχισαν από 22 ημερών,
έχουν δε αρκετά προοδεύσει.
Από της ακτής μέχρι της θέσεως Γκοριτσές έχει ανοιχθή μία σή-
ραγξ πλάτους1,60μ. από δε της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι
της ιδίας θέσεως έχουν ανοιχθή περί τα 80 φρεάτια εκ των οποί-
ων το μεν πρώτον κέκτηται βάθος 5,20μ. το δε τελευταίον
21,97μ. Τα φρέατα αυτά θα εκβαθυνθώσιν ακόμη. Εις την ανό-
ρυξιν παρουσιάζονται δυσκολίαι τινές ένεκα της αναπηδήσεως
και συσσωρεύσεως εν αυτοίς των υδάτων και της δυσκόλου
αντλήσεως αυτών. Αι δυσκολίαι αυταί θα λείψουν όταν συντελε-
σθή η αποπεράτωσις του χάνδακος και ούτω δοθή διέξοδος εις
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τα ύδατα. Όταν αποπερατωθή ο χάνδαξ θ’ αρχίσει η κατασκευή
της στοάς, ήτις θα έχη ύψος 1,60, πάχος θόλου 0,40 πάχος μπε-
τόν και πλακοστρώσεως 0,20. Πλάτος 0,80 πάχος τοίχων 0,40.
Η ποιότης του ύδατος - Η γνώμη των μηχανικών
Τι λέγει ο μηχανικός του Δήμου - Το ζήτημα της ατμαντλίας.
Τας εργασίας λοιπόν εύρωμεν μέχρις αυτού του σημείου. Ο κ.
Σούτσος φαίνεται αρκετά ευχαριστημένος εκ των μέχρι τούδε
αποτελεσμάτων.
Το ύδωρ δεν είνε υφάλμυρον ως εγράφη. Μόνο από της ακτής
μέχρι της σιδηροδρομικής γραμμής, δηλαδή εις το παραθαλά-
σιον υδροφόρον στρώμα το ύδωρ είναι υφάλμυρον, από της σι-
δηροδρομικής γραμμής μέχρι της θέσεως Γκοριτσές όπου το τε-
λευταίον φρέαρ, το πεδίον μας δίδει γλυκύτατον και ευγλυστό-
τατον (;) ύδωρ. Άλλως τε η άντλησις δια τας Αθήνας θα γίνεται
από του τελευταίου φρέατος, όπερ κείται εις απόστασιν 3.800
μέτρων από της ακτής. Του ύδατος τούτου εγεύθημεν, το εύρο-
μεν δε θαυμάσιον.
Αλλά πάντα ταύτα δεν ήρκεσαν να ενθουσιάσουν τινάς εκ των μη-
χανικών. Φρονούν και μάλιστα ο μηχανικός του Δήμου κ. Πρω-
τοπαπαδάκης, ότι δεν εξησφαλίσθη η διάρκεια του ύδατος. Ο κ.
Πρωτοπαπαδάκης φρονεί, ότι ο Σούτσος δεν παρατάσσει τίποτε·
διότι δεν εργάζεται δι’ αντλιών, αλλά δια κάδων. Το μέσον δε τού-
το δεν είναι ικανόν ν’ αποδείξει αν η ροή του ύδατος είναι άφθο-
νος και διαρκής. Ο κ. Σούτσος έπρεπε να μεταχειρισθή αντλίας·
δι’ αυτών αντλών το ύδωρ θα επείθετο αν η ροή αυτού είνε άφθο-
νος και διαρκής. Αλλ’ ίσως να μη το πράττη διότι φοβείται μη
απογοητευθή. Αλλ’ ο κ. Πρωτοπαπαδάκης φρονεί, ότι εν όσω δεν
μεταχειρίζεται αντλίας δεν επιτρέπεται εις ουδέν να ελπίζη.
Προς τη γνώμην του κ. Πρωτοπαπαδάκη δε συνεφώνησαν πά-
ντες.
Εάν λυθή το ζήτημα. Εάν όμως συμβή το αντίθετον, όπερ διστά-
ζει να πιστεύση ο μηχανικός του Δήμου, εάν δηλονότι η ροή των
υδάτων δοκιμαζομένη άλλως πως αποδειχθή και άφθονος και
διαρκής, τότε το προαιώνιον ζήτημα της υδρεύσεως των Αθηνών
λύεται οριστικώς πλέον, διότι η μεταφορά ως εκ της αποστάσεως
δεν θα απαιτήση ούτε χρόνον μακρόν, ούτε δαπάνας μεγάλας.
Αμέσως θα κατασκευασθή το υδραγωγείον. Από του 84ου φρέα-
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τος θ’ ανοιχθούν περί τα 55 ακόμη. Άνωθεν των φρεάτων αυτών
θα διέρχεται η σήραγξ. Το ύδωρ θα εισέρχεται δια του τελευταί-
ου φρέατος εις των στοών οπόθεν δι’ ανυψωτικών μηχανημάτων
θα συγχωνεύεται εις σιδηρούν υδραγωγείον, όπερ θα φθάνη εις
Αθήνας. Η ποσότης του ύδατος θα είναι καταπληκτική.
Αυτά μόνον επί του παρόντος. Η εκδρομή ουχ ήττον απέβη επ’
ωφελεία του κοινού και του Δήμου, διότι δια της επιτοπίου εξε-
τάσεως και μελέτης αντελήφθημεν πάντες τι ακριβώς συμβαίνει.
Η ωραία δια τον πρακτικώτατον αυτής σκοπόν εκδρομή έληξε
την 3ην μετά μεσημβρίαν, οπότε πάντες πλην τεσσάρων συμβού-
λων και δύο συναδέλφων, επεστρέψαμεν δι’ εκτάκτου αμαξο-
στοιχίας εις Αθήνας αφού προηγουμένως μία φωτογραφική μη-
χανή στηθείσα παρά τον σταθμόν παρέδωκεν εν συμπλέγματι
τας ηλιοκαείς μορφάς μας εις την....... αθανασίαν.

Τμς»
Την επομένη 6 Ιουνίου 1900 ο «Τιμς» δημοσίευσε στο ΕΜΠΡΟΣ χρονογρά-
φημα με τίτλο «ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟΝ». Δια την οικονομία του χώρου δεν το αναδη-
μοσιεύουμε. Αρχίζει με την ελπίδα το Θριάσιο να λύσει το πρόβλημα της
ύδρευσης, αναφέρεται στις Θρίες τις νύμφες του Παρνασσού, περιγράφει το
έδαφος και πώς από άγνωστο μέρος θα γίνει γνωστό.

Οι Εφημερίδες Γράφουν
― Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, 6 Απριλίου 1900. Στα Καλύβια της Χασιάς σε συμπλο-
κή μεταξύ ποιμένων τραυματίστηκαν σοβαρά ο Θωμάς Τασούλας από ρε-
βόλβερ στην κοιλιά και ο Αντώνιος Τασούλας στο αριστερό πλευρό και στον
γλουτό με μαχαίρι. Μεταφέρθηκαν στο Πολιτικό νοσοκομείο στην Αθήνα.
― Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, 10 Ιουνίου 1902. Αναφέρει απόπειρα εκβιάσεως
του Νικ. Παπαδημητρίου. Η είδηση γράφτηκε αρχικά στην «Τελευταία
Ώρα» και μία εσπερινή εφημερίδα την 9η Ιουνίου την είχε διαψεύσει. Το
ΕΜΠΡΟΣ επανήλθε δημοσιεύοντας και την κακογραμμένη επιστολή που είχε
«Εις Χείρας του» ο βουλευτής Μεγαρίδος Αναστόπουλος. Χωρίς ημερομη-
νία και υπογραφή στην επιστολή ζητούσαν 500δρχ. από τον Ν. Παπαδημη-
τρίου να τις τοποθετούσε σε συγκεκριμένο μέρος το αργότερο σε 3 ημέρες
γιατί διαφορετικά θα «έτρωγε το κεφάλι του». Οι ανακρίσεις δεν είχαν απο-
τέλεσμα, αλλά 9 χωροφύλακες και αγροφύλακες είχαν σταλεί με σύσταση
του Αναστόπουλου να καταδιώξουν τους εκβιαστές.
― 10 Αυγούστου 1902. Επιτροπή χωρικών από τα Καλύβια της Χασιάς επι-
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σκέφτηκε τον υπουργό των Οικονομικών και διαμαρτυρήθηκε γιατί πλήρω-
ναν στρεμματικό φόρο για γη που δεν κατείχαν. Ο κ. Νέγρης ανάθεσε στον
αρμόδιο τμηματάρχη Γεωργακόπουλο να τακτοποιήσει το θέμα.
― 30 Νοεμβρίου 1902. Οι κάτοικοι των Καλυβίων είχαν βρεθεί σε απόγνω-
ση από τον κολοκυθοκόφτη. Ζητούσαν από την Κυβέρνηση να στείλει γεω-
πόνο να τους υποδείξει τα μέσα θεραπείας.
Σημείωση: Παρατηρείται ότι χρησιμοποιείται για το χωριό η γνωστή ονομα-
σία «Καλύβια». Δεν έχουν συνηθίσει τη νέα ονομασία «Ασπρόπυργος».
― 14 Οκτωβρίου 1902. Το «Εμπρός» γράφει για την προεκλογική περιοδεία
του Δεληγιάννη στην Πελοπόννησο. Δυο ημέρες πριν έφτασε στον σταθμό
της Κορίνθου συνοδευόμενος από τους Κυριακούλη, Μαυρομιχάλη, Παπα-
δάκη, Χριστόπουλο όπου τον περίμεναν πάρα πολλοί φίλοι που τον συνόδε-
ψαν στην Τρίπολη.
Μέχρι τα Καλύβια τον είχαν συνοδέψει, επιβαίνοντες της αμαξοστοιχίας, ο
Λάμπρος Καλλιφρονάς και ο Νικ. Γούναρης. Ήταν επτά το πρωί. Στον
σταθμό πήγαν ο κόσμος με όργανα έχοντας επικεφαλής τους υποψήφιους
Ζυγομαλά, Λέκκα και Κολιάτσο. Βγήκε ο Δεληγιάννης στη θυρίδα του βα-
γονιού και τον πλησίασε γέρος χωρικός και τον διαβεβαίωσε ότι ο λαός θα
τον φέρει με πολλούς βουλευτές αλλά πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να σώ-
σει τον τόπο.
Θα πρέπει να ήταν παρών και ο τότε δήμαρχος Προκόπης Παπαδημητρίου
γιατί στο δημοσίευμα διαβάζουμε: Ο Δεληγιάννης απαντών εις τον Δήμαρ-
χον λέγει τα εξής: Πρώτα ανάφερε την υποψηφιότητα του Λέκκα λόγω της
καταγωγής του, ζήτησε να ψηφίσουν και τους 13 υποψήφιους για να δώσει η
Αττική 13 βουλευτές ώστε να υπάρξει πλειοψηφία. Μάλιστα, μάλιστα φώ-
ναζαν οι συγκεντρωμένοι. Απάντησε και ο Λέκκας. 
Την 24η Νοεμβρίου ο Θ. Δεληγιάννης σχημάτισε κυβέρνηση. Ήταν η τέταρ-
τη Κυβέρνηση και η τελευταία στην πολιτική του σταδιοδρομία. Τη 14η Ιου-
νίου 1903 σχημάτισε κυβέρνηση ο Γ. Θεοτόκης.
― 25 Ιανουαρίου 1903. Τα ύδατα του Θριασίου. Με τον τίτλο αυτό το
«Εμπρός» γράφει:

«Πώς θα χρησιμοποιηθούν. Καθά μανθάνομεν ο εν Ασπροπύργω
Φυλής Σύνδεσμος των κτηματοκηπουρών θα υποβάλη προσεχώς
αίτησίν τους εις το υπουργείον των Εσωτερικών περί παραχω-
ρήσεως των νυν υδάτων του Θριασίου προς ύδρευσιν των λαχα-
νοκήπων οι οποίοι θα επεκταθώσιν καθ’ όλην την πεδιάδα μετά
οπωροφόρων δένδρων.
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Εις τούτο θέλει συντελέσει και η εταιρεία των σιδηροδρόμων
Π.Α.Π. ήτις σκοπεί να διακόψη την γραμμήν απ’ Αθηνών-Λιο-
σίων-Ασπροπύργου εκτελούσα νέαν γραμμήν κατ’ ευθείαν απ’
Αθηνών-Ιεράς Οδού και Θριασίου.
Μέρος των υδάτων τούτων θέλει χρησιμοποιήσει η Εταιρία εν τω
νέω σταθμώ της πλησίον της παραλίας προς ίδρυσιν πάρκων και
δενδροστοιχειών. Εις τον σταθμόν θα κατασκευασθούν και
εστιατόρια και λουτρά δι’ εξοχικάς διαμονάς».

Σημείωση: Από το δημοσίευμα αυτό μαθαίνουμε:1) Την ύπαρξη Συνδέσμου
κτηματοκηπουρών το 1903 στον Ασπρόπυργο που σκόπευε να επεκτείνει
τους λαχανόκηπους στον κάμπο με την εκμετάλλευση των πηγαδιών «του
Σούτσου». 2) Η σκέψη για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής από την
Αθήνα στο Θριάσιο διαμέσου της Ιεράς Οδού. Φυσικά δεν υλοποιήθηκε, αν
όμως γινόταν η εξέλιξη του Θριασίου θα ήταν διαφορετική.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (1903-1907)

Οι Εφημερίδες
― «Εμπρός» 26 Οκτωβρίου 1903. Ο κ. Τασούλης ήρθε στον Ασπρόπυργο
και έδωσε οδηγίες στους κτηνοτρόφους επειδή 150 πρόβατα είχαν προ-
σβληθεί από ευλογιά.
― «Εμπρός» 24 Ιουλίου 1904. Γράφει για το Πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής: «Διπλήν χαράν άγει ο Ασπρόπυργος Φυλής την 26ην Ιουλίου ημέραν
της Αγίας Παρασκευής, αφ’ ενός εκ των τελεσθησομένων εγκαινίων του απο-
περαθέντος φερωνύμου μεγαλοπρεπούς Ναού υπό του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου, και της ετήσιας πανηγύρεως. Οι κάτοικοι μεγάλας προετοιμα-
σίας έχουν κάμει προς καλλιτέραν περιποίησιν των ξένων. Προ και μετά με-
σημβρίαν αι χωριατοπούλαι με τας πλουσίας και απαστράπτουσας αμφιέσεις
των θα χορεύωσι τον συρτόν. Έκτακτοι αμαξοστοιχίαι θα εκινήσωσιν εξ Αθη-
νών χάριν των πολλών εκδρομέων την 6, 7 και 81/2 π.μ. επάνοδος 4, 5, 7μ.μ.».
― «ΣΚΡΙΠ» 17 Φεβρουαρίου 1905. Η πληροφορία αναφέρεται στην κατάθε-
ση θεμέλιου λίθου του λιμενοβραχίονος Φυλής. Γράφει: «Χθες μ.μ. εγένετο η
κατάθεσις του θεμελίου λίθου του λιμενοβραχίονος Φυλής. Παρίσταντο κατ’
αυτόν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιον του δήμου Φυλής και πάντες
οι άγοντες εορτήν κάτοικοι του χωρίου Ασπροπύργου (Καλυβίων) οι υπουργοί
κ.κ. Ν. Γουναράκης και Αλ. Σκουζές και οι λοιποί υποψήφιοι του Κυβερνητι-
κού συνδυασμού. Μετά τον αγιασμόν ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιάκος έκα-
με σύντομον και ωραίαν προσφώνησιν, δι’ ης εξέφρασε την ευγνωμοσύνην των
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κατοίκων δια την έναρξιν του έργου, όπερ πολυειδώς θα ευεργετήση και θ’
αναπτύξη το μικρόν χωρίον των, εζήτησε την άδειαν του κ. υπουργού των Οι-
κονομικών όπως ονομάσει τον λιμενοβραχίονα «Σκάλα του Γουναράκη» εις
εκδήλωσιν της προς αυτόν οφειλομένης ευγνωμοσύνης των κατοίκων δια την
πραγματοποίησιν τούτου πόθου των. Ζητωκραυγαί επηκολούθησαν την προ-
σφώνησιν του κ. Λιάκου, εις ην αντεφώνησεν ο κ. Γουναράκης, ευχαριστών
δια την προς αυτόν προσγιγνομένην τιμήν, και πρώτος εκύλισε τον ακρογωνι-
αίον λίθον του κρηπιδώματος, μετ’ αυτού δε και οι λοιποί υποψήφιοι και δη-
μοτικοί άρχοντες υπό τας ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς του πλήθους».
Σημείωση: Ο λιμενοβραχίονας άρχιζε από τη γωνία της Μάνδρας της Σχο-
λής Εμποροπλοιάρχων και επεκτεινόταν μέσα στη θάλασσα με τη νοητή
προέκταση της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Πρωθυπουργός ήταν ο Θ. Δελη-
γιάννης, ο Α. Σκουζές υπουργός Εξωτερικών και ο Ν. Γουναράκης υπουρ-
γός Οικονομικών. Δήμαρχος ο Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, δημοτικός σύμ-
βουλος ο Γεώργιος Φωτίου Λιάκος.
― «Εμπρός» 30 Μαΐου 1905. Τα καταργούμενα Ελληνικά σχολεία. Υποβλή-
θηκε νομοσχέδιο στη Βουλή με το οποίο καταργούντο τα ελληνικά σχολεία
που είχαν μαθητές κάτω των 50. Στην Αττική αυτά τα σχολεία ήσαν: Το 7ον

Ελληνικόν Αθηνών, Κερατέας, Κορωπίου, Μενιδίου, Μάνδρας, Κριεκουκί-
ου, Ασπροπύργου.
― «Εμπρός» 26 Ιουλίου 1905. Πανήγυρις Ασπροπύργου. Προσδιορίζει τη θέ-
ση της εκκλησίας και την κυκλοφορία των τραίνων πριν και μετά το μεσημέρι.
― ΣΚΡΙΠ. 1 Αυγούστου 1905. Τραυματίστηκε σοβαρά ο Χρήστος Αδάμ από
το χωριό «Καλύβια της Χασιάς» όταν παρατηρούσε με αναμένο κερί το εσω-
τερικό ενός βαρελιού που περιείχε ρητίνη.
― Αύγουστος 1905. Ένα έγκλημα που συντάραξε την ήσυχη ζωή του χωρι-
ού. Στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ της 2ας Αυγούστου 1905 διαβάζουμε μασκροσκε-
λές ρεπορτάζ για τον φόνο κόρης του Γεωργίου Τσίγκου από τον Γεώργιο
Καραμπούλα. Το γεγονός δημοσιεύτηκε και στο «Εμπρός» και ασφαλώς θα
πρέπει να είχε δημοσιευτεί και σε άλλες εφημερίδες της εποχής. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τις δυσκολίες που υπήρχαν για τη μετάβαση των δημοσιογρά-
φων από την Αθήνα στον Ασπρόπυργο και την επιστροφή και δεδομένου ότι
εξακολούθησαν να δημοσιεύουν τις επόμενες ημέρες νεκροψίες, κηδείες,
ανακρίσεις θα πρέπει το γεγονός να μη συγκλόνισε μόνο το ήσυχο χωριό μας
αλλά να προκάλεσε και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.
Στο μακροσκελές ρεπορτάζ της εφημερίδας ΣΚΡΙΠ τονίζεται η επιμονή του
Καραμπούλα να ζητάει την Ξανθή Τσίγκου σε γάμο, η αρπαγή του μαντιλιού
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από το κεφάλι της Ξανθής που θεωρείτο μεγάλη προσβολή και η συνεχιζόμε-
νη άρνηση του πατέρα να συγκατανεύσει σ’ αυτόν το γάμο. Υπάρχουν όμως
πολλές ανακρίβειες αναφορικά με τα μέλη της οικογένειας Τσίγκου, τον τρό-
πο που ενήργησε ο δράστης, τον αριθμό των θυμάτων, την καταδίωξη από
τους χωροφύλακες και τον τόπο εκτέλεσής του.
Στον Ασπρόπυργο έγινε γνωστό πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό. Συνέβη
στο περιβόλι του Γ. Τσίγκου πλησίον και λίγο βορειότερα της σημερινής εκ-
κλησίας των Αγίων Αναργύρων. Όταν εμφανίστηκε ο δράστης πρόβαλε μπρο-
στά στην Ξανθή η αδελφή της, Βασιλική, και δέχτηκε το θανατηφόρο χτύπημα.
Το απόσπασμα δεν ήταν δυνατό να φθάσει στο συγκεκριμένο μέρος και να
συναντήσει εκεί το δράστη για να τον κυνηγήσει. Τον αναζήτησε στο σπίτι
του. Ο δράστης αντιλήφθηκε, το δήμαρχο Χαράλαμπο Παπαϊωάννου, τον
ενωματάρχη και δύο χωροφύλακες. Απομακρύνθηκε από την οδό Τζαβέλα
δυτικά επί της οδού Μιαούλη και προσπέρασε την οδό Καραϊσκάκη, που
τότε ήταν ρέμα, και μεταξύ Καραϊσκάκη και Κριεζή, επειδή ενώ του το ζη-
τούσαν δεν σταματούσε, έδωσε εντολή ο αστυνόμος και τον πυροβόλησαν.
Ο φόβος ήταν ότι αν ταμπουρωνόταν στο σπίτι του Αλ. Πέππα, (Μιαούλη
και Κριεζή), δεν θα άφηνε κανένα ζωντανό.
Την επομένη, γράφει το «Εμπρός» έκαναν νεκροψία οι γιατροί της εισαγ-
γελίας Ξάνθης και Βλαχάκης. Το πτώμα του Καραμπούλα έφερε διαμπερές
τραύμα. «Η σφαίρα διατρήσασα τον θώρακα εξήλθεν εις το απέναντι κατ’
ευθείαν μέρος παρά την σπονδυλικήν στήλην». Τον πυροβόλησαν, γράφει,
ενώ εκείνος πυροβολούσε αμυνόμενος από απόσταση 500 και πλέον μέ-
τρων. Η περιγραφή δεν είναι σωστή. 500 μέτρα δεν είναι όλο το μήκος της
Μιαούλη. Η απόσταση ήταν κοντινή. Πρέπει να ήταν δυνατό να άκουε την
εντολή να σταματήσει και να προσπαθούσε να ταμπουρωθεί. Από μια από-
σταση 500 μέτρων θα τους είχε ξεφύγει.
Η φονευθείσα έφερε τραύμα από σφαίρα γκρα και από απόσταση 15 βημά-
των. Την κηδεία της Βασιλικής που θα παντρευόταν το Δεκαπενταύγουστο
παρακολούθησαν όλο το χωριό με πρωτοφανή συγκίνηση. Οι ιερείς αρνού-
ντο να κηδεύσουν το δράστη γιατί οι χωροφύλακες υπό τον ενωματάρχη Πα-
παρρηγόπουλο ισχυρίζονταν ότι αυτοκτόνησε, αλλά η νεκροψία και οι ανα-
κρίσεις του αστυνόμου Ελευσίνας Τσολάκου τους διέψευσαν. Όταν επιβε-
βαιώθηκε ότι φονεύθηκε από τους χωροφύλακες κηδεύτηκε μόνο από τους
στενούς συγγενείς και λίγους άλλους χωρικούς.
Ανακρίσεις έκανε στον Ασπρόπυργο ο ανακριτής Χαλκιόπουλος. Στους δη-
μοσιογράφους όταν επέστρεψε στην Αθήνα δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις
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ανακρίσεις. Θα μεταβώ πάλι στον Ασπρόπυργο, δήλωσε. Τόνισε όμως ότι
ανακουφίστηκε ο Ασπρόπυργος μετά το φόνο του Καραμπούλα γιατί θα εί-
χαμε και άλλα θύματα. Ήταν άριστος σκοπευτής και θα εφόνευε τους χω-
ροφύλακες και άλλους χωρικούς και για εκδίκηση οι συγγενείς του Τσίγκου
θα έκαιαν τα σπίτια του Καραμπούλα.
― Ληστείες μετά φόνου το 1905 στον Ασπρόπυργο. Την 23η Οκτωβρίου 1905
έγραψε το «Εμπρός» για την απαγωγή του Στέργιου Νέζη από τους ληστές.
Αυτές τις ημέρες η εμφάνιση 5-6 ληστοφυγόδικων είχε τρομοκρατήσει την
Αττική. Αρχίζοντας πάλι τη δράση τους συνέλαβαν τον γιο του Γ. Νέζη στο
σπίτι στον Ασπρόπυργο και τον οδήγησαν στα βουνά. Τρεις ημέρες και τρεις
νύχτες τον είχαν δέσει ύπτιο σε πάσσαλο να ατενίζει τον ήλιο και τα άστρα.
Τον απείλησαν δε ότι θα τον σκότωναν αν ο πατέρας του δεν τους έστελνε
τα λύτρα που ζήτησαν, 4 χιλιάδες δραχμές.
Πήγε ο πατέρας στην Ελευσίνα και δανείστηκε από τον Κοκκινιώτη το πο-
σόν, το έστειλε στο υποδειχθέν μέρος και άφησαν τον γιο ελεύθερο. Εβρά-
δυναν να στείλουν τα λύτρα και κατέβηκαν οι ληστές νύχτα στο χωριό. Χτύ-
πησαν την πόρτα του παντοπώλη Νικ. Ευθυμίου και του ζήτησαν τρόφιμα με
αδρή αμοιβή. Τους έδωσε ό,τι ζήτησαν και τον απείλησαν με ποινή θανάτου
στην περίπτωση που θα πρόδιδε την παρουσία τους. Στο δημοσίευμα δεν
αναφέρονται ονόματα των ληστοφυγόδικων. Αλλά, αργότερα, στο χωριό
έγινε γνωστό ότι επικεφαλής των ληστών ήταν ο Μπινιάρης.
Η παρουσία του Μπινιάρη στην περιοχή αναφέρεται σε άλλο δημοσίευμα
μια εβδομάδα αργότερα. 30 Οκτωβρίου 1905 η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ γράφει ότι
ο Μπινιάρης εμφανίστηκε στη μητέρα του στην Ελευσίνα. Ξεκρέμασε ένα
όπλο, το πήρε και εξαφανίστηκε. Η μητέρα του γνωρίζοντας ότι ο γιος της
ήταν κατάδικος και απόδρασε πήγε την επομένη και τον κατήγγειλε, αλλά η
δημόσια αρχή εκώφευσε. Ο Μπινιάρης ήταν προστατευόμενος.
Μαζί με δύο άλλους κακοποιούς αγνώστου ονόματος και καταγωγής συνέλα-
βαν τους αδελφούς Δημήτριο και Παναγιώτη Νέζη ενώ έβοσκαν τα πρόβατά
τους και τους ζήτησαν για λύτρα 1.000 δραχμές. Έδωσαν τα χρήματα και απο-
σιώπησαν το γεγονός. Στον Ασπροπύργιο Παναγιώτη Ρόδη ―η εφημερίδα τον
γράφει λανθασμένα Ιωάννη― παράγγειλε να του στείλει χίλιες δραχμές γιατί
αλλιώς «το κεφάλι του είναι για τον τορβά». Ο Ρόδης απάντησε: Αν θέλει ας έρ-
θει να τα πάρει. Ήταν ρωμαλέος και γνωστός για την παλληκαριά του. Ο Μπι-
νιάρης έφερε βαρέως την περιφρόνηση, όμως μόνο με ενέδρα θα μπορούσε να
πετύχει τον σκοπό του. Κρύφτηκε με τους συντρόφους του στο δάσος και καθώς
περνούσε ο Ρόδης αμέριμνος με τα πρόβατά του μέσα από τον πευκώνα ακού-
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στηκαν τρεις πυροβολισμοί. Έτσι σκότωσαν τον Παναγή Ρόδη οι ληστές.
― Στη στήλη Κοινωνικά της εφημερίδας «Εμπρός» 4 Φεβρουαρίου 1906. δη-
μοσιεύτηκε η είδηση ότι ο γιατρός Κων. Π. Παπαδημητρίου αρίστευσε στις
διδακτορικές εξετάσεις.
―Είχε πλέον γίνει θεσμός η γνωστοποίηση δια του τύπου του πανηγυριού της
Αγίας Παρασκευής και η διευκόλυνση των επισκεπτών με τον σιδηρόδρομο.
― Τη 19η Οκτωβρίου 1906 συνελήφθησαν και απεστάλησαν στον εισαγγελέα
γράφει το «Εμπρός» ο Ασπροπύργιος Δημήτριος Ν. Τριβέλας και ο Ιωάν. Για-
μαρέλος για απόπειρα δολοφονίας. Πυροβόλησαν ανεπιτυχώς στη θέση «Άγιος
Στέφανος» στο Ρέντη τον πανδοχέα από τη Ζάκυνθο Ιωάννη Καλόφωνο.
― Στον πρώτο τόμο της παρούσης μελέτης «Το Χωριό μας», σελ. 445 γράφω
για το Πανηγύρι: «Αλλά και μπάντα είχε φέρει ο Δήμος από την Αθήνα κά-
ποια χρονιά. Την είχε μεταφέρει από την Αθήνα ο Τσάμο Λιάκος που έκα-
νε μεταφορές με Λεωφορείο-Σούστα με ένα άλογο. Χρησιμοποιήθηκε στην
περιφορά της εικόνας. Ύστερα επισκεύτηκε διάφορα σημεία του χωριού
και η επιστροφή της στην Αθήνα έγινε πάλι με τον Τσάμο-Λιάκο». Η πλη-
ροφορία ήταν από τον μπάρμπα Μήτσο Πέτση.
Στις 25 Ιουλίου 1907 δημοσιεύεται στο «Εμπρός»: «Αύριο Πέμπτη 26 φθιν. τε-
λείται εν Ασπροπύργω της Φυλής η ετήσια πανήγυρις επί τη εορτή της Αγίας
Παρασκευής. Η συρροή των ξένων προμηνύεται μεγάλη εφέτος, καθ’ όσον
εκτός της μουσικής, ήτις καθ’ όλην την ημέραν θα παιανίζει, θα θαυμάσουν και
τον μετά περισσής χάριτος συρόμενον χορόν των δεσποινίδων του χωριού με
τας κεντητάς και εξ απειραρίθμων φλωριών απαστραπτούσας ενδυμασίας των,
την δ’ εσπέραν, τα ποικιλόχρωμα πυροτεχνήματα άτινα θα καώσι προ του ναού.
Αι αμαξοστοιχίαι του Σ.Π.Α.Π θέλουσι σταματήσει κατά τας διελεύσεις των».

δ) Πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου (25/1/1904-16/9/1907)
Υπάρχει βιβλίο πράξεων του Δ.Σ. που αρχίζει την 25η Ιανουαρίου 1904 με τη
δημοπρασία τριών ξηρών βαλανοδένδρων και κλείνει τη 16η Σεπτεμβρίου
1907 με τη λήξη της περιόδου.
Δήμαρχος είναι ο Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος του Δ.Σ. ο Δημή-
τριος Δ. Πανταζής και μέλη οι: Γεώργιος Φυλαχτός, Γεώργιος Ιωάν. Κών-
στας, Σπ. Τσουρέλης, Ιωάννης Νερούτσος, Νικ. Ευθυμίου, Μιχαήλ Μαυρά-
κης, Σωτήριος Κουμπάρδας, Αντώνιος Αν. Καλλιέρης, Ιωάννης Δημ. Μου-
ζάκας, Γεώργιος Φ. Λιάκος, Γεώργιος Α. Τσίγκος. Το Μάϊο του 1906 Πρό-
εδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο Ιωάννης Νερούτσος επειδή ο Δημήτριος Παντα-
ζής αποδήμησε στο εξωτερικό.
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Διαβάζοντας τους προϋπολογισμούς της πάρα πάνω περιόδου διαπιστώνου-
με την πενιχρή κατάσταση του Δήμου και των κατοίκων. Πηγές εσόδων ήταν
οι φόροι: 1) Επιτηδευμάτων, 2) Οικοδομών, 3) Αροτριώντων κτηνών, 4) Με-
γάλων ζώων, 5) Σφαζόμενων ζώων, 6) Αμπέλων, 7) Ελαίου και Ελαίων, 8)
Ρητίνης, 9) Μελισσίων, 10) Βοσκούμενων γαιών, 11) Λαχανοκήπων. Ήταν
ακόμη η εκμίσθωση της χειμερινής χορτονομής του λιβαδιού στο Κορορέμι,
η εκποίηση του βαλανοκαρπού και των ξηρών βαλανοδένδρων. Τα έξοδα
ξοδεύονταν στη Διοίκηση του Δήμου κυρίως όμως στη Δημοτική Εκπαίδευ-
ση. Τα εκκλησιαστικά συμβούλια ορίζονταν και ελέγχονταν από το Δ.Σ. το
οποίο αποφάσιζε για τυχόν επισκευές και άλλες ανάγκες των εκκλησιών και
οι δαπάνες για δημοτικά έργα ήταν σχεδόν ασήμαντες.
Ωστόσο το ενδιαφέρον για το πανηγύρι το διαπιστώνει κανείς όχι μόνο από
τη γνωστοποίηση στις εφημερίδες αλλά και από τις πράξεις του Δ.Σ.
15(21/8/1905) - 15(23/7/1906) - 4(8/7/1907) και 12(9/9/1907) για πυροτεχνή-
ματα, φωτισμό, ποτίσματα δένδρων, κατάβρεγμα οδών.
Η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ της 17ης Φεβρουαρίου 1905 ―γράφτηκε πάρα πάνω―
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Ονόματα γραμμένα πίσω σε φωτογραφία:
Νικόλαος Παπαϊωάννου (Αλανιάρης), Αργυρός Πηλιχός, Σπύρος Χατζής,

Δημήτριος Καμπόλης, Φυλακτός Γεώργιος, Νάκος Κωνσταντίνος, Μαυράκης Ιωάννης,
Πανταζής, Παπαϊωάννου, Ηλίας Δημήτριος, Πηλιχός Σωτήριος, Χατζής Παναγής,

(ο Δήμαρχος Παπαϊωάννου πιθανότατα πίσω από το παιδάκι).



περιγράφει την κατάθεση θεμελίου λίθου του λιμενοβραχίονος Φυλής
(και εννοεί την Παραλία Ασπροπύργου) με την παρουσία των Υπουργών
Ν. Γουναράκη και Αλ. Σκουζέ. Το Δ.Σ. με την Πράξη1 της 6ης Φεβρουαρί-
ου 1905, μόλις λίγες ημέρες πριν, από το δημοσίευμα στην εφημερίδα
ΣΚΡΙΠ εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουρ-
γεία την κατασκευή του λιμενοβραχίονα. Γιατί όμως; Γιατί ήταν προσφο-
ρότερη η μεταφορά π.χ. λιπασμάτων δια θαλάσσης απ’ ότι από τον Πει-
ραιά στον Ασπρόπυργο δια ξηράς με τα τότε μεταφορικά μέσα.
Την 7η Οκτωβρίου 1907 (πράξις 17) συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Δημοτικόν
Συμβούλιο σε πρώτη συνεδρίαση. Ώστε από τον Οκτώβριο του 1907 αρχίζει
η περίοδος με δήμαρχο τον Νικ. Παπαδημητρίου599.
Την 26η Δεκεμβρίου 1907 (πράξις 50) συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο και
αποφάσισε να πληρωθούν τα πυροτεχνήματα.

«Το Δημοτικόν Συμβούλιον Φυλής συγκείμενον από τον Πρόε-
δρον Προκόπιον Κουράση και των κάτωθι υπογεγραμμένων με-
λών αυτού συνήλθε εις συνεδρίασιν εν τω δημαρχείω σήμερον την
26 Δεκεμβρίου του 1907 έτους προσκλήσει του προέδρου, παρό-
ντος του Δημάρχου και προτείναντος όπως το σώμα εγκρίνη και
πληρωθώσι εκ του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτ. προϋπο-
λογισμού ε.ε. εις το Λεονάρδον Παλοσέλαν πυροτεχνίτην κάτοικο
Αθηνών δια τα καέντα κατά την ημέρα της πανηγύρεως Αγίας
Παρασκευής των ετών 1906 και 1907 δραχμαί 450 πυροτεχνήμα-
τα μη εγκριθέντα παρά του πρώην δημοτικού Συμβουλίου.
Το Συμβούλιον λαβόν υπ’ όψιν την πρόταση του Δημάρχου

Αποφαίνεται
Εγκρίνει όπως πληρωθώσιν εις τον άνω πυροτεχνίτη δια την άνω
αιτίαν δραχμαί τετρακόσιαι πεντήκοντα (450) πληρωθησόμεναι
εις τον Λεονάρδον Παλόμπελαν πυροτεχνουργόν.

Εφ ω συνετάχθη και υπεγράφη.
(έπονται υπογραφές)».
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599) Από τα βιβλία που έχουν διατηρηθεί στο Δημαρχείο βρήκα μέχρι το 1920, ένα βιβλίο πρωτοκόλ-

λου, που αναφέρθηκε ήδη, των ετών 1866-1867 και ένα βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου

που αρχίζει την 7η Οκτωβρίου 1907 και τελειώνει την 28η Ιουνίου 1909, απ’ όπου και τα πάρα κάτω

στοιχεία. Ενώ τελείωνα σχεδόν τη γραφή αυτής της μελέτης, μού διατέθηκαν πρακτικά της δημαρχίας

Παπαϊωάννου, στοιχεία από τα οποία παρενέβαλα στην οικεία θέση.



Ωστόσο, με την πράξη 12 της 8ης Σεπτεμβρίου 1907 το απελθόν Δημοτικό
Συμβούλιο είχε εγκρίνει πίστωση 300δρχ. για την πληρωμή του πυροτεχνίτη
Λεονάρδου Παλόμπελα και είχαν υπογράψει οι παρόντες: Ιωαν. Νερούτσος
(Πρόεδρος), Γ. Ι. Κώνστας, Αντ. Αν. Καλλιέρης, Γεωρ. Α. Τσίγκος, Σωτ.
Κουμπάρδας, Γεωρ. Φυλαχτός, Σπ. Τσουρέλης (Μέλη).

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1907-1914)

Βιβλίον Πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής
(7/10/1907-28/6/1909)
Το πάρα πάνω βιβλίο πρακτικών που έχει διασωθεί μας επιτρέπει να σχη-
ματίσουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα σχετικά με τις δραστηριότητες του
δήμου Φυλής και τη ζωή στο χωριό μας στις αρχές του εικοστού αιώνα. Πε-
ριέχει 35 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 1907, (17-52), 71 του
1908 και 41 του 1909 μέχρι την 28 Ιουνίου. Αντιγράφουμε τα έσοδα και τις
δαπάνες από τους προϋπολογισμούς των ετών 1908 και 1909.
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Εξ αριστερών, άνω ορθοί: Παναγής Δημητράτσης (Σπυρίδων), Γιάννης Βερούτης,
Αλέξης Μαυράκης, Νικόλαος Ευθυμίου, Γεώργιος Νερούτσος (Γουντίμας),

τρεις από Χασιά, Τσουκλίδης ο τελευταίος. Δεύτερη σειρά: Προκόπης Κουράσης, Στέρ-
γιος Τριβέλας, Νικόλαος Παπαδημητρίου (Δήμαρχος), Κολή Δημήτρης, Σπύρος Χατζής,

Μπακούρης. Κάτω: Δημήτρης Κουράσης (Μητσούλας), Ευθύμιος Ευθυμίου,
Κωνσταντίνος Μπρέμπος (Χασιώτης).



Έσοδα
―Α― Άμεσοι Φόροι: ―1) Επιτηδευμάτων 2% δρχ. 270. ―2) Οικοδομών
2% δρχ. 100. ―3) Αροτριώντων κτηνών δρχ. 2.000. ―4) Αμπέλων, 1/5 του
αντιστ. δημοσίου δρχ. 2.000. ―5) Ρητίνης 2% δρχ. 400. ―6) Ελαίου 2% δρχ.
1.000. ―7) Βοσκούμενων γαιών δρχ. 100. ―8) Λαχανοκήπων 1 δρχ. κατά
στρέμμα δρχ. 400. ―9) Μελισσίων 10λ. κατά κυψέλη δρχ. 300. ―10) Σφα-
ζομένων ζώων και μάλιστα μαλλιών δρχ. 400. Σύνολο δρχ. 6.970.
Παρατηρούμε ότι οι δύο πρώτοι φόροι των επιτηδευμάτων και των οικοδο-
μών αποτελούν μόνο το 5,3% επί του συνόλου των αμέσων φόρων. Όλοι οι
άλλοι φόροι προέρχονται από τη γεωργία, την κηπουρική και την κτηνοτρο-
φία. Ο φόρος επί των αροτριώντων κτηνών αντιστοιχούσε στο 28,69% του
συνόλου. Τον επέβαλε ο Τρικούπης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και
εξακολουθούσε να ισχύει. Αντικατέστησε τη δεκάτη όμως ζημίωσε το δημό-
σιο, γιατί μειώθηκαν οι εισπράξεις του, ενώ ωφέλησε τους νέους τσιφλικού-
χους της Θεσσαλίας, γιατί ήταν εύκολο σ’ αυτούς να ρίχνουν στους ώμους
των καλλιεργητών τον φόρο, εφόσον συνδεόταν με τον αριθμό των ζώων και
όχι με την ιδιόκτητη έκταση της γης.
Στο ίδιο ποσοστό 28,69% αντιστοιχούσε και ο φόρος αμπέλων που φανερώ-
νει τη σημαντική έκταση του αμπελώνα τα χρόνια εκείνα. Οι φόροι από τη
ρητίνη, τους λαχανόκηπους και τα σφαζόμενα ζώα και μαλλιά με το ίδιο πο-
σοστό ο καθένας 5,74%. Προκύπτει ότι αρκετοί ήσαν οι ρητινοσυλλέκτες
που συνέλεγαν τη ρητίνη από τα πεύκα και θα ήσαν Χασιώτες γιατί στην
απογραφή του 1899 μόνον ένας είχε στα Καλύβια απογραφεί ως ρητινοσυλ-
λέκτης. Λαχανόκηποι όμως καλλιεργούντο σε έκταση τετρακοσίων στρεμ-
μάτων περίπου, αφού ο σχετικός φόρος ήταν μία δραχμή το στρέμμα, στο νό-
τιο τμήμα του κάμπου σύμφωνα με τις δυνατότητες άντλησης νερού από τα
πηγάδια. Ο φόρος ελαιών αντιστοιχούσε στο 14,35% του συνόλου των άμε-
σων φόρων, 4,30% των μελισσιών και 1,4% των βοσκούμενων γαιών. Φόρος
300 δρχ. με 10 λετπά κατά κυψέλη σημαίνει ότι υπήρχαν 3.000 κυψέλες.
Όμως δεν ήταν το κύριο επάγγελμα. Ως μελισσοκόμος μόνον ένας είχε δη-
λώσει στην πάρα πάνω απογραφή.
―Β― Έμμεσοι Φόροι: Αφορούσαν στους δασμούς εκ των ωνίων, των εμπο-
ρευμάτων και των ιχθύων. Στον προϋπολογισμό του 1908 άφησαν τους σχε-
τικούς κωδικούς κενούς και η Νομαρχία τους συμπλήρωσε με το ποσόν των
3.000δρχ. Στον προϋπολογισμό του 1909 εψήφισαν 4.000δρχ.
―Γ― Πρόσοδοι Δημοτικής Περιουσίας
1) Ενοικίασις δημοτικού λιβαδίου, Κορορέμι 2.500δρχ.
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2) Ενοικίασις πευκοδάσους Κορορέμι 300δρχ.
3) Εκποίησις δημοτικού βαλανοκαρπού 200δρχ.
4) Εκποίησις τυχόν ξηρών βαλανοδένδρων 200δρχ.
Άθροισμα εν όλω 3.200δρχ.
Η συλλογή του βαλανοκαρπού στο Θριάσιο και η μεταφορά προς πώληση
στη Βενετία μας είναι γνωστή από την εποχή της τουρκοκρατίας. Έχουμε
ήδη αναφέρει επίσης το πληρεξούσιον, που συντάχθηκε το έτος 1847 στο
προαύλιο του Αγίου Δημητρίου, για τη διευθέτηση των οφειλών του Αθανα-
σίου Καμπόλη και του Αναγνώστου Χρυσοχόου από την είσπραξη του προϊ-
όντος των βαλανοδένδρων.
Όμως, ενώ υλοτόμησαν μεγάλη έκταση βαλανοδένδρων, εξήντα χρόνια με-
τά το 1847 και πάλι εξακολουθούσαν να αποτελούν εισόδημα των κατοίκων
που ασχολούνταν με τη συλλογή του καρπού. Για την εκποίηση των ξηρών
βαλανιδιών γινόταν δημοπρασία. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
42 και 46 του 1907, οι 16, 33, 36, του 1908 και η 6 του 1909 αφορούν σε δη-
μοπρασίες για την πώληση ξηρών βαλανιδιών η δε 46 του 1908 σε πλειστη-
ριασμό του καρπού των βαλανιδιών. Οι αποφάσεις 25, 54, 57/1908 και 9, 13,
16/1909 σχετίζονται με τη μίσθωση και με διευθετήσεις του δημοτικού κτή-
ματος στο Καλιστήρι ενώ η 51/1908 με ενοικίαση της χορτονομής του λιβα-
διού στο Κορορέμι.
Οι αποφάσεις 32, 34, 35, 52/1908 και 38, 39, 40/1909 αφορούν σε συγκρίσεις
πλειοδοτικών δημοπρασιών προς μίσθωση δημοτικών φόρων ρητίνης, λαχα-
νοκήπων, μελισσίων και ελαιών ενώ οι 58 και 59/1908 σε δασμούς επί των ει-
σαγομένων ωνίων και εμπορευμάτων.
―Δ― Τέλη, Δικαιώματα και Πρόστιμα
1) Τέλη αδειών νέων οικοδομών δρχ. 50
άθροισμα εν όλω δρχ. 50
―Ε― Καθυστερούμενα
1) Καθυστερούμενα εκ παρερχομένων χρήσεων δρχ.   2.000
άθροισμα εν όλω δρχ.   2.000
Σύνολο εσόδων δρχ. 12.220
Εγκριθέντα από τη Νομαρχία δρχ. 15.220
Έξοδα
η Ψηφισθέντα Εγκριθέντα
Α Στοιχειώδης Εκπαίδευσις 7.800 8.098
Ε Προσωπικόν 2.760 2.688
ΣΤ Διοίκησις 200 150
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Ζ Γραφεία 70 70
Η Είσπραξις 350 350
Ι Δημοτικά Έργα 150 150
ΙΑ’ Νόμιμαι υποχρεώσεις 200 200
ΙΒ’ Χρέη και Αποζημιώσεις - 1.500
ΙΕ’ Υπέρβασις Εσόδων 690 2.004
Σύνολον Εξόδων 12.220 15.220
Από τη σύγκριση των ψηφισθέντων από το Δημοτικό Συμβούλιο και των
εγκριθέντων από τη Νομαρχία διαπιστώνουμε: 298δρχ. αύξηση στη «Στοι-
χειώδη Εκπαίδευση», εγγραφή 1.500δρχ. στον κωδικό «Χρέη και Αποζη-
μιώσεις» και 10δρχ. στον κωδικό «Αγαθοεργία και Συνδρομαί» καθώς και
αύξηση 1 3/4 στην «Υπέρβαση Εσόδων», σύνολο 3.122δρχ. Μείωση στους
κωδικούς: «Ε’ Προσωπικόν» 72δρχ. και «ΣΤ’ Διοίκησις» 50 δρχ., σύνολο
122δρχ. Διαφορά 3.122-122=3.000δρχ. δηλαδή αύξηση των εξόδων ισόποση
με την αύξηση των εσόδων.
Η ανάλυση των δαπανών για τη στοιχειώδη εκπαίδευση θα γίνει στο κεφά-
λαιο για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και τα σχολεία από την απελευθέρωση
μέχρι το 1940.
Τα έξοδα του κωδικού Προσωπικό δρχ. 2.760 αναλύονται: Αποζημίωση Δη-
μάρχου 780δρχ., μισθός δημογραμματέως 1.200δρχ., κλητήρος Δημαρχίας
300δρχ., φύλακος δημοτικής περιουσίας 360δρχ. και αποζημίωση δημηγορι-
κού και βοηθού 120δρχ. (δημηγορικός=ο αγορεύων ενώπιον του λαού. Η
λέξη χρησιμοποιείτο λανθασμένα. Η πρόβλεψη αφορούσε αμοιβή δικηγό-
ρου, που όπως προκύπτει από τα πρακτικά προσλαμβανόταν ο, εκ των δια-
κεκριμένων δικηγόρων, Πέτρος Θηβαίος). Η Νομαρχία ενέκρινε 120δρχ.
αύξηση για αποζημίωση του Δημάρχου, μείωση κατά 120δρχ. του μισθού του
δημογραμματέως, κατά 12δρχ. του κλητήρα και 60δρχ. του φύλακα δημοτι-
κής περιουσίας. Μείωση στο σύνολο 72δρχ.
Διοίκησις: Οδοιπορικά δημάρχου: ψηφίστηκαν 200δρχ., εγκρίθηκαν 150δρχ.
Γραφεία: 1) Γραφικά δημάρχου 50δρχ. 2) αγορά λογιστικών βιβλίων 15δρχ.
3) Αγορά κωδίκων κ.λ.π. 5δρχ.
Είσπραξις: 1) Ποσοστά δημοτικού εισπράκτορος 4% δρχ.200. ―2) Ποσοστά
Επαρχιακού Ταμείου 2% δρχ. 100. ―3) Προκαταβολαί προσωποκράτησης
οφειλετών δρχ.50.
Δημοτικά έργα: 1) Φωτισμός 150δρχ.
Νόμιμαι υποχρεώσεις: 1) Φόροι προς το δημόσιο (λιβάδια Κορορέμι)
200δρχ.
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Χρέη και Αποζημιώσεις: Απόδοσις δημοτικού χρέους μόνο στα εγκριθέντα
1.500δρχ.
Αγαθοεργίαι και Συνδρομαί: Αγορά δημοτικής νομοθεσίας μόνο στα εκγρι-
θέντα 10δρχ.
Υπέρβασις Εσόδων: Ψηφισθέντα 690δρχ. εγκριθέντα 2.004δρχ.

Υπάλληλους έμμισθους είχε ο δήμος τον δημογραμματέα και τον κλητήρα.
Το άρθρον 7 του Νόμου περί αγροφυλακής όριζε τον τρόπο εκλογής των
αγροφυλάκων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κτηματολογικό κατάλογο
όλων των κτηματικών περιφερειών του δήμου και αποφάσιζε για την ημερο-
μηνία και τον τόπο εκλογής των αγροφυλάκων, τον χρόνο έναρξης υπηρε-
σίας, τον αριθμό αυτών για κάθε περιφέρεια, τους όρους φύλαξης, την εγ-
γύηση που παρείχαν οι αγροφύλακες, την αντιμισθία που περιελάμβανε τις
εισπράξεις αυτών από τους κτηματίες των σπαρμένων χωραφιών των αμπε-
λοφυτειών, των ελαιοδένδρωνκ.λ.π.
Ορίζονταν και για την περίπτωση απουσίας του προέδρου της εφορευτικής
επιτροπής αντιπρόσωποι για τον Ασπρόπυργο και τη Χασιά. Σχετικές απο-
φάσεις: 18, 21, 23, 24/1907 και 55/1908. Ανάλογα με κάθε συγκεκριμένη υπό-
θεση ορίζετο και ο δικηγόρος από τον Δήμο. Σχετικές αποφάσεις 25,
43/1907 # 56, 69/1908 # 32/1909.
Ο δημοτικός εισπράκτορας αμειβόταν με ποσοστά 4% επί των εισπράξεων,
και 2% κρατούσε το επαρχιακό ταμείο, από τις εισπράξεις που του αναλο-
γούσαν. Αν λάβουμε υπόψη ότι προβλέπονταν 200δρχ. για τον δημοτικό ει-
σπράκτορα και 100δρχ. από το επαρχιακό ταμείο τότε οι εισπράξεις που
προβλέπονταν θα ήσαν 5.000δρχ. από τον δημοτικό εισπράκτορα και
5.000δρχ. από το Επαρχιακό Ταμείο.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1908 ο δή-
μαρχος πρότεινε την απόλυση του δημοτικού εισπράκτορα Γεωργίου Ευθυ-
μίου ως αμελούς και τον διορισμό του Αντωνίου Δ. Αντωνίου και το Δημοτι-
κό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε τον Αντώνιο Δ. Αντωνίου.
Από τις υπογραφές στο πρακτικό προκύπτει ότι από τους 12 δημοτικούς συμ-
βούλους ήσαν παρόντες 8. Ο Γεώργιος Ευθυμίου έστειλε αναφορές στο
Υπουργείο Εσωτερικών τη 15, τη 18 και τη 19 Δεκεμβρίου 1908 και ο
Υπουργός τις κοινοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και
να αποφασίσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο την 25η Ιανουαρίου 1909 απέρριψε
τις αναφορές και έμεινε στην πρώτη απόφασή του. Αυτή τη φορά παρόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι ήσαν 9. Τη 19η Απριλίου 1909, ο Υπουργός είχε απα-
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ντήσει ότι εγκρίνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά ο δήμαρ-
χος ζήτησε να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Σ’ αυτή τη συνεδρίαση ήσαν 12 οι
παρόντες. Έγιναν τρεις ψηφοφορίες, μυστικές η πρώτη και η δεύτερη, φα-
νερή η τρίτη στις οποίες 6 ψήφιζαν Γεώργιο Ευθυμίου και 6 Αντώνιο Αντω-
νίου. Τελικά υπερίσχυσε η ψήφος του Προέδρου και εκλέχτηκε ο Αντώνιος
Αντωνίου.
Στάθηκα σ’ αυτό το θέμα γνωρίζοντας ότι λίγα χρόνια μετά Ευθυμαίοι και
Παπαδημητραίοι βρέθηκαν σε αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις. Την 7η
Οκτωβρίου 1907 στην πρώτη Συνεδρίαση για την εκλογή του Προέδρου Δη-
μοτικού Συμβουλίου ήσαν ο Προκόπης Κουράσης που εκλέχτηκε με 9 ψή-
φους και ο Νικ. Ευθυμίου που έλαβε 3 ψήφους. Το Πρακτικό υπέγραψαν μό-
νον οι 9 και ήσαν: 1) Προκόπης Κουράσης, 2) Παναγής Δ. Σπυρίδων, 3) Κ.
ή Ν. Μπρέμπος, 4) Αναστάσιος Γ. Πίνης, 5) Ιωάννης Τσουκλίδης, 6) Ν. Σ.
Πλαβούκος, 7) Σπύρος Χατζησπύρου, 8) Γεώργιος Δ. Νερούτσος, 9) Ανα-
στάσιος Ρόδης.
Από τις υπογραφές σε άλλες αποφάσεις που παρίστανται και οι δώδεκα
προκύπτει ότι οι τρεις ήσαν: 1) Ν. Ευθυμίου, 2) Αλεξ. Μαυράκης, 3) Φ. Κ.
Κουράσης. Στις ψηφοφορίες που ισοψήφισαν δεν αναφέρονται τα ονόματα
ώστε να γνωρίζουμε ποιοι από την παράταξη του Παπαδημητρίου ψήφισαν
να παραμείνει ο Γεώργιος Ευθυμίου.
Από τις λοιπές δραστηριότητες του Δήμου στην περίοδο που αναφέρεται το
βιβλίο πρακτικών είναι οι αποφάσεις 27 και 28/1907 ― 61/1908 ―22 και
24/1909 που προσδιορίζουν τις περιοχές ποιμνιοβοσκής. Πέραν της μεγάλης
σημασίας που έδιναν για να υπάρχει ειρήνη μεταξύ γεωργών και ποιμένων
ενδιαφέρον έχουν και τα τοπωνύμια καθώς περιγράφονται οι περιοχές.
Την 30η Νοεμβρίου 1908 το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε πίστωση 390δρχ.
για την προμήθεια 650 σωληναρίων δαμαλίδος, του ορού για τον εμβολιασμό
κατά της ευλογιάς.
Τη 19η Απριλίου 1909 το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε πίστωση 165δρχ. για
την αγορά 15 κιβωτίων ακάθαρτου πετρελαίου, τη μεταφορά και την προμή-
θεια των αναγκαίων για το ράντισμα του πετρελαίου. Είχε αναφανεί πάλι η
ακρίδα, που και την προηγούμενη χρονιά αντιμετωπίστηκε, και απειλούσε
να καταστρέψει τα αμπέλια.
Οριοθέτηση των γαιών του δήμου έγινε από τον γεωμέτρη Νικόλαο Γερμα-
νό όπως φαίνεται στην απόφαση της 30ης Νοεμβρίου 1908 που ψηφίστηκε
πίστωση για την πληρωμή των εργατών. Αρκετές πιστώσεις, ψηφίστηκαν για
τα σχολεία που θα αναφερθούν στο σχετικό κεφάλαιο. Κατασκευάστηκαν ο
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Πρόναος της Αγίας Παρασκευής, Κοιμητήριο στο νεκροταφείο Ασπροπύρ-
γου. Τριμελής επιτροπή εράνου συγκέντρωνε λάδι και χρήματα για την Αγία
Σωτήρα, επίσης ναΐσκος στο κοιμητήριο της Χασιάς και επισκευή της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου εκκλησίας στη Χασιά.
Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι εκκλησιαστικές επιτροπές
ορίζονταν και ελέγχονταν από το Δημοτικό Συμβούλιο. 36 αποφάσεις ανα-
φέρονται στα πρακτικά και αφορούν σε ελέγχους των προϋπολογισμών και
των απολογισμών των τριών εκκλησιών, Αγίου Δημητρίου, Ευαγγελίστριας
Ασπροπύργου και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χασιάς από το 1904 μέχρι τον
Απρίλιο του 1909 καθώς και διορισμούς και αντικαταστάσεις επιτρόπων.
Αυτά από το βιβλίο που διασώθηκε.
Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α’, Αριθ. Φύλλου 304 της 2ας
Νοεμβρίου 1911, ορίζονται οι ενορίες διαφόρων δήμων μεταξύ των οποίων
και του δήμου Φυλής.
«Αι ενορίαι των χωρίων του δήμου Φυλής καθορίζονται ως εξής: 1) του
Ασπροπύργου εις δύο, α) την του Αγίου Δημητρίου και β) την της Ευαγγελι-
στρίας, 2) του χωρίου Χασιά εις μίαν, την της Κοιμήσεως της Θεοτόκου».

β) Εφημερίδες: 12 Οκτωβρίου 1907 - 14 Μαρτίου 1911
12 Οκτωβρίου 1907. ΕΜΠΡΟΣ: Δικάστηκε ο Δημ. Καλαντζής κατηγορούμε-
νος ότι εφόνευσε τον Κυριακόν στη λίμνη Κουμουνδούρου την 27η Ιανουα-
ρίου 1907.
26 Ιουλίου 1908. Επαναλήφθηκε και αυτή τη χρονιά η δημοσίευση του εορ-
τασμού του Πανηγυριού στις εφημερίδες ΕΜΠΡΟΣ. «Σήμερον Σάββατον 26ην

φθίνοντος τελείται εν Ασπροπύργω (πρώην Καλύβια Χασιάς) η ετήσια πα-
νήγυρις επί τη εορτή της Αγίας Παρασκευής. Χάρις εις τας ενεργείας του κ.
Δημάρχου ο πανηγυρισμός προμηνύεται εξαιρετικώς μοναδικός και όσον
ουδέποτε άλλοτε επιτυχής. Μεγάλαι προετοιμασίαι γίνονται δια την φιλοξε-
νίαν των επισκεπτών οίτινες εκτός των άλλων θα θαυμάσωσι και τον συρτόν
χορόν των χωρικών με τας χρυσοκεντήτους ενδυμασίας των. Ειδικώς το
Σάββατον θα λειτουργήσωσιν έκτακτα τραίνα χάριν των επισκεπτών την
6:30, 6:50, 8:30 και 11:30π.μ. ώραν και 3:40, 5:00, 6:30 και 7:30μ.μ.».
26 Αυγούστου 1908. ΕΜΠΡΟΣ: Δημοσιεύεται η ακόλουθη είδηση. «Κατόπιν
ισχυράς περί του επιβληθησομένου δασμού των ωνίων υπό του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου, μεταξύ των Μ. Αντωνόπουλου, Δ. Ηλία και Γ.
Κουράση, ο πρώτος ετραυμάτησεν εις την κεφαλήν τον τελευταίον σοβα-
ρώς». Δεν θα υπήρχε τίποτε το παράξενον σ’ αυτήν την είδηση εάν ένα πε-
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ρίπου έτος μετά την 3η Ιουλίου 1909 δεν δημοσιευόταν η ίδια είδηση με πι-
στή αντιγραφή της πρώτης.
Πότε έγινε, αν έγινε το περιστατικό; Αν συνέβη την πρώτη φορά γιατί επα-
ναλήφθηκε η δημοσίευση ένα χρόνο μετά; Κι αν τη δεύτερη πώς πρόβλεψε
ο συντάκτης και έγραψε προφητικά ένα χρόνο πριν το περιστατικό; Από τα
πρακτικά διαπιστώνουμε ότι: τον Αύγουστο του 1908 το Δημοτικό Συμβού-
λιο ασχολήθηκε με τα χωράφια στο Καλιστήρι και με τους δασμούς τον
Οκτώβριο του 1908.
9 Οκτωβρίου 1908. ΕΜΠΡΟΣ: «Καθά εκ του Ασπροπύργου αγγέλλεται εις
την Αστυνομίαν, προχθές εις την θέσιν Κεφαλάρι πλησίον της λίμνης Κου-
μουνδούρου ο Ν. Τσίγκος θελήσας να ανασύρη τον κόπανον της αδελφής
του ήτις έπλυνεν παρεσύρθη υπό του ρεύματος και επνίγη».
Το Κεφαλάρι ήταν η δεύτερη λίμνη των Ρειτών η αφιερωμένη στη θεά Δή-
μητρα. Μπαζώθηκε από τα Διυλιστήρια. Μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες που
χρησιμοποιούσαν για κλινοσκεπάσματα τα χονδρά χράμια της νεροτριβής,
όταν τελείωνε ο χειμώνας τα έπλεναν για να τα «σηκώσουν» για τον επόμε-
νο χειμώνα. Προτιμούσαν να τα πλένουν στο Κεφαλάρι. Στην αρχή της λί-
μνης ανατολικά ο χώρος προσφερόταν, όσο όμως τα νερά αυξάνονταν και
κυλούσαν προς τη θάλασσα χρειαζόταν να γνωρίζει κανείς καλά να κολυ-
μπάει γιατί δεν ήταν μόνο το βάθος αλλά και οι πηγές που ανάβλυζε το νε-
ρό. Μάλιστα έλεγαν: προσοχή, η λίμνη έχει «μάτια» επικίνδυνα.
3 Ιουλίου 1909. ΕΜΠΡΟΣ: «Οι απολυθέντες διδάσκαλοι των καταργηθέντων
σχολείων. Εις το υπουργείον της Παιδείας επεστράφη υπογεγραμμένον το
διάταγμα περί απολύσεως των σχολαρχών και ελληνοδιδασκάλων των κα-
ταργηθέντων τεσσαράκοντα οκτώ ελληνικών σχολείων. Οι απολυθέντες εί-
ναι οι εξής: Ασπροπύργου οι Α. Κούμαρης σχολάρχης και οι Ελληνοδιδά-
σκαλοι Ν. Χαλιάσης και Π. Αντωνόπουλος». Ακολουθούν τα ονόματα διδα-
σκάλων των άλλων σχολείων.
Νομοσχέδιο για τα ελληνικά σχολεία που θα καταργούντο ως έχοντα αριθ-
μόν μαθητών κάτω των πενήντα υπεβλήθη στη Βουλή το 1905. Γράφτηκε η
σχετική δημοσίευση στο ΕΜΠΡΟΣ την 30/5/1905. Στον Ασπρόπυργο το Ελλη-
νικό σχολείο λειτούργησε μέχρι και το σχολικόν έτος 1908-1909.
5 Αυγούστου 1909. ΣΚΡΙΠ: «Ηγγέλθη εις την Διεύθυνσιν της Αστυνομίας ότι
χθες την πρωίαν έξωθι του χωρίου Ασπροπύργου του Δήμου Φυλής, οι Ι. Πί-
νης και Ε. Σερέπας, ετραυμάτησαν εξ ενέδρας δια κυνηγετικών όπλων τον
αγροφύλακα Ι. Βασιλείου, μένεα πνέοντες εναντίον του, επειδή τους είχε κά-
μη παρατήρησιν να μη εισέρχωνται εις τας αμπέλους και αφαιρούν σταφυλάς».
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12 Δεκεμβρίου 1909. ΕΜΠΡΟΣ: «ΚΗΔΕΙΑ. Τον λατρευτόν μας υιόν και αδελ-
φόν Κων. Α. Παπαδημητρίου θανόντα χθες εν Αθήναις κηδεύομεν σήμερον
Σάββατον εις Ασπρόπυργον (Καλύβια Χασιάς) ώραν 2μ.μ. Εν Αθήναις τη 12
Δεκεμβρίου 1909. Ο πατήρ Αναστάσιος Παπαδημητρίου. Οι αδελφοί Ν. Α.
Παπαδημητρίου, Μαρία Ν. Λιάκου, Αικατερίνη Ι. Μουζάκα, Σοφία Ε. Ευ-
θυμίου, Σοφία Ν. Παπαδημητρίου, Νικ. Λιάκος, Ιω. Μουζάκας, Ευθύμιος
Ευθυμίου».
Ήταν ο τρίτος γιατρός στον Ασπρόπυργο μετά τον θείο του Προκόπη Πα-
παδημητρίου και τον Ευάγγελο Κώνστα. Στο νεκροταφείο μαρμάρινο μπού-
στο στον τάφο του.
18 Μαρτίου 1910. ΕΜΠΡΟΣ: «Καταστροφαί εις Ασπρόπυργον εκ καταιγίδος.
Κατ’ αναφοράν του αστυνομικού σταθμάρχου Ασπροπύργου προς την Διεύθυν-
σιν της Αστυνομίας, εκ καταιγίδος ήτις ενέσκηψε προχθές εις το χωρίον επήλ-
θον πολλαί καταστροφαί. Ούτω κατεστράφη εξ ολοκλήρου η οικία του Κ. Γκο-
λέμη, παρεσύρθηκαν διάφοροι μανδρότοιχοι και υπέστησαν σοβαράς βλάβας αι
οικίαι των Σ. Αγγέλου, Γ. Ευσταθίου, Κ. Γκίκα, Κ. Σπυρίδωνος και Ιω. Λιάκου.
Υπό του πλησίον του χωρίου διερχομένου χειμάρρου παρεσύρθησαν και
επνίγηκαν 14 πρόβατα του ποιμένος Φ. Μαυράκη ο οποίος παρεσύρθη επί-
σης αλλ’ εσώθη υπό του κυνηγετικού κυνός. Αι προξενηθείσαι ζημίαι υπερ-
βαίνουν τας τρισχιλίας δραχμάς».
11 Αυγούστου 1910. Δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των εκλογών που διε-
ξήχθησαν στις 8 Αυγούστου 1910. Στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ δημοσιεύονται και
τα αποτελέσματα στον Ασπρόπυργο και τη Χασιά.
Εντυπωσιάζει ο αριθμός των υποψηφίων. Είναι 88 γραμμένοι με αλφαβητικοί
σειρά. Δεν μπορεί να διακρίνει κανείς σε ποια πολιτική παράταξη ανήκουν.
Είναι υποψήφιοι της περιοχής Αττικής-Βοιωτίας. Γνωρίζουμε ότι από τις
εκλογές αναδείχτηκαν 150 βουλευτές ανεξάρτητοι, 150 οι ενωτικοί των Θεο-
τόκη-Ράλλη που είχαν κάνει συμφωνία διαμοιρασμού των εδρών, 58 βουλευ-
τές οπαδοί του Ζαΐμη και του Μαυρομιχάλη, συν 4 που αποτελούσαν το σύνο-
λο των 362 εδρών. Ο Βενιζέλος δεν πήρε μέρος σ’ αυτές τις εκλογές παρά το
γεγονός ότι τον ανέδειξε πρώτο η περιοχή Αττικής-Βοιωτίας. Στον Ασπρό-
πυργο πήρε 224 ψήφους και στη Χασιά 79. Από τους γνωστούς ο Μενιδιάτης
Λέκκας 284 στον Ασπρόπυργο και 181 στη Χασιά, και τους μετέπειτα που
γνωρίσαμε κι εμείς πρωτοεμφανίζεται ο Κουτσοπέταλος με 178 ψήφους στον
Ασπρόπυργο και 11 στη Χασιά. Κατέχει ένα ρεκόρ. Σε καμία εκλογή μέχρι
τον θάνατό του το 1957 δεν έχασε. Πάντα εξελέγη βουλευτής και το 1920.
14 Μαρτίου 1911. ΣΚΡΙΠ: «Ασπρόπυργος (Φυλής) 10 Μαρτίου. Η μηνιγγίτις

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

438



αριθμεί πολλά κρούσματα ενταύθα, προς δε και 4 θανάτους, τούτου ένεκα
τα μαθήματα των σχολείων δεν επανελήφθησαν. Αλλ’ εις ποίον οίκημα θα
σταγασθώσιν οι μαθηταί, αφού η στέγη του δημοτικού σχολείου κτισθέντος
μόλις προ οκταετίας εκ των χρημάτων του αειμνήστου Συγγρού, καταρρεύ-
σασα προ πολλού μένει εις ελεεινήν κατάστασιν και εξακολουθεί καταρρέ-
ουσα; Οι αρμόδιοι καλόν θα ήτο να ελάμβανον μέριμνα περί της επισκευής,
διότι παρήλθε διετία από της πτώσεως, νυν δε οι μαθηταί φοιτώσιν εις το πα-
λαιόν δημοτικόν σχολείον και τούτο προς έπαινον των αρχόντων μας».
«Δικαιότατα τα παράπονα των κατοίκων κατά της τραγελαφικής συνδέσεως του
τηλεφώνου Ασπροπύργου με το κέντρον της Ελευσίνος, αντί της μετά των Αθη-
νών ενώσεως εφ’ ων απέχει μόνο είκοσι χιλιόμετρα, ούτω δε απομένει το τηλέ-
φωνον νεκρόν και άχρηστον, αυτόχρημα δε δώρον άδωρον δια το χωρίον μας.
Τούτο άλλως τε κατεφάνη και εις τας παρελθούσας εκλογάς οπότε τα απο-
τελέσματα έφθασαν τηλεφωνικώς εις τας Αθήνας μετά πάροδον είκοσι όλων
ωρών ωσάν να προήρχοντο από την Μαντζουρίαν.
Αναμένομεν τας επί τούτου ενεργείας του αρμοδίου κ. Υπουργού».

Δεν έχουμε άλλη πηγή να διασταυρώσουμε την αλήθεια των πάρα πάνω
ισχυρισμών. Από τον τρόπον γραφής του κειμένου φαίνεται ότι από τον
Ασπρόπυργο διαμαρτύρονται και ζητούν λύσεις. Ίσως να προέρχονται οι
διαμαρτυρίες από τους διοικούντες και υπερβάλλουν για να βρουν ανταπό-
κριση. Ίσως από αντιπολιτευόμενους τοπικούς παράγοντες για να θίξουν
τους διοικούντες; Πάντως φαίνεται υπερβολικό να καταρρεύσει η στέγη κα-
τασκευασθέντος πρόσφατα σχολείου. Την ειδησεογραφία των εφημερίδων
οφείλω στον Γεώργιο Φυτά, Πρόεδρο της Ι.Λ.Ε.Α. Μου διέθεσε φωτοτυπίες
από το προσωπικό του Αρχείο.

Την 6η Οκτωβρίου 1910 σχηματίστηκε η πρώτη κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου.
Τον Μάρτη του 1911 υπουργός των Εσωτερικών ήταν ο Ε. Ρέπουλης και
Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ο Δ. Αλεξανδρής. Κατά την
προηγούμενη διετία διετέλεσαν πρωθυπουργοί οι Γ. Θεοτόκης, Δ. Ράλλης,
Κ. Μαυρομιχάλης, Σ. Δραγούμης.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

α) Έλις Άϊλαντ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1861-1865)
και μέχρι το 1910 γνώρισαν το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα που γνώρι-
σε ποτέ ο κόσμος. Ένα νησάκι, το Έλις Άϊλαντ ―Ellis Island― νοτιοδυτικά
του Μανχάταν, στον ποταμό Χάντσον κοντά στο νησάκι με το άγαλμα της
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Ελευθερίας, έγινε το 1892 το κέντρο αποβίβασης των μεταναστών. Λειτούρ-
γησε από το 1892 μέχρι το 1954 και το 1990 όλο το κτηριακό συγκρότημα
ανακαινίστηκε και έγινε μουσείο. Στο μουσείο αυτό εμπειρίες εκατομμυ-
ρίων οικογενειών μεταναστών αναβιώνουν με παραστατικότητα. Υπάρχουν
ενδιαφέρουσες συλλογές φωτογραφιών. Οι μισοί Αμερικάνοι μπορούν να
εντοπίσουν τις ρίζες τους. Πέρασαν από εκεί περίπου 17 εκατομμύρια άν-
θρωποι και σκορπίστηκαν στα διάφορα σημεία της χώρας. Βλέπει κανείς εκ-
θέματα που θυμίζουν τους ελέγχους της εισόδου. Οι διάφορες εθνότητες που
συνθέτουν τον πληθυσμό παρουσιάζονται σε ηλεκτρονικό χάρτη που απει-
κονίζει την Αμερική. Εκεί φαίνεται καθαρά ποια στοιχεία συγχωνεύτηκαν
και δημιουργήθηκαν η Νέα Υόρκη και το έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τα δωμάτια εκείνων που κρατούνταν εκεί
χωριστά για γυναίκες και άνδρες. Αίθουσες ιατρικών εξετάσεων, αίθουσα
αποσκευών και τη μεγάλη αίθουσα όπου αναγκάζονταν να περιμένουν πριν
περάσουν στην αίθουσα απογραφής οι οικογένειες των μεταναστών.
Το Έλις Άϊλαντ ονόμασαν οι Έλληνες μετανάστες Καστριγκάρι. Τη φράση
«πέρασε από το Καστριγκάρι» χρησιμοποιούσαν, θυμάμαι και η γενιά των
γονιών μας, για να τονίσουν το πέρασμα κάποιου από ανυπέρβλητες δυσκο-
λίες. Έλεγαν: πέρασε από το Κάστρ-Γκάρι. Λάθος προφορά. Επρόκειτο για
την κακή προφορά των λέξεων Castle Garder. Από πλευράς ουσίας επρό-
κειτο για την δοκιμασία που ξεκινούσε από το Clifton του Staten Island και
τελείωνε στο Ellis Island.

β) Οι Ασπροπύργιοι
Πολλοί νέοι και από τον Ασπρόπυργο αναζήτησαν την τύχη τους στην Αμε-
ρική οι περισσότεροι το 1910 και το 1911. Έμειναν ελάχιστοι, οι άλλοι γύρι-
σαν, οι περισσότεροι, να πάρουν μέρος στους βαλκανικούς πολέμους. Αυτή η
μετανάστευση αποτελεί σημαντική σελίδα της ιστορίας του χωριού μας. Συ-
μπεριλαμβάνονται και οι δικοί μας στα εκατομμύρια μεταναστών που ανα-
φέρθηκαν πάρα πάνω. Ο αναγνώστης που θα έχει κάποια συγγενική σχέση
με κάποιο από τα άτομα που θα διαβάσει ασφαλώς θα νιώσει ένα πρόσθετο
ενδιαφέρον ίσως και κάποια συγκίνηση. Οι δε πληροφορίες στο σύνολό τους
μία ψηφίδα γνώσης για όλους μας. Θα γνωρίσουμε όχι μόνο ποιοι πήγαν στην
Αμερική αλλά και πότε έφθασαν, με ποιο πλοίο, από ποιο λιμάνι, αν ήσαν πα-
ντρεμένοι ή ελεύθεροι και σε ποια ηλικία έφυγαν. Είναι δυνατό να βρεθούν
τα στοιχεία και για όσους δεν επισημάναμε ακόμα. Αρκεί να εντοπίσουμε
πως ακριβώς γράφτηκε το επώνυμό τους στα βιβλία απογραφής.
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Γιατί για να βρεθεί ο φάκελος (το μητρώο) του μετανάστη ―passenger
record― πρέπει να αναζητηθεί με το επώνυμο όπως ακριβώς έχει αυτό κα-
ταχωρηθεί στον φάκελο. Πολλά από τα επώνυμα όπως π.χ. Καλλιέρης, Κα-
μπόλης, Μπρέμπος, Τριβέλας, Φραντζόλης ήσαν γραμμένα από μετανάστη
σε μετανάστη με μικροδιαφορές και εντοπίστηκαν. Όταν όμως οι διαφορές
είναι ουσιαστικές δεν είναι εύκολο να εντοπισθεί ο φάκελος. Παράδειγμα:
Οι τρεις με το επώνυμο Φραντζόλης έχουν μικροδιαφορές, στη γραφή του
επωνύμου. Όμως ο Φώτιος Φραντζόλης που ταξίδεψε μαζί με τον ανηψιό
του (αξ. Αριθ. στον πίνακα 22) και έφτασαν στην Αμερική 2 Ιουνίου 1910
δεν βρίσκεται και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει καταχωρηθεί στα βι-
βλία της απογραφής στο Έλις Άϊλαντ αρκετά διαφοροποιημένο το επώνυμο.
Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης του φακέλου σε λί-
στα με παρεμφερή επώνυμα. Αλλά σε περιπτώσεις όπως το επώνυμο Πα-
παϊωάννου που αρχίζει με το «παπα» η λίστα περιέχει 23.463 μετανάστες
που πρέπει να τους αναζητήσεις σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό παρεμ-
φερών επωνύμων. Κάθε φορά πρέπει να ζητάς ένα από τα επώνυμα και κα-
τόπιν να ψάχνεις όλους όσοι υπάρχουν στο επώνυμο αυτό. Άλλο παράδειγ-
μα το Ηλίας. Πώς να ζητηθεί: Ilias, Elias, Helias, Eli; Πάλι θα πρέπει να
ελέγξεις 12.000 περίπου μετανάστες.
Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην εκπλαγεί από τον μεγάλο αριθ-
μό των Ασπροπυργίων που μετανάστευσαν. Ξεπέρασαν τους πενήντα και
αναζητούμε κι άλλους. Όμως δεν πρέπει να παραμείνουμε μόνο στους αριθ-
μούς και τα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την απογραφή του 1907 ο
Ασπρόπυργος είχε 2.339 κατοίκους. Αν υποθέσουμε ότι οι άρρενες θα ήσαν
πιθανότατα κατά τι λιγότεροι από τους 1.170 οι μετανάστες αποτέλεσαν
αξιοσημείωτο ποσοστό ανάμεσα στους νέους ανθρώπους του χωριού.
Αναμφισβήτητα υπήρξαν δύσκολα χρόνια. Οικονομική δυσπραγία ή καλύ-
τερα ας ειπωθεί με το όνομά της: φτώχεια. Δεν ήταν εύκολο το ταξίδι στην
Αμερική με ασαφείς προϋποθέσεις. Επίσης το κόστος του εισιτηρίου. Γιατί
οι περισσότεροι έπρεπε να φθάσουν στη Χάβρη και να πάρουν από εκεί το
πλοίο; Μια εκδοχή είναι ότι το ταξίδι μπορεί να κόστιζε φθηνότερα. Ήταν
μόνο η οικονομική δυσπραγία ή μήπως και η μίμηση. Γιατί πηγαίνουν εκεί-
νοι, θα πάω κι εγώ. Ακόμα και η γενικότερη τάση για μετανάστευση με την
ελπίδα για μια καλύτερη τύχη. Ο Ι. Κ. Χασιώτης καθηγητής στο Α.Π.Θ. ανα-
φέρει ως αιτίες τη χρόνια δυσπραγία του αγροτικού πληθυσμού, τις συχνές
σιτοδείες και τις αγροτικές καταστροφές, την ανεξέλεγκτη τοκογλυφία, υπο-
χρεώσεις από τη θεσμοποιημένη προίκα. Αλλά και για τα μετέπειτα χρόνια
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προσθέτει τις συχνές επιστρατεύσεις, τις αλλεπάλληλες κρίσεις του Ανατο-
λικού Ζητήματος, τα προβλήματα από τα απανωτά κύματα των προσφύγων.
Κατά κανόνα δεν απέβλεπαν σε μόνιμη εγκατάσταση, αλλά στην κάλυψη
βραχυπρόθεσμων βιοτικών αναγκών.
Για όσους ξεκίνησαν με σκοπό να παραμείνουν λίγα χρόνια και να γυρίσουν
η επιστροφή ήταν ευκολότερη. Όσοι όμως πήγαν για να μείνουν είχαν να
αντιμετωπίσουν τις σκληρές συνθήκες και τα διλήμματα. Άλλοι με πείσμα,
δεν γυρίζω πίσω άπραγος, άλλοι με νοσταλγία, δε με σηκώνει ο ξένος τόπος
αλλά τι να κάνω. Ο Αλέκος Λιάκος (της Φώταινας) ταξιδεύοντας οδικώς
από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό Ωκεανό, από τη Νέα Υόρκη στο Λος
Άντζελες πέρασε από την πολιτεία Νεμπράσκα. Φαίνεται γνώριζε ότι εκεί
πήγαν και εργάζονταν στην επέκταση των σιδηροδρόμων προς δυσμάς πολ-
λοί Ασπροπυργιώτες μεταξύ των οποίων και ο δικός μου πατέρας. Η εντύ-
πωση που τού δημιουργήθηκε ήταν ότι ένας συναισθηματικός άνθρωπος δεν
μπορούσε να παραμείνει αρκετά σ’ αυτόν τον έρημο τόπο.
Το 1912 με τους βαλκανικούς πολέμους αρκετοί γύρισαν και κατατάχτηκαν
στο στρατό. Ήταν η φιλοπατρία αναμφισβήτητα. Αλλά και η πίεση από διά-
φορους, που προϋπήρχαν, Έλληνες στην Αμερική. Ένα παράδειγμα. Στο
ταμείο που πληρώνονταν το εβδομαδιάτικο οι εργαζόμενοι στους σιδηρό-
δρομους ήταν μια Ελληνίδα. Σε κάθε Έλληνα που πήγαινε να πληρωθεί του
υπενθύμιζε: Εδώ είσαι ακόμα εσύ, δεν έφυγες, η πατρίδα κινδυνεύει.
Τα στοιχεία στον πίνακα θα ακολουθήσουν την πάρα κάτω σειρά. Έτος,
ημερομηνία άφιξης στην Αμερική, με ποιο πλοίο, από ποιο λιμάνι, ποιος με-
τανάστης, ο τόπος καταγωγής του, πόσων ετών με το Ε ελεύθερος με το Π
παντρεμένος.
Δεν γράφτηκε στον πίνακα η εθνικότητα επειδή όλοι αναφέρονται Έλληνες
πλην ενός που αναφέρεται Τούρκος φυσικά από κάποια αβλεψία στην απο-
γραφή, παρόλο που περνούσαν τον έλεγχο.

γ) Οι Ατμοπλοϊκές Εταιρείες
Ατμοπλοϊκές εταιρείες που μετέφεραν τους μετανάστες στην Αμερική τη
χρονική περίοδο από το 1907 μέχρι και το 1912 κατά την οποία παρατηρή-
θηκε μεταναστευτικό ρεύμα Ασπροπυργιωτών ήσαν οι γαλλικές Messageries
Maritimes και Fabre Line, η γερμανική Hamburg American Line και η Αυ-
στριακή Austro Americana.
Ο Δημήτριος Γ. Μωραΐτης ίδρυσε την πρώτη ελληνική εταιρεία τον Ιούνιο
του 1907 αλλά είχε άδοξο τέλος. Λήγοντος του 1908 επτώχευσε. Από τα δύο
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υπερωκεάνια που είχε παραγγείλει το «Μωραΐτης», άρχισε τα δρομολόγια
τον Ιούνιο 1907 ενώ το «Αθήναι» δεν ευτύχησε να το παραλάβει.
Την εταιρεία του Μωραΐτη διαδέχθηκε η Υπερωκεάνιος Αθηνών η οποία εί-
χε δανείσει τον Μωραΐτη. Αυτή παράλαβε το 1910 το δεύτερο υπερωκεάνιο
που είχε παραγγείλει ο Μωραΐτης το «Αθήναι» και είχε μετονομάσει το
πρώτο σε «Θεμιστοκλής». Αλλά ούτε η δεύτερη εταιρεία μπόρεσε να ορθο-
ποδήσει. Το 1912 την απορρόφησε η Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος των
αδελφών Εμπειρίκου που σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες κυριάρχησε
για 30 ολόκληρα χρόνια (1908-1937).
Ξεκίνησε με το υπεροκεάνιο «Πατρίς». Καθελκύθηκε τον Δεκέμβριο του
1908. Το 1912 παρέλαβε και το «Μακεδονία» που στάθηκε άτυχο κατά τη
διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Το αντικατέστησε με δύο άλλα. Το «Ιω-
άννινα» και το «Θεσσαλονίκη». Η πετυχημένη εξέλιξη της εταιρείας συνε-
χίστηκε με άλλα πλοία πέρα από τη χρονική περίοδο που εξετάζουμε.
Εάν προσέξουμε στον πίνακα με το «Μωραΐτης» ταξίδεψε ο Αναστάσιος
Τριβέλας. Με το «Πατρίς» ο Γεώργιος Φραντζόλης, ο Παναγιώτης Τριβέ-
λας και ο Γεώργιος Λιόσης. Με το «Θεμιστοκλής» ο Κωνσταντίνος Τριβέ-
λας, όμως όπως προαναφέρθηκε ήταν το πρώην «Μωραΐτης» που είχε με-
τονομασθεί.
Στον πίνακα διαβάζουμε τα ονόματα 18 πλοίων. Από τους 37 μετανάστες
που αναφέρονται στον πίνακα 17 έφυγαν από τη Χάβρη, 9 από την Πάτρα,
5 από τον Πειραιά, 5 από την Νεάπολη και 1 από την Τριέστη. Όσοι έφυγαν
από τη Χάρβη πήγαιναν ατμοπλοϊκώς στη Μασσαλία και από εκεί σιδηρο-
δρομικώς στη Χάβρη. Η πιο λογική εξήγηση είναι ότι θα ήταν πιο συμφέ-
ρουσα αυτή η λύση ή πιθανώς να είχαν ικανότερους πράκτορες οι ξένες
εταιρείες. Ελκυστικό ήταν το επάγγελμα των μεσιτών της μετανάστευσης.
Εκατοντάδες μεσίτες διέτρεχαν τη χώρα και εκμεταλλευόντουσαν την ευπι-
στία του απληροφόρητου τότε κόσμου δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα
για προώθηση μεταναστών στη νέα Γη της Επαγγελίας. Προορίζονταν για
τις βορειοανατολικές περιοχές της Αμερικής (Μασαχουσέτη), μέσο-ανατο-
λικές (Πενσυλβάνια, Μέρυλαντ, Βιρτζίνια), μέσο-δυτικές (Σικάγο), δυτικές
(πέρα από το Σικάγο).
Οι συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που διαρκούσε 20-22
ημέρες ήσαν φρικτές. Θεωρούνταν «φορτίο» αφού σε πλοία 5-6 χιλιάδων τό-
νων ταξίδευαν 1.200-1.300 επιβάτες.
Κι όταν έφθαναν στην Αμερική έπρεπε να ήσαν σε θέση να περάσουν το Κα-
στριγκάρι, αλλιώς κινδύνευαν να επιστρέψουν με το ίδιο πλοίο.
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Α/Α Ημερομηνία άφιξης Πλοίο Λιμάνι Όνομα Τόπος Οικ. Ηλ.
στην Αμερική αναχώρησης κατοικίας καταστ.

του πλοίου

1 11 Απρίλιος 1907 Princess Irene Νεάπολη Σερέπας Ευάγγ. Α. Αττική Ε 18

2 19 Απρίλιος 1907 La Provence Χάβρη Λιάκος Ανδρέας Καλύβια Π 32

3 30 Απρίλιος 1907 Californie Χάβρη Καλέρης Σιδέρης Ασπρόπυργος Ε 28

4 30 Απρίλιος 1907 Californie Χάβρη Καμπόλης Νικόλαος Ασπρόπυργος Ε 16

5 15 Νοέμβριος 1907 Moraitis Πειραιάς Τριβέλας Αναστάσιος Καλύβια Ε 18

6 14 Ιούλιος 1909 Patris Πάτρα Φραντζόλης Γεώργιος Καλύβια Π 34

7 28 Φεβρουάριος 1910 Alice Πάτρα Κουράσης Δαμιανός Καλύβια Π 28

8 28 Φεβρουάριος 1910 Alice Πάτρα Λιάκος Δημήτριος Ασπρόπυργος Ε 20

9 28 Φεβρουάριος 1910 Alice Πάτρα Πηλιχός Ιωάννης Καλύβια Π 32

10 28 Φεβρουάριος 1910 Alice Πάτρα Σερέπας Παρασκευάς Καλύβια Ε 26

11 28 Φεβρουάριος 1910 Alice Πάτρα Τσεβάς Ιωάννης Καλύβια Ε 26

12 28 Φεβρουάριος 1910 Alice Πάτρα Τσίγκος Στέφανος Καλύβια Ε 23

13 28 Φεβρουάριος 1910 Alice Πάτρα Φραντζόλης Ιωάννης Ασπρόπυργος Π 39

14 3 Μάρτιος 1910 Chicago Χάβρη Καλέρης Νικόλαος Καλύβια Ε 25

15 3 Μάρτιος 1910 Chicago Χάβρη Μπρέμπος Αναστάσιος Καλύβια Ε 24

16 3 Μάρτιος 1910 Chicago Χάβρη Μπρέμπος Παναγιώτης Καλύβια Ε 19

17 3 Μάρτιος 1910 Chicago Χάβρη Ρόδης Γεώργιος Καλύβια Π 35

18 12 Απρίλιος 1910 La Gascogne Χάβρη Καμπόλης Γεώργιος Ασπρόπυργος Π 33

19 25 Απρίλιος 1910 La Bretagne Χάβρη Τσίγκος Αθανάσιος Ασπρόπυργος Ε 20

20 2 Ιούνιος 1910 Floride Χάβρη Καμπόλης Ιωάννης Καλύβια Π 26

21 2 Ιούνιος 1910 Floride Χάβρη Σερέπας Λεωνίδας Καλύβια Ε 20

22 2 Ιούνιος 1910 Floride Χάβρη Φραντζόλης Νικόλαος Ασπρόπυργος Ε 18

23 12 Σεπτέμβριος 1910 La Gascogne Χάβρη Μπρέμπος Λυκούργος Καλύβια Ε 19

24 26 Σεπτέμβριος 1910 Chicago Χάβρη Τσεβάς Κωνσταντίνος Καλύβια Π 26

25 23 Νοέμβριος 1910 Patris Πειραιάς Τριβέλας Παναγιώτης Ασπρόπυργος Ε 20

26 3 Δεκέμβριος 1910 San Giovanni Νεάπολη Τριβέλας Κωνσταντίνος Ασπρόπυργος Π 35

27 24 Μάρτιος 1911 Caroline Χάβρη Καλιέρης Νικόλαος Ασπρόπυργος Π 35

28 30 Μάρτιος 1911 Venezia Νεάπολη Γαβαθάς Αναστάσιος Ασπρόπυργος Π 30

29 30 Μάρτιος 1911 Venezia Νεάπολη Τραχιώτης Γεώργιος Ασπρόπυργος Ε 25

30 30 Μάρτιος 1911 Venezia Νεάπολη Τσεβάς Γεώργιος Ασπρόπυργος Π 35

31 4 Απρίλιος 1911 Themistokles Πειραιάς Τριβέλας Ιωάννης Καλύβια Π 30

32 5 Απρίλιος 1911 Niagara Χάβρη Καμπόλης Αναστάσιος Καλύβια Ε 20

33 5 Απρίλιος 1911 Niagara Χάβρη Τσίγκος Παναγιώτης Καλύβια Ε 19

34 24 Οκτώβριος 1911 Martha Washington Πάτρα Τσίγκος Ευάγγελος Ασπρόπυργος Π 38
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δ) Άλλοι μετανάστες
Η προσπάθεια συνεχίστηκε και συμπληρώθηκε με τα πάρα κάτω ονόματα.
1) Πανταζής Πέτρος ετών 38 ελεύθερος 2) Πανταζής Γεώργιος ετών 34 πα-
ντρεμένος 3) Πανταζής Ιωάννης ετών 11. Έφθαναν στην Αμερική 13 Μαΐου
1909 με το πλοίο Αργεντίνα που έφυγε από την Πάτρα. 4) Πανταζής Δημή-
τριος ετών 38 παντρεμένος. Έφτασε στην Αμερική 7 Ιουνίου 1910 με το
πλοίο Gascogne που έφυγε από το λιμάνι της Χάβρης.
Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες εκτός από τους 34 του πίνακα και τους 4 με
επώνυμο Πανταζής μετανάστευσαν τουλάχιστον άλλοι 16 και είναι πιθανόν
αυτός ο αριθμός να αυξηθεί. Είναι με αλφαβητική σειρά οι πάρα κάτω των
οποίων δεν μπόρεσα να βρω το Pasenger Record.
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1) Βερούτης Νικόλαος
2) Γαβαθάς Δημήτριος
3) Ηλίας Γεώργιος
4) Ηλίας Χρήστος
5) Παπαϊωάννου Ιωάννης
6) Παπαϊωάννου Θρασύβουλος
7 Παπαϊωάννου Φυλαχτός
8) Ρόδης Σωτήριος
9) Τραχιώτης Δημήτριος
10) Τριβέλας Χρήστος
11) Τσίγκος Ιωάννης Κ.
12) Τσίγκος Ιωάννης Δ.

13) Φραντζόλης Φώτιος
14) Φυλαχτός Κωνσταντίνος
15) Χατζηδάκης Δημήτριος
16) Χατζηδάκης Ηρακλής
17) Κόλιας Δημήτριος και άλλοι που
αγνόησα από έλλειψη πληροφοριών.
Ακολουθούν οι 34 του πίνακα και οι
4 με επώνυμο Πανταζής γραμμένοι
για διευκόλυνση του αναγνώστη με
αλφαβητική σειρά καθώς και ο αυξ.
αριθμός του πίνακα.

1) Γαβαθάς Αναστάσιος 28
2) Καλιέρης Σιδέρης 3
3) Καλιέρης Νικόλαος 14
4) Καλιέρης Νικόλαος 27
5) Καμπόλης Νικόλαος 4
6) Καμπόλης Γεώργιος 18
7) Καμπόλης Ιωάννης 20
8) Καμπόλης Αναστάσιος 32
9) Κουράσης Δαμιανός 7
10) Λιάκος Ανδρέας 2
11) Λιάκος Δημήτριος 8

12) Λιόσης Γεώργιος 36
13) Μπρέμπος Αναστάσιος 15
14) Μπρέμπος Παναγιώτης 16
15) Μπρέμπος Λυκούργος 23
16) Πηλιχός Ιωάννης 9
17) Ρόδης Γεώργιος 17
18) Σερέπας Ευάγγελος Α. 1
19) Σερέπας Παρασκευάς 10
20) Σερέπας Λεωνίδας 21
21) Τραχιώτης Γεώργιος 29
22) Τριβέλας Αναστάσιος 5
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23) Τριβέλας Παναγιώτης 25
24) Τριβέλας Κωνσταντίνος 26
25) Τριβέλας Ιωάννης 31
26) Τριβέλας Δημήτριος 35
27) Τσεβάς Ιωάννης 11
28) Τσεβάς Κωνσταντίνος 24
29) Τσεβάς Γεώργιος 30
30) Τσίγκος Στέφανος 12
31) Τσίγκος Αθανάσιος 19
32) Τσίγκος Παναγιώτης 33

33) Τσίγκος Ευάγγελος 34
34) Τσίγκος Νικόλαος 37
35) Φραντζόλης Γεώργιος 6
36) Φραντζόλης Ιωάννης 13
37) Φραντζόλης Νικόλαος 22
38) Πανταζής Πέτρος
39) Πανταζής Γεώργιος
40) Πανταζής Ιωάννης
41) Πανταζής Δημήτριος
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1914-1940)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1914 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1920

Οι Πρώτοι Πρόεδροιτης Κοινότητας
Ασπροπύργου
Την 9η Φεβρουαρίου 1914 έγιναν
δημοτικές εκλογές. Πρώτος πρόε-
δρος της Κοινότητας αναδείχτηκε ο
Δημήτριος Ηλίας (Μήτρο-Σιδέρ-
θης). Δεν έχουν διασωθεί βιβλία
πρακτικών των Κοινοτικών Συμ-
βουλίων μέχρι το 1920. Τον Μάϊο
του 1915 το Κοινοτικό Συμβούλιο,
όπως διατυπώνεται πάρα κάτω
αναλυτικά αποφάσισε ο Ασπρό-
πυργος να μετονομαστεί Θριάσιον.
Η απόφαση αυτή δεν εγκρίθηκε
από την «Επιτροπεία των τοπωνυ-
μίων της Ελλάδος» που είχε συστα-
θεί με το Βασιλικό Διάταγμα της
31ης Μαΐου 1909.
Την περίοδο 1917-1920 Πρόεδρος
της Κοινότητας έγινε ο Μακεδονομάχος Γεώργιος Π. Παπαδημητρίου,
φαρμακοποιός, γιος του Προκόπη Παπαδημητρίου δημάρχου του τέως δή-
μου Φυλής. Ως χαρακτήρας ήταν ευθύς, τίμιος, αυστηρός. Βιβλία πρακτικών
δεν διασώθηκαν, του αναγνωριζόταν όμως ότι επί των ημερών του έγινε
αντιπλημμυρικό έργο.
Ποιο ήταν αυτό το έργο; Κατασκευάστηκε βαθύ χαντάκι με μορφή τόξου
που προστάτευε το χωριό από τις πλημμύρες λόγω των τεσσάρων χειμάρ-
ρων που διέρχονταν μέσα στο χωριό και μετέφεραν τα νερά από την πε-
διάδα. Με την επέκταση βόρεια του χωριού το χαντάκι καλύφτηκε. Σε
ορισμένα σημεία αντικαταστάθηκε με δρόμους και όποιος γνώριζε τη θέ-
ση του χαντακιού μπορεί να τους προσδιορίσει. Τα νερά της βροχής από
την πεδιάδα κατέληγαν στο χαντάκι και διοχετεύονταν δυτικά στο ρέμα

Δημήτριος Ηλίας



Γουρούνας και ανατολικά σε ρε-
ματιά που υπήρχε μεταξύ του Δη-
μοτικού Γυμναστηρίου και των
σχολείων Γ’ Δημοτικού και Γ’ Γυ-
μνασίου, όπου υπήρχε και γέφυρα
για τα τροχοφόρα. Τα νερά κατέ-
ληγαν στο ρέμα του Νεκροταφεί-
ου. Το ρέμα Γουρούνας διασχίζει
τον Αγρόκηπο και συνεχίζει δυτι-
κά του Λυκείου. Η οδός Καραϊ-
σκάκη ήταν ρέμα και με τον καιρό
καλύφθηκε και έγινε δρόμος. Στο
κέντρο του χωριού από τον κάμπο
συνέχιζε στην οδό Π. Καλέργη, πί-
σω από τον Άγιο Δημήτριο και
εφάπτετο ανατολικά των σχολείων
ακολουθώντας την οδό Πλάτωνος
και έφευγε νότια. Ρέμα ήταν και η
οδός Θρασυβούλου.

Γιατί ο Ασπρόπυργος δεν Ονομάστηκε Θριάσιο
Το ζήτημα της μετονομασίας τοπωνυμίων δεν υπήρξε μόνο τοπικό. Απασχό-
λησε τις Ελληνικές Κυβερνήσεις μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό
ζυγό. Διότι επεβάλλετο να εξαλειφθούν πολλά ξενικά στοιχεία που είχαν ει-
σχωρήσει στο τοπωνυμικό της Ελλάδος κατά το μακραίωνα ιστορικό βίο του
Έθνους, αλλά το έργο που επιχειρήθηκε δεν ήταν πάντα πετυχημένο.
Με το Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Μαΐου 1909 συστήθηκε «Επιτροπεία των
Τοπωνυμίων της Ελλάδος». Υπουργός Εσωτερικών ο Ν. Δ. Λεβίδης. Το Διά-
ταγμα αποτελείτο από 8 άρθρα. Στο άρθρο 2 αναφέρονται τα διορισθέντα
μέλη της Επιτροπείας μεταξύ των οποίων ήταν οι καθηγητές Ν. Γ. Πολίτης
(Πρόεδρος), Σπ. Λάμπρου, Γ. Χατζηδάκις, Γρ. Βερναρδάκης, Χρ. Τσούντας,
Παν. Καββαδίας και άλλοι και γραμματείς οι Ν. Ράδος και Γ. Χωματιανός.
Η Επιτροπεία θα μελετούσε τις τοπωνυμίες και θα ανακοίνωνε τα πορίσμα-
τα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Τρία χρόνια αργότερα είναι γνωστό ότι ο νόμος ΔΝΖ’ της 14ης Φεβρου-
αρίου 1912 έφερε θεμελιώδεις μεταβολές στο σύστημα της δημοτικής ορ-
γάνωσης, που είχε καθιερωθεί από τον Δεκέμβριο του 1833. Αναγνώρι-
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Γεώργιος Παπαδημητρίου
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σε ως δήμους, τις πόλεις με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων και κα-
θιέρωσε τις κοινότητες. Στο άρθρο 7 καθόριζε τον τρόπο ονομασίας των
κοινοτήτων και έδινε μεγάλη εξουσία στα κοινοτικά συμβούλια γι’ αυτό.
Με το άρθρο 8 όριζε ότι η απόφαση καθίστατο ανέκκλητος εάν κάποιος
κοινοτικός σύμβουλος δεν προσέφευγε εναντίον αυτής ενώπιον του Νο-
μάρχου.
Δημοτικές εκλογές έγιναν την 9η Φεβρουαρίου 1914. Μετά την εγκατάστασή
τους τα κοινοτικά συμβούλια έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο να αποφασίσουν
για το όνομα της κοινότητας.  Η ροπή να αντικατασταθούν τα ονόματα με
άλλα αρχαία οδηγούσε σε πολλαπλασιασμό των σφαλμάτων.
Ο τότε υπουργός των Εσωτερικών αναγκάστηκε να στείλει την 24.788 του
1914, εγκύκλιο διαταγή προς τους νομάρχας να συστήσουν στα κοινοτικά
συμβούλια πριν αποφασίσουν οριστικά για τη μετονομασία της κοινότητας,
να υποβάλλουν πρώτα την πρότασή τους στο Υπουργείο, κι εκείνο με τη
σειρά του να ζητάει τη γνώμη της Επιτροπείας των τοπωνυμιών.
Ακολούθησε πληθώρα απαντήσεων της Επιτροπείας των τοπωνυμίων.

Μενίδι―Αχαρνές. Απόφαση αρ.29 (24 Σεπτεμβρίου 1914).
―Επί του υπ. αριθμ. 32552 εγγράφου του υπουργείου της 23ης Αυγούστου.
― Επιστρέφεται η υπ. αριθμ. 23724 αναφορά του νομάρχου Αττικής και Βοι-
ωτίας της 14ης Αυγούστου.
Ακολουθεί το κείμενο που η Επιτροπεία εγκρίνει τη μετονομασία της κοινό-
τητας από Μενίδι σε Αχαρνές και εξηγεί τους λόγους καθώς επίσης γιατί
διαφωνεί με το έμβλημα της σφραγίδας της κοινότητας.
Το Μενίδι ζητάει «σύμπλεγμα δύο ιππέων ενόπλων της εποχής προ του Αρι-
στοφάνη» ενώ η Επιτροπεία εξηγεί γιατί πρέπει να περιορισθούν σε πανο-
πλία ή απλό θώρακα.

Χασιά―Φυλή: Απόφαση 139 (22 Ιουλίου 1915).
― Επί του υπ. αριθμ. 19867 εγγράφου του υπουργείου της 9ης Μαΐου.
― Επιστρέφεται η υπ. αριθμ. 6754 π.έ. αναφορά της νομαρχίας Αττικής και
Βοιωτίας μετά των συνημμένων αυτής.
Ακολουθεί το κείμενο που δικαιολογεί και εγκρίνει η Χασιά να ονομασθεί
Φυλή. Είναι απορίας άξιο πώς αναφέρεται ότι Χασιά είναι τουρκικό όνομα,
ως σημαίνον βασιλική ιδιοκτησία και τούτο γιατί η Χασιά ως τοπωνυμία
αναφέρεται τουλάχιστον από το 1209μ.Χ.
Βούλλα Ιννοκεντίου του Γ’ (Επιστολών Βιβλ. ΧΙ, επιστ.256).



Καλύβια Χασιάς (Ασπρόπυργος)
«Αρ.143 (23 Ιουλίου 1915).
― Επί του υπ. αρ.22466 εγγράφου του υπουργείου της 26ης Μαΐου.
―Επιστρέφεται η υπ. αρ. 187 αναφορά του προέδρου του κοινοτικού συμ-
βουλίου Ασπροπύργου μετά των συνημμένων αυτής.
Προ τινών ετών εζητήθη η μετονομασία του εν τω Θριασίω πεδίω χωρίου
Καλυβίων της Χασιάς κ’ επροτάθη τότε να δοθή εις αυτό το όνομα του αττι-
κού δήμου Θρίας, του οποίου η θέσις είναι εξακριβωμένη και είναι γνωστόν
ότι το χωρίον έκειτο εις την περιοχήν αυτού. Αλλ’ ένεκα της δυσφήμου ση-
μασίας, ην έχει το όνομα τούτο εις την αλβανικήν γλώσσαν, οι κάτοικοι απέ-
στεργον αυτό, και ούτως ωνομάσθη το χωρίον Ασπρόπυργος. Η εκλογή του
ονόματος τούτου ήτο ευστόχαστη, διότι είναι ελληνικόν και εύφωνον, δεν
ωρίσθη δ’ αυθαιρέτως, αλλ’ ελήφθη εκ τοπωνυμίας θέσεως τίνος του χωρίου
επειδή δ’ ο Ασπρόπυργος είναι στάσις του σιδηροδρόμου και εις δημόσια
γράμματα συχνά παρέρχεται αφορμή να μνημονεύεται ως έδρα αρχών, μέ-
χρις 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 οποία αποφάσισε το κοινοτικόν
συμβούλιον, προτείναν να μετονομασθή Θριάσιον; Το ότι δεν έχει ιστορική
σημασίαν ο Ασπρόπυργος δεν είναι σοβαρός λόγος, ουδέ θα προσλάβη τοι-
αύτην σημασίαν μετονομαζόμενος Θριάσιον. Το από του ονόματος Θρία
εσχηματισμένον επίθετον Θριάσιον κυριολεκτείται επί του όλου πεδίου της
Ελευσίνος του οποίου εν σημείον κατέχει ο Ασπρόπυργος και ούτε είναι δυ-
νατόν το Θριάσιον πεδίον να συμπτυχθή δια της αποφάσεως του κοινοτικού
συμβουλίου εις μόνην την περιοχή Ασπρόπυργος να εξαιρεθή του Θριασίου
πεδίου, όπερ περιλαμβάνει και την Μαγούλαν και άλλους συνοικισμούς.
Όθεν ο Ασπρόπυργος πρέπει να διατηρήση το κάλλιστον όνομα αυτού».

Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ήταν από το 1904 διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα. Στο ένα η En-
tente (η Συνεννόηση) Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία. Στο άλλο οι Κεντρικές Δυνά-
μεις, Γερμανία, Αυστροουγγαρία. Τα δύο αντίμαχα στρατόπεδα προσπα-
θούσαν να προσελκύσουν με το μέρος τους τα μικρά κράτη των Βαλκανίων.
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με γερμανόφιλα αισθήματα, είχε διαδεχθεί τον
δολοφονηθέντα πατέρα του τη 18η Μαρτίου 1913 και παντρευτεί την αδελφή
του Γουλιέλμου Β’. Τα ανάκτορα και όλος ο παλαιός πολιτικός κόσμος ήταν
με το μέρος των Κεντρικών Δυνάμεων. Η φιλελεύθερη πολιτική παράταξη
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που εκπροσωπούσε τις νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις με αρχηγό
τον Ελ. Βενιζέλο πίστευε στη νίκη των συμμάχων και ήταν με το μέρος τους.
Το 1913 είχε υπογραφεί συνθήκη ελληνοσερβικής συμμαχίας για κοινή άμυ-
να κατά της Βουλγαρίας. Η Entente προσπάθησε να συμφιλιώσει τις τρεις
βαλκανικές χώρες: Σερβία, Ελλάδα, Βουλγαρία, για να εξασφαλίσει την ου-
δετερότητα της Βουλγαρίας.
Ο Βενιζέλος δέχτηκε να παραχωρήσει το νομό Καβάλας στη Βουλγαρία
―τα σύνορα της Ελλάδας έφθαναν τότε μέχρι τον ποταμό Νέστο― και σε
αντάλλαγμα πρόσφερε η Entente στην Ελλάδα τη δυτική ζώνη της Μ. Ασίας.
Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου εκμεταλλεύτηκαν επιδέξια τη σκέψη για παρα-
χώρηση της Καβάλας, όμως η προσπάθεια για τη βαλκανική συνεννόηση δεν
πραγματοποιήθηκε. Όταν ο Βενιζέλος έμαθε ότι η Βουλγαρία είχε συνάψει
δάνειο στη Γερμανία απέσυρε αμέσως την προσφορά του για την Καβάλα.
Στις 6/19 Φεβρουαρίου 1915 οι ναυτικές δυνάμεις της Αγγλίας και της Γαλ-
λίας άρχισαν να βομβαρδίζουν τα Δαρδανέλια. Ο Βενιζέλος πρότεινε συμ-
μετοχή της Ελλάδας για να είχε τη δυνατότητα να λάβει μέρος στον τελικό
διακανονισμό του ζητήματος της Κωνσταντινούπολης και των Στενών και να
εξασφάλιζε οφέλη στη Μικρά Ασία. Ο βασιλιάς δέχτηκε την άποψη του Με-
ταξά, που εκτελούσε χρέη αρχηγού του Επιτελείου, σύμφωνα με την οποία
αν οι ελληνικές δυνάμεις αναλάμβαναν επιχειρήσεις είτε στο χώρο της Σερ-
βίας, που είχε δεχθεί την επίθεση της Αυστρίας, είτε στα Δαρδανέλια, η
Ελλάδα θα ήταν στο έλεος της Βουλγαρίας. Είχε ανακληθεί και ο Δούσμα-
νης ―στη θέση του αρχηγού του Επιτελείου― και υποστήριξε τον Μεταξά.
Η Ρωσία δεν ήθελε να λάβει μέρος η Ελλάδα και συμφώνησε να λάβει μέ-
ρος στις επιχειρήσεις στα Δαρδανέλια μόνο με τη ρητή προϋπόθεση ότι με-
τά το τέλος των εχθροπραξιών θα αποκτούσε η Ρωσία τον έλεγχο της Κων-
σταντινούπολης και των Στενών. Με τη συνθήκη της 6ης Μαρτίου 1915 είχε
πετύχει τη συγκατάθεση της Αντάντ.
Όταν ο Κωνσταντίνος συμφώνησε με το Γενικό Επιτελείο ο Βενιζέλος πα-
ραιτήθηκε. Ο βασιλιάς ανάθεσε το σχηματισμό της Κυβέρνησης στο Δημή-
τριο Γούναρη. Τη στάση του βασιλιά καθόριζε η πίστη του στη νίκη της
Γερμανίας και τα γερμανόφυλα αισθήματά του αλλά και τα επιχειρήματα
υπέρ της ουδετερότητας δεν στερούντο αξίας αφού μέχρι τότε η Entente
δεν πρόσφερε καμία εγγύηση ούτε για τα οφέλη της Ελλάδας μετά τη νίκη
ούτε για την εδαφική της ακεραιότητα κατά της Βουλγαρίας, ενώ την 26η

Ιουλίου υπέγραψε τη συνθήκη του Λονδίνου με την Ιταλία που της άφηνε
τα Δωδεκάνησα.



Την 31η Μαΐου/13η Ιουνίου 1915 έγιναν εκλογές στην Ελλάδα και κέρδισε ο
Βενιζέλος 185 έδρες από τις 316 και σχημάτισε Κυβέρνηση τρεις μήνες μετά
την 11η/24η Αυγούστου γιατί ο βασιλιάς διατηρούσε ακόμη τον Γούναρη πρω-
θυπουργό. Η Βουλγαρία κήρυξε γενική επιστράτευση την 8η/21η Σεπτεμβρί-
ου ενώ δύο εβδομάδες πριν είχε υπογράψει συνθήκη φιλίας και συμμαχίας
και στρατιωτικό σύμφωνο με τις Κεντρικές Δυνάμεις χωρίς να το γνωρίζει η
Αντάντ. Η Αθήνα θορυβήθηκε. Άγρια πάλη άρχισε ανάμεσα στους βενιζελι-
κούς και στους βασιλόφρονες με τους πρώτους να θέλουν να πολεμήσει η
Ελλάδα στο πλευρό των Συμμάχων και τους βασιλόφρονες να τηρηθεί η ου-
δετερότητα που ευνοούσε τις Κεντρικές Δυνάμεις. Αλλά τα επιχειρήματα
για την ουδετερότητα δεν έστεκαν πλέον, δεν είχαν καμιά αξία αφού η
Βουλγαρία είχε περάσει στο εχθρικό στρατόπεδο.
Ο Βενιζέλος είχε δεχτεί την απόβαση των στρατευμάτων της Αντάντ στη
Θεσσαλονίκη για να στηρίξει τη Σερβία και ζήτησε από τη Βουλή να εγκρί-
νει την αποστολή ελληνικών δυνάμεων σε βοήθεια της Σερβία όχι μόνο ενα-
ντίον της Βουλγαρίας αλλά και εναντίον των Κεντρικών Δυνάμεων αν χρει-
αζόταν. Η Βουλή ενέκρινε με 147 ψήφους από τις 257 δηλαδή με πλειοψη-
φία 37 ψήφων. Ο Κωνσταντίνος κάλεσε το Βενιζέλο στο παλάτι και του ζή-
τησε να υποβάλει την παραίτηση.
Ο Α. Ζαΐμης σχημάτισε κυβέρνηση την 24η Σεπτεμβρίου 1915 με την ανοχή
των φιλελευθέρων αλλά την 22α Οκτωβρίου τον ανέτρεψαν. Αναλαμβάνει
την 25η Οκτωβρίου ο Σ. Σκουλούδης. Διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσο-
νται εκλογές για την 6η Δεκεμβρίου. Οι βενιζελικοί έκαναν αποχή. Την 25η

Οκτωβρίου η Αντάντ αποβιβάζει στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα
τέλη Ιανουαρίου 1916 με 125.000 Γάλλους, 100.000 Άγγλους με τεχνικές
και βοηθητικές υπηρεσίες. Επιπλέον η Θεσσαλονίκη μεταβάλλεται σ’ ένα
περιχαρακωμένο στρατόπεδο. Το Μάϊο του 1916 τα γερμανικά και βουλ-
γαρικά στρατεύματα κατέλαβαν το Ρούπελ και προχωρούσαν στη Μακε-
δονία. Οι Βούλγαροι στην Ανατολική Μακεδονία κακοποιούσαν τους κα-
τοίκους, αιχμαλωτίστηκε χωρίς αντίσταση και μεταφέρθηκε στη Γερμανία
το Δ’ σώμα στρατού της Καβάλας. Η Ρουμανία εξήλθε από την ουδετερό-
τητα ως σύμμαχος της Αντάντ.
Οι σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους Αγγλογάλλους εκτραχύνθη-
καν. Οι τελευταίοι έστειλαν τελεσίγραφο που το συνόδευσαν με στόλο στον
Πειραιά και συμμαχικό στρατό και απαίτησαν αποστράτευση της Ελλάδας,
αντικατάσταση της κυβέρνησης Σκουλούδη με συμμαχική, διάλυση της βου-
λής, διενέργεια εκλογών, απομάκρυνση ορισμένων προσώπων από αστυνο-
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μικές και διοικητικές διευθύνσεις. Την 9η Ιουνίου 1916 ανάλαβε την κυβέρ-
νηση ο Ζαΐμης και δέχτηκε τους όρους του τελεσιγράφου. οι απολυόμενοι
όμως οργάνωσαν συλλόγους που ονομάστηκαν «επίστρατοι».
Στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε επιτροπή για την αντιμετώπιση των εθνικών
κινδύνων και τον Αύγουστο του 1916 κήρυξαν το κίνημα Εθνικής Άμυνας
που τάχτηκε στο πλευρό των Αγγλογάλλων, ενώ στην Αθήνα έγιναν έντονα
συλλαλητήρια. Το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε κυβέρνηση
από την τριανδρία Βενιζέλου-Κουντουριώτη-Δαγκλή. Το Σεπτέμβριο μετά
την παραίτηση του Ζαΐμη αναλαμβάνει ο Καλογερόπουλος που παραιτείται
τον ίδιο μήνα και τον διαδέχεται ο καθηγητής Σπ. Λάμπρου.
Ο ναύαρχος Φουρνέ ζήτησε τον παροπλισμό των μεγαλύτερων ελληνικών
θωρηκτών και την παράδοση του ελαφρού στόλου, τον έλεγχο των λιμανιών
και των σιδηροδρόμων. Νέα απαίτηση για την παράδοση μέρους του πολε-
μικού υλικού και του μισού των πυροβόλων όπλων του ελληνικού στρατού
έγινε αφορμή για αιματηρή ρήξη. Τη 18η Νοεμβρίου αγήματα από τον συμ-
μαχικό στόλο ήρθαν σε ρήξη με ελληνικά στρατεύματα και ακολούθησαν
βομβαρδισμός της Αθήνας από τα πλοία στο Κερατσίνι και στο Φάληρο, δια-
κοπή των διπλωματικών σχέσεων και ναυτικός αποκλεισμός. Επήλθε σιτο-
δεία. Τα γεγονότα προκάλεσαν τον αναβρασμό των βασιλοφρόνων. Διώ-
ξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις πολιτών αντίθετων φρονημάτων. Ακόμα και
ο αρχιεπίσκοπος μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος όξυνε περισσότερο την
κατάσταση με τη ρίψη του λίθου αναθέματος εναντίον του Βενιζέλου στις
13/25 Δεκεμβρίου 1916 στο Πεδίον του Άρεως. Ακόμα και στα χωριά εμφα-
νίστηκαν πείνα και αμέτρητες ασθένειες.
Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης οργάνωσε αξιόμαχο στρατό. Τον Απρίλιο
του 1917. Το Σπ. Λάμπρου που παραιτήθηκε διαδέχθηκε για μία ακόμα φο-
ρά ο Ζαΐμης. Οι Δυνάμεις της Αντάντ έστειλαν ύπατο αρμοστή τον Ζοννάρ
ο οποίος ζήτησε την απομάκρυνση από την Ελλάδα του Κωνσταντίνου και
του διαδόχου Γεωργίου. Στο θρόνο ανήλθε ο Αλέξανδρος, η Αθήνα κατελή-
φθη από γαλλικό στρατό, που πραγματοποίησε συλλήψεις. Το Μεταξά, το
Γούναρη και άλλους τους έθεσαν υπό περιορισμό στην Κορσική. Στα μέσα
Ιουνίου έφθασε από τη Θεσσαλονίκη ο Βενιζέλος και ανέλαβε την πρωθυ-
πουργία. Επάνοδος των Βενιζελικών στα αξιώματα στο στρατό, στο ναυτικό
και τη δημόσια διοίκηση, απολύσεις δικαστικών, υπαλλήλων, αξιωματικών
και υπαξιωματικών και το μέτρο συνοδεύτηκε από πολύ καταπιεστική δρά-
ση της βενιζελικής χωροφυλακής.
Ωστόσο ο Βενιζέλος οργάνωσε οικονομικά το κράτος, ανάπτυξε μεγάλη



δραστηριότητα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του τουρισμού, για την
παραγωγή λιγνίτη, φρόντισε για την εφαρμογή μιας συνεπούς αγροτικής
πολιτικής. Προχώρησε στη γενική επιστράτευση και έστειλε στο μακεδονι-
κό μέτωπο 10 μεραρχίες. Η μαχητική αξία του ελληνικού στρατού αναγνω-
ρίστηκε στη νικηφόρα επιχείρηση στο Σκρά (30 Μαΐου 1918), αλλά και η
συμβολή του στην εξέλιξη και το αίσιον τέλος του πολέμου υπήρξε αποφα-
σιστική.
Στις 15/28 Σεπτεμβρίου 1918 η Βουλγαρία είχε στείλει εκπροσώπους της στη
Θεσσαλονίκη να διαπραγματευτούν σύναψη ειρήνης. Ελληνικά και βρετανι-
κά στρατεύματα θα βάδιζαν εναντίον της Κωνσταντινούπολης αλλά δεν
χρειάστηκε να ρίξουν ντουφεκιά. Όταν η εμπροστοφυλακή στις 17/30 Οκτω-
βρίου 1918 έφτανε στο Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) οι Τούρκοι υπέγρα-
φαν την ανακωχή του Μούδρου.
Με τη συνθήκη του Neuilly (27 Νοεμβρίου 1919) παραχωρήθηκε στην Ελλά-
δα η Δυτική Θράκη και με τη συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) η
Ανατολική Θράκη (εκτός από την Κωνσταντινούπολη και τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο). Ακόμη ανάθεσε στην Ελλάδα την άσκηση κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων σε όλη την περιοχή της Σμύρνης. Η οριστική προσάρτηση θα γινό-
ταν αν ο πληθυσμός της θα το αποφάσιζε με δημοφήφισμα ύστερα από 5
χρόνια.
Στο Γκαρ ντε Λυόν, σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι, ευθύς μετά τη με-
γάλη επιτυχία στις Σέβρες (προάστιο του Παρισιού), ο Κυριάκης και ο Τσε-
ρέπης άνθρωποι φιλοβασιλικού περιβάλλοντος αποπειράθηκαν να δολοφο-
νήσουν το Βενιζέλο. Στην Αθήνα η απόπειρα μαθεύτηκε. Ο Ίων Δραγούμης
γυρίζοντας από την Κηφισιά στην Αθήνα φονεύτηκε από στρατιώτες του
τμήματος Ασφαλείας600.

Βασιλόφρονες και Βενιζελικοί στον Ασπρόπυργο
Ο Douglas Dakin γράφει: «Οι πρώην βασιλόφρονες αξιωματικοί οργανώ-
θηκαν σε ένα «Σύνδεσμο Επιστράτων» με ηγεσία τον Μεταξά. Ο Σύνδεσμος
αυτός είχε σκοπό να καταδιώξει τους Βενιζελικούς και γενικά να χρησιμο-
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600) Douglas Dakin: οπ.π., σελ.303-332. # Απ. Βακαλόπουλος: οπ.π., σελ.351-365. # Νίκος Γ. Σβορώ-

νος: «Επισκόπηση...», σελ.119-122. # Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, Τόμος Ε’, σελ.327-329. # Ο

Βενιζελισμός της Ανόρθωσης και ο Εθνικός Διχασμός. Κ.Ε.Π.Ι. 1750-1940 (Θανάσης Διαμαντόπουλος:

σελ.366-367 και 383-384. # Παύλος Πετρίδης: σελ.368-374. # Γεώργιος Αναστασιάδης: σελ.375-377).
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ποιήσει εκφοβιστική τακτική για να υποστηρίξει την υπόθεση της μοναρ-
χίας. Για να εκδικηθούν οι βενιζελικοί αξιωματικοί σχημάτισαν τη δική τους
ένωση με ηγέτη το στρατηγό Δαγκλή. Η κατάσταση πήρε τέτοιες διαστάσεις,
ώστε πολύ λίγο πια διέφερε από εμφύλιο πόλεμο601.».
Στον Ασπρόπυργο, όπως και σ’ όλη την Αττική, υπερτερούσαν οι βασιλό-
φρονες. Ο Γιάννης Λιάκος υπήρξε αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο των Επι-
στράτων. Τα περιστατικά που ακολουθούν μου τα είχε διηγηθεί ο ίδιος.
Όταν πληροφορήθηκε την απαίτηση του Φουρνέ για παράδοση του πολεμι-
κού υλικού έφτασε νύχτα στον Ασπρόπυργο και στο καφενείο του Γιώργη
Κόλια έτυχε μια παρέα να διασκεδάζει. Καθώς τον είδαν να έχει έρθει νύ-
χτα από την Αθήνα σταμάτησαν να ακούσουν τι συμβαίνει. Τους εξήγησε ότι
ήταν ανάγκη να μεταφερθεί το πολεμικό υλικό από τις αποθήκες του στρα-
τού στη Χασιά. Έγινε συναγερμός. Έσπευσαν όλοι και ετοίμασαν όποιο με-
ταφορικό μέσο διέθεταν και ένα ολόκληρο καραβάνι ξεκίνησε τα μεσάνυ-
χτα, έφτασε στις στρατιωτικές αποθήκες και άρχισε η μεταφορά του πολεμι-
κού υλικού στη Χασιά. Ήταν τέτοιος ο ξεσηκωμός που ήθελε να πάρει μέ-
ρος στην προσπάθεια και ο γέρο-Μαυράκης, ο ταβερνιάρης απέναντι από το
καφενείο, όταν πληροφορήθηκε το γεγονός και παραπονιόταν επειδή δεν
του το επέτρεψαν.
― Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού που ακολούθησε ο Σπύρος Τσουρέ-
λης, χαρακτηριστικός τύπος συναισθηματικού, καλοκάγαθου και ευγενικού
ανθρώπου έγραψε γράμμα στο ναύαρχο Φουρνέ. Δεν έγινε γνωστή η τύχη
του γράμματος, αν έφτασε στο Φουρνέ ή αν είχε κάποια άλλη συνέχεια.
Όμως διατηρήθηκε ζωντανή στον κύκλο των εκεί βασιλοφρόνων η φράση
μεταξύ των όσων άλλων έγραφε στην επιστολή: Πώς επιτρέπεις ναύαρχε τα
ιερά ύδατα των Σαλαμινομάχων να τα μολύνουν Σενεγαλέζοι.
Ανάθεμα εναντίον του Βενιζέλου έγινε από τους βασιλόφρονες και στον
Ασπρόπυργο. Κουστωδία οπαδών προεξάρχοντος του παπά του χωριού
έφθασε ακολουθώντας την οδό Δημοκρατίας μέχρι τη σιδηροδρομική γραμ-
μή και εκεί κάτω από τη βελανιδιά, που υπήρχε μέχρι πριν κάποια χρόνια,
έριξαν το ανάθεμα. Οι πέτρες που ρίχτηκαν από το πλήθος των παρευρι-
σκόμενων σχημάτισαν σωρό.
― Κάποια ημέρα είχε συγκεντρωθεί μια ομάδα βασιλοφρόνων και οδηγού-
μενη από τον Ευθύμιο Ευθυμίου (το Θυμιάκο) κατευθυνόταν στο σπίτι του

601) Douglas Dakin: σελ.320.
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Γεωργίου Παπαδημητρίου με σκοπό να του βάλουν φωτιά. Κάποιοι ειδο-
ποίησαν το Γιάννη Λιάκο ―ήταν και ξαδέρφια με τον Παπαδημητρίου―
και έσπευσε, πρόλαβε και στήθηκε στην πόρτα και τους απώθησε.
― Φόβος και τρόμος σήμαινε το όνομα του αστυνόμου Τζανουδάκη. Ήταν
η προσωποποίηση της καταπιεστικής δράσης της βενιζελικής χωροφυλακής.
Ήταν βάρβαρος και εκδικητικός. Μεταξύ των πολλών «κατορθωμάτων» του
και ο ξυλοδαρμός του Γιάννη Βερούτη, που είχε την ταβέρνα στη βορειοδυ-
τική γωνιά της τωρινής πλατείας Δημαρχείου. Του φόρεσαν προβιά για να
επικαλύψουν τις πληγές.
Ο Τζανουδάκης ήρθε δύο φορές αστυνόμος στο χωριό. Ήταν τέτοιο το μί-
σος εναντίον του, που όταν έχασε η παράταξή του την εξουσία από τύχη απέ-
φυγε το λιντσάρισμα. Κυνηγημένος από το εξαγριωμένο πλήθος, πρόλαβε
και μπήκε στην ταβέρνα του Μαυράκη. Έσπευσε ο Γιάννης Λιάκος, με άλ-
λους ομοϊδεάτες βασιλόφρονες, πέρασε μπροστά του στη γωνία που είχε κα-
ταφύγει και κατάφερε να τους συγκρατήσει, αφού πρώτα έπρεπε αυτόν να
βγάλουν από τη μέση, και τον σεβόντουσαν.
― Ο Διχασμός δημιούργησε προβλήματα ακόμη και μεταξύ συγγενών που
ανήκαν σε διαφορετικές παρατάξεις. Οι διαφωνίες κατέληγαν πολλές φορές
σε καυγάδες και σε διακοπή κάθε επικοινωνίας.



ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (1919-1922)

Στα τέλη του 1918 οι νικητές στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν αναγκασμέ-
νοι να διαμορφώσουν το μελλοντικό καθεστώς τριών αυτοκρατοριών της
γερμανικής, της αυστροουγγρικής και της οθωμανικής. Υπήρχαν πολλές
αντιμαχόμενες αξιώσεις και όλοι απέβλεπαν στην οθωμανική αυτοκρατορία
για να τις ικανοποιήσουν. Στη συνθήκη του Λονδίνου τον Απρίλιο του 1915
η Αντάντ, για να πάρει μέρος στον πόλεμο η Ιταλία, συγκατατέθηκε να απο-
κτήσει η Ιταλία πλήρη κυριαρχία στα Δωδεκάνησα, στην περιοχή της Αττά-
λειας και στην ενδοχώρα της. Στη συνδιάσκεψη του Saint Jean de Maurienne
το 1917 οι διεκδικήσεις της Ιταλίας επεκτάθηκαν και στην περιοχή της Σμύρ-
νης. Όμως στις εργασίες του συνεδρίου για την ειρήνη ο Lloyd George ισχυ-
ρίστηκε ότι η τελευταία συμφωνία τελούσε υπό τον όρο της αποδοχής της
από τη Ρωσία, η οποία δεν είχε ακόμα κοινοποιηθεί, και θα εξαρτιόταν από
το αν οι Ιταλοί θα διεξήγαν μια σειρά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της
Τουρκίας.
Στη διάσκεψη ο Βενιζέλος ζήτησε να παραχωρηθεί στην Ελλάδα ολόκληρη
η Δυτική και η Ανατολική Θράκη ως την Τσατάλτζα, στις γραμμές μετώπου
κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη το βιλαέτι του Αϊδινίου (περιλαμβα-
νόταν η Σμύρνη) χωρίς το σαντζάκι του Ντενιζλί, με ένα διάδρομο που θα
έφτανε στις νότιες ακτές του Μαρμαρά.
Στα μέσα Μαΐου του 1919 αποβιβάστηκαν ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρ-
νη με τη συγκατάθεση των συμμάχων. Την 27η Νοεμβρίου 1919 με τη συνθή-
κη του Neuilly παραχωρήθηκε στην Ελλάδα η Δυτική Θράκη και την 28η Ιου-
λίου/10η Αυγούστου 1920 με τη συνθήκη των Σεβρών η Ανατολική Θράκη,
εκτός από την Κωνσταντινούπολη. Ακόμη και τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος
και η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Σμύρνης όπου ο
Έλληνας Ύπατος Αρμοστής Στεργιάδης εγκατέστησε στον ελληνικό τομέα
ένα σταθερό και καλορυθμισμένο σύστημα διακυβέρνησης.
Η Γαλλία και η Ιταλία θεωρούσαν ότι η συνθήκη των Σεβρών ήταν αγγλο-
ελληνικός θρίαμβος. Αντιδρούσαν στις διεκδικήσεις της Ελλάδας γιατί την
αντιλαμβάνονταν ανταγωνίστρια στα δικά τους συμφέροντα και δορυφόρο
της Αγγλίας που εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της στην Εγγύς Ανατολή.
Τη 12η/25η Οκτωβρίου 1920 πέθανε ο βασιλιάς Αλέξανδρος από το δάγκωμα
ενός πιθήκου και την 1η/14η Νοεμβρίου η αντιπολίτευση κέρδισε τις εκλογές.
Τρεις εβδομάδες μετά την 22α Νοεμβρίου/5η Δεκεμβρίου έγινε δημοψήφισμα
και η επάνοδος του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα. Όταν προκηρύχτηκε το δη-
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μοψήφισμα η Γαλλία που είχε ήδη σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνθήκη των
Σεβρών αξίωσε, αν οι Έλληνες αποφάσιζαν να επαναφέρουν τον Κωνστα-
ντίνο, οι Σύμμαχοι να μην τον αναγνώριζαν, να διέκοπταν τις διπλωματικές
σχέσεις με την Ελλάδα και να σταματούσαν την παροχή βοήθειας κι ακόμη
να δινόταν πάλι η Σμύρνη στην Τουρκία. Ο Lloyd George αντιτάχθηκε και
συμφώνησε αν επέστρεφε ο Κωνσταντίνος να έδιναν οι Σύμμαχοι μια ρητή
προειδοποίηση ότι δεν θα αναλάμβαναν καμία ευθύνη απέναντι στην Ελλά-
δα και η πρώτη τους ενέργεια θα ήταν η διακοπή κάθε οικονομικής βοήθει-
ας. Η προειδοποίηση έγινε την παραμονή του δημοψηφίσματος αλλά δεν μα-
θεύτηκε ευρύτερα στην Ελλάδα.
Οι βασιλικοί, ενώ προεκλογικά είχαν διακηρύξει ότι θα αποσύρουν τον
στρατό από τη Μικρά Ασία πρότειναν συνδιάσκεψη στο Λονδίνο στην οποία
κάλεσαν οι Σύμμαχοι Έλληνες και Τούρκους. Ο Καλογερόπουλος πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας, επισκέφθηκε το Φεβρουάριο του 1921 το Λονδίνο και
ο Lloyd George τον ρώτησε αν ήταν σε θέση η Ελλάδα να υπερασπιστεί τα
νέα της σύνορα. Η απάντηση ήταν θετική. Του ζήτησε να είναι προετοιμα-
σμένος για μια συμβιβαστική λύση αλλά ο Καλογερόπουλος πληροφόρησε
τα μέλη της διάσκεψης ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε, η Ελλάδα δεν
θα μείωνε τις αξιώσεις της.
Το Μάρτιο του 1921 πρωθυπουργός ανέλαβε ο Γούναρης και στη Μ. Ασία
άρχισαν οι επιχειρήσεις. Το Μάϊο ο Κωνσταντίνος πήγε στη Μ. Ασία και
ανέλαβε την ηγεσία του στρατεύματος. Επιτροπή Άγγλων υπουργών, ακο-
λουθώντας τη συμβουλή του Βενιζέλου, αποφάσισε να συζητήσει με κάπως
διαφορετική μορφή τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί στη συνδιάσκεψη του
Μαρτίου στο Λονδίνο. Ο Briand αρνήθηκε πρόταση για εξαναγκασμό των
Τούρκων. Ο Γούναρης αρνήθηκε να συζητήσει τους όρους των Συμμάχων.
Η μεγάλη θερινή επίθεση άρχισε την 29η Ιουνίου. 4 Ιουλίου κατελήφθη η Κι-
ουτάχεια, 6 Ιουλίου το Εσκί Σεχίρ. 15 Ιουλίου Πολεμικό Συμβούλιο στην Κι-
ουτάχεια. Τέθηκε το ερώτημα να μείνουν και να κρατήσουν το κερδισμένο
έδαφος ή να συνεχίσουν την προέλαση. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Δούσμανης υποστήριξε να παραμείνουν. Ο Παπούλας, αρχηγός των ελληνι-
κών δυνάμεων ευνοούσε την προέλαση να συνεχίσουν και ο Κωνσταντίνος
την υποστήριξε σθεναρά.
Τον Αύγουστο του 1921 έγινε η δεύτερη φάση της θερινής επίθεσης. 7 Αυ-
γούστου ο ελληνικός στρατός διάβηκε το Σαγγάριο ποταμό. 10-23 Αυγού-
στου διέσπασε τις δύο πρώτες γραμμές άμυνας του τουρκικού στρατού είχε
όμως φθάσει στα όρια της αντοχής του. Το σύστημα ανεφοδιασμού, παρά τις
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απεγνωσμένες προσπάθειες επισκευής των σιδηροδρομικών γραμμών και
της εξεύρεσης των απαραίτητων προμηθειών, εξακολουθούσε να παρουσιά-
ζει ελλείψεις και οι εφοδιοπομπές ήσαν εκτεθειμένες στις αιφνιδιαστικές
πλευρικές επιθέσεις των Τούρκων ατάκτων, των Τσέτηδων. Αναγκάστηκαν
να αναδιπλωθούν τη στιγμή που πλησίαζε η νίκη. Το Σεπτέμβριο του 1921
έγινε σύμπτυξη της στρατιάς. Οπισθοχώρηση στη σιδηροδρομική γραμμή
Αφιόν Καραχισάρ-Εσκί Σεχίρ-Καράκιοϊ, θέσεις που κι αυτές ήταν επίσης
αναπτυγμένες σε ευρύ μέτωπο, πάνω από 600χλμ.
Ακολούθησε ένας χρόνος πολεμικής απραξίας και διπλωματικής ατολμίας,
ενώ οι κεμαλικές δυνάμεις ενισχύονταν από παντού. Η Γαλλία ανακάλεσε
τα στρατεύματά της από την Κιλικία και άφησε όλο το στρατιωτικό υλικό
στους Τούρκους ακόμη και τα αεροπλάνα. Η Ιταλία ανακάλεσε το στρατό
της από την Αττάλεια, έστελνε οπλισμό καθώς και η Γαλλία και οι δύο χώ-
ρες δεν επέτρεπαν στους Έλληνες να κάνουν νηοψία. Τα ρωσικά στρατεύ-
ματα έφυγαν από τον Πόντο, την Αρμενία, τον Καύκασο και άφησαν στους
Τούρκους όλο το πολεμικό υλικό. Ο Κεμάλ στηριγμένος ηθικά και υλικά από
τα Σοβιέτ μπορούσε να παρουσιάζει την αντίστασή του σαν πόλεμο για την
ανεξαρτησία της Τουρκίας εναντίον μιας ελληνικής εκστρατείας που έπερ-
νε τη μορφή κατακτητικού πολέμου.
Σχολιάζοντας την εξέλιξη της εκστρατείας ο Douglas Dakin γράφει: Αν οι
Βρετανοί είχαν επιτρέψει στους Έλληνες να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώ-
ματα των εμπόλεμων και να αγοράσουν πολεμοφόδια στη Βρεττανία και αν
τους είχαν βοηθήσει να συνάψουν δάνειο, τη στιγμή που γνώριζαν πολύ κα-
λά ότι η Γαλλία και η Ιταλία προμήθευαν όπλα στους Τούρκους, οι Έλληνες
θα είχαν πιθανότατα καταφέρει να δώσουν αίσιο τέλος στον πόλεμο. Αλλά
έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί αρνήθηκαν
να αναγνωρίσουν στους Έλληνες έστω και το δικαίωμα της νηοψίας, παρα-
βιάζοντας κατάφωρα τις διατάξεις του ναυτικού δικαίου που οι ίδιοι είχαν
υπερασπισθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Γερμανία.
Τη 2α Μαρτίου 1922 ο Γούναρης ορκίζεται πρωθυπουργός για τρίτη φορά
στην πολιτική του σταδιοδρομία. Ακολούθησε βαθιά κυβερνητική κρίση.
Την 3η Μαΐου ορκίζεται πρωθυπουργός ο Στράτος και την 9η Μαΐου τον δια-
δέχθηκε ο Πρωτοπαπαδάκης με υπουργούς το Γούναρη και τον Στράτο. Το
Μάϊο διορίστηκε ο στρατηγός Χατζηανέστης επικεφαλής των ελληνικών δυ-
νάμεων της Θράκης και σε λίγες ημέρες, χάρη κυρίως στην επιρροή του
Στεργιάδη, αντικαταστάτης του στρατηγού Παπούλια στη Μιρκά Ασία.
Τη 13η/26η Αυγούστου έγινε η γενική επίθεση των κεμαλικών δυνάμεων σε
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ένα μέτωπο 30 μιλίων. Διέσπασε τις γραμμές ανάμεσα στο Αφιόν Καραχι-
σάρ και στο Σαβράν. Τη 17η/30η Αυγούστου στη μάχη του Αλή Βεράν απο-
κόπηκαν μονάδες του ελληνικού στρατού υπό τον υποστράτηγο Ν. Τρικούπη
και παραδόθηκαν. 27 Αυγούστου εισήλθαν τα τουρκικά στρατεύματα στη
Σμύρνη. Σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Ο διοικητής Νουρεντίν μπέης
παρέδωσε τον Χρυσόστομο Σμύρνης στον όχλο και υπέστη μαρτυρικό θάνα-
το. 31 Αυγούστου η Σμύρνη λεηλατήθηκε και παραδόθηκε στις φλόγες.
Την 28η Αυγούστου είχε σχηματίσει κυβέρνηση ο Νικ. Τριανταφυλλάκος. Ο
βασιλιάς του εμπιστεύθηκε την πρωθυπουργία διαλύοντας την κυβέρνηση
Πρωτοπαπαδάκη.
Την 5η Σεπτεμβρίου υποχωρώντας έφτασε το Γ’ Σώμα στρατού στη Ραιδεστό
και στις 11-12 Σεπτεμβρίου έγινε στρατιωτική επανάσταση στη Χίο και τη
Μυτιλήνη με ηγέτες τους Ν. Πλαστήρα και Στ. Γονατά. Τη 14η Σεπτεμβρίου
παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος. Τη 17η Σεπτεμβρίου σχηματίστηκε κυβέρνηση
Σ. Κροκιδά. 24η Σεπτεμβρίου αναρριχήθηκε στο θρόνο της Ελλάδας ο Γε-
ώργιος Β’. Την 11η Οκτωβρίου υπογράφηκε συνθήκη ανακωχής στα Μουδα-
νιά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ο στρατός μας αποσύρθηκε στην ανα-
τολική όχθη του Έβρου.
Την 21η Οκτωβρίου άρχισε η δίκη των πρώην υπουργών του Κωνσταντίνου
και άλλων από δικαστήριο με πρόεδρο το στρατηγό Οθωναίο και έντεκα δι-
καστές μέλη. Τη 12η Νοεμβρίου η Ελλάδα παρέδωσε στην Τουρκία την
Ανατολική Θράκη. Τη 14η Νοεμβρίου έληξε η δίκη. Καταδικάστηκαν σε θά-
νατο οι Γούναρης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Μπαλτατζής, Θεοτόκης και
ο στρατηγός Χατζηανέστης και σε ισόβια δεσμά ο στρατηγός Στρατηγός και
ο ναύαρχος Γούδας. Τη 14η Νοεμβρίου ορίστηκε Πρωθυπουργός ο Στυλ.
Γονατάς. 15 Νοεμβρίου. Έγινε η εκτέλεση των έξι602.

***

Πολλοί Ασπροπυργιώτες πότισαν με το αίμα τους τα χώματα της Μικράς
Ασίας, όμοια με τα νιάτα απ’ όλη την Ελλάδα. Άλλοι πάλι γύρισαν με πλη-
γές κι άλλοι με βαθιά χαραγμένες στη μνήμη τους εντυπώσεις από τις οποί-
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ες δε μπόρεσαν ν’ απαγκιστρωθούν. Στο κουρείο του Περικλή Πίνη, ένα μι-
κρό δωμάτιο με πρόσοψη στη νότια πλευρά της Πλατείας Ωρολογίου, στη
δεκαετία του πενήντα, συγκεντρώνονταν τύποι διαφόρων ηλικιών. Ήταν και
της παρέας μας το στέκι και το είχαμε βαπτίσει «Ακαδημία». Άναβε η συζή-
τηση προς μεγάλη ικανοποίηση του Περικλή και θύμιζε εποχές αρχαίας
Ελλάδας λες και σ’ αυτόν τον τόπο και οι συνήθειες έχουν τη δική τους με-
τεμψύχωση. Εκεί περνούσε αραιά και που ο μπάρμπα Γιώργης Βάθης. Χρό-
νια τώρα δεν μπόρεσα να σκεφτώ τη μικρασιατική εκστρατεία χωρίς τη νο-
ερή παρουσία του μπάρμπα Γιώργη. Σεμνός, σοβαρός, λιγομίλητος, φυσιο-
γνωμία χωριάτικη, στεκόταν σε μια γωνιά με το βλέμμα συνήθως απλανές.
Όταν όμως τύχαινε να διηγηθεί γεγονότα από την εκστρατεία στη Μικρά
Ασία γινόταν άλλος άνθρωπος. Σ’ όλη του τη ζωή είχε ζήσει και ξαναζήσει
με τη σκέψη του τα γεγονότα έτσι που παρέμεναν σε κάθε τους λεπτομέρεια
ζωντανά στη μνήμη του. Έμεινε και σε μένα ζωντανή η εινόνα του μπάρμπα
Γιώργη που μας έπαιρνε νοερά μαζί του σ’ αυτό το ταξίδι της ζωής του.
Ο Ασπρόπυργος τίμησε τους πεσόντες στους πολέμους. Τοποθετήθηκε μνη-
μείο στην Πλατεία Ηρώων και αναγράφηκαν τα ονόματά τους. Αργότερα η
Κοινότητα εντοίχισε μαρμάρινες πλάκες στα σπίτια των πεσόντων και κάθε
χρόνο γινόταν επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Πρόεδρος Κοινότητας Δημήτριος Αθ. Ευθυμίου (2/1921-4/1922)
Το πρώτο από τα διασωθέντα πρα-
κτικά από το 1921 και μετά αρχίζει
με την πράξη 6 της 21ης Φεβρουαρίου
1921. Δεν μας είναι γνωστό πότε πα-
ρέδωσε ο Γεώργιος Παπαδημητρίου
στο Δημήτριο Αθ. Ευθυμίου. Το πι-
θανότερο μετά το Νοέμβριο του
1920 όταν η διακυβέρνηση της χώ-
ρας πέρασε στους βασιλικούς. Ο
πρώτος ήταν βενιζελικός και ο δεύ-
τερος βασιλικός. Με την πράξη 6 της
21/2/1921 το Κοινοτικόν Συμβούλιο
χορήγησε 500δρχ. στην «Επιτροπή
προς ανέγερσιν εν Αθήναις ανδριά-
ντος του Ίωνος Δραγούμη».
Από τους υπογράφοντες τα πρακτι-
κά προκύπτει ότι οι επτά εκτός του
Προέδρου Κοινοτικοί Σύμβουλοι
ήσαν: Δημήτριος Σιδ. Ηλίας, Γεώρ-
γιος Κ. Βερούτης, Αθανάσιος Τσίγκος, Δημήτριος Τσίγκος, Δημήτριος Γκί-
κας, Ιωάννης Φραντζόλης, Σπυρίδων Τσουρέλης.
Τα έσοδα της Κοινότητας προέρχονταν από φόρους επί των γεωργικών και
δασικών προϊόντων, των σφαζόμενων ζώων και από την κοινοτική περιου-
σία, τα ενοικιαζόμενα λιβάδια (Κορορέμι) για τη χορτονομή και τους
αγρούς (Καλιστήρι). Ακόμη από τους επιτηδευματίες, την καθαρά πρόσοδο
των οικοδομών, από τέλη και δικαιώματα αδειών οικοδομής. Οι ιδιοκτήτες
σπαρμένων αγρών, ελαιοφυτειών, αμπελοφυτειών πλήρωναν για τη φύλαξη
στο Ταμείο Αγροφυλακής. Τη διαχείριση είχαν άτομα που διορίζονταν από
το Κοινοτικό Συμβούλιο. Εισέπρατταν από τους ιδιοκτήτες με βάση καταλό-
γου τα οφειλόμενα, πλήρωναν τους αγροφύλακες και ο έλεγχος της διαχεί-
ρισης γινόταν από το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Κάποιες χαρακτηριστικές ενέργειες της Κοινότητας αυτής της περιόδου
ήσαν η αίτηση για το διορισμό δύο δασκάλων, και για τη σύσταση πταισμα-
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τοδικείου. Η απόφαση να κατανέμονται ίσα τα έσοδα από τα εξωκκλήσια
στις δύο εκκλησίες Ευαγγελίστρια και Άγιος Δημήτριος και τούτο γιατί στην
Ευαγγελίστρια ανήκαν η Αγία Παρασκευή (Πανηγύρι) και Αγία Μαρίνα
και έρχονταν Κουντουριώτες προσκυνητές αρκετοί. Έτσι η Ευαγγελίστρια
στην ενορία της οποίας ανήκαν οι δύο εκκλησίες είχε περισσότερα έσοδα.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι με διάταγμα «Περί συμπτύξεως και καθορι-
σμού ενοριών κ.λ.π.» της 4ης Αυγούστου 1918 «Αἱ ἐν τῷ χωρίῳ Ἀσπροπύρ-
γου τοῦ τέως δήμου Φυλῆς ἐνορίαι τῆς Εὐαγγελιστρίας καί τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου συμπτύσσονται εἰς μίαν τοιαύτην τήν τῆς Εὐαγγελιστρίας, εἰς ἥν
ὑπάγεται ὁ ναός τοῦ Ἀγίου Δημητρίου ὡς παρεκκλήσιον αὐτῆς...».
Την 29η Αυγούστου 1921 το Κοινοτικό Συμβούλιο ψήφισε 500δρχ. για την
παραλαβή δι’ αντιπροσώπου παρά του Υπουργείου των στρατιωτικών της
αναθηματικής πλάκας των πεσόντων 1912-1913 και την τοποθέτησε εις κε-
ντρικόν και περίβλεπτον μέρος της κωμοπόλεως.
Οι πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου 24, 27, 28, 29 από 5 Σεπτεμβρίου μέ-
χρι 7 Νοεμβρίου 1921, σχετίζονται με την εκλογή προέδρου και τις χαρα-
κτηρίζουν έλλειψη απαρτίας, ενστάσεις, ακυρώσεις. Μετά την 29η πράξη της
7/11/1921 ακολουθεί, στο βιβλίο Πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου, η
πράκη 1 της 25ης Μαΐου και αναφέρεται πρόεδρος ο Ευθύμιος Ν. Ευθυμίου.

Πρόεδρος Κοινότητος Ευθύμιος
Ν. Ευθυμίου (4/1922-12/1925)
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποτε-
λούσαν οι προηγούμενοι σύμβου-
λοι πλην ενός του Αθανασίου Τσί-
γκου. Οι περισσότερες πράξεις που
αναγράφονται στο βιβλίο των πρά-
ξεων αναφέρονται στα έσοδα
―δημοπρασίες των φόρων και των
ενοικιάσεων κοινοτικής περιου-
σίας― και σε διάφορες δαπάνες.
Υπάρχουν όμως πράξεις που πρέ-
πει να επισημάνουμε.
Ο Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας
κοινοποίησε στην Κοινότητα έγγρα-
φο για να ορίσει το Κ.Σ. το ελάχιστο
εμβαδόν οικοπέδου στο ρυμοτομικό
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σχέδιο της κωμόπολης. Με τις αποφάσεις 5, 6, 7/1922 το Κ.Σ. όρισε τα ελάχι-
στα μεγέθη πρόσοψης, βάθους και εμβαδού, στην κεντρική αγορά καθώς και
ρυμοτομούμενες οικίες. Το 1923, τη 16η Σεπτεμβρίου, το Κοινοτικό Συμβού-
λιο αποφάσισε να προσλάβει μηχανικόν τον Ιωάννη Ιωαννίδη να συντάξει
μελέτη για το κοινοτικό κατάστημα και την τοποθέτηση ωρολογίου και στη
συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου 1923 ειπώθηκαν τα παρακάτω. Ο Πρόεδρος
ανέφερε ότι υπάρχει το ωρολόγιον στο κοινοτικό κατάστημα προ διετίας και
υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί από οξίδωση ή άλλη αιτία. Αρχική σκέψη
ήταν να τοποθετηθεί στην Κεντρική Πλατεία της αγοράς και να ανεγερθεί δι’
αυτό πυργίσκος. Ο μηχανικός Ιωάννης Ιωαννίδης απέκρουσε κάτι τέτοιο ως
βαναυσούργημα κι ακόμα ότι από το νόμο απαγορευόταν η ανέγερση οικο-
δομών σε πλατείες. Ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να προτείνει άλλη
κεντρική θέση που να συνδυάζει και την τοποθέτηση του ωρολογίου επί του
κοινοτικού καταστήματος.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο πρότεινε ομόφωνα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση
των οικοπέδων των κειμένων έναντι του οινοπωλείου Ιωάννου Δ. Μουζάκα
και της οικίας Δημητρίου Π. Τσίγκου, αλλά έπρεπε να απαλλοτριωθεί η πρό-
σοψη των ρηθέντων οικοπέδων και επί της οδού Σαλαμίνος ήτοι από της
οδού της κάτωθεν του μαγαζιού Γεωργίου Π. Τσίγκου μέχρι της προς νότον
παραλλήλου αυτής οδού, εις βάθος δε εξ ανατολών προς δυσμάς μέτρων τό-
σων όσων θα υποδεικνύονταν υπό του επί τούτου ερχομένου μηχανικού. Εί-
ναι δε ανάγκη έγραψαν, να απαλλοτριωθώσι τα άνω οικόπεδα καθόσον το
υπάρχον κοινοτικόν οίκημα είναι τελείως ακατάλληλον και ανεπαρκές, το
δε νέον ανεγερθησόμενον τοιούτον όχι μόνον θα είναι λίαν ωφέλιμον αλλά
και άπασαν την κοινότητα θα κοσμά ως μελλόντων να συγκεντρωθώσιν αυ-
τού άπαντα της κοινότητος καταστήματα τοποθετηθεί δε επ’ αυτών το ωρο-
λόγιον όπερ ως ερρέθη υπόκειται εις φθοράν.
Σημείωση: Τα οικόπεδα που περιγράφονται περιλαμβάνονταν στο μισό βο-
ρεινό τμήμα της πλατείας δημαρχείου. Ο χώρος της πλατείας χωριζόταν από
την οδό Αθανασίου Διάκου και αποτελείτο από δύο οικοδομικά τετράγωνα.
Επίσης θεωρώ πιθανόν ότι οδός Σαλαμίνος το 1923 πρέπει να ονομαζόταν η
λεωφόρος Δημοκρατίας.
Στη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 1923 αποφασίστηκε η μερική μετατροπή
του εγκεκριμένου Σχεδίου ρυμοτομίας ως προς τον χώρον που επρόκειτο να
ανεγερθεί το κοινοτικό κατάστημα. Την 5η Φεβρουαρίου 1924 εγκρίθηκε η
μετατροπή. Υπογράφουν ο Αντιβασιλεύς Π. Κουντουριώτης και ο υπουργός
Συγκοινωνίας Ε. Τσουδερός.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

465



Την 22α Ιουνίου 1924 το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και προσλαμβά-
νει αντί του μέχρι τότε Ι. Ιωαννίδη το Λεωνίδα Κορτέση για να εκπονήσει
μελέτη ανεγέρσεως κοινοτικού καταστήματος στη θέση του τροποποιηθέ-
ντος ρυμοτομικού σχεδίου.
― Στη συνεδρίαση της 22ας Απριλίου 1923 συζητήθηκε η απόφαση του
Υπουργείου Ναυτικών να αντλήσει τα νερά από τις υπόγειες σύραγγες στη
θέση Γκοριτσά (σημείωση: οι σήραγγες γνωστές ως πηγάδια του Σούτσου
από την προσπάθεια που έχει ήδη περιγραφεί για την ύδρευση της Αθήνας)
και αφού διατυπώθηκε ο φόβος να επέλθει ζημιά στα παρακείμενα πηγάδια
εκφράσανε την επιθυμία να προτείνουν για την ύδρευση της κωμόπολης να
διατεθούν δέκα κρουνοί.
― Την 21η Μαΐου 1925 επιτροπή κατοίκων εμφανίστηκε στο συνεδριάζον
Κοινοτικό Συμβούλιο και εξέφρασε τους φόβους για τους λαχανόκηπους
στην περίπτωση που θα στέρευαν τα πηγάδια τους από την άντληση νερού
για το Ναύσταθμο. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκφράσει τους
φόβους στην αρμόδια υπηρεσία.
Την 24η Μαΐου 1925 το Κοινοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να
συνάψει σύμβαση με το Υπουργείον των Ναυτικών ώστε από το νερό που θα
αντλούν να χορηγηθεί μια ποσότητα για τις ανάγκες των κατοίκων και να
εξασφαλισθούν οι κάτοικοι από μελλοντικούς κινδύνους αποστράγγισης των
υδάτων.
Την 28η Μαΐου 1925 ο Πρόεδρος εμφανίστηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο για
να του χορηγήσει την πληρεξουσιότητα να υπογράψει την καταρτιθείσα σύμ-
βαση. Η συμφωνία ήταν: 1) 150 αθηναϊκά δράμια νερό το 24ωρο χωρίς απο-
ζημίωση, 2) Η κοινότητα με δικές της δαπάνες να κατασκευάσει υδραγωγείο
και δίκτυο ύδρευσης, 3) Το δημόσιον να αντλεί το ρέον ύδωρ στις στοές χω-
ρίς να εμβαθύνει τα φρέατα και τις στοές ούτε να τις επεκτείνει χωρίς τη συ-
γκατάθεση της κοινότητας, 4) Η κοινότητα δικαιούτο να επιβλέπει με δικά
της όργανα ή μηχανικούς τα εκτελεσθησόμενα στις στοές και τα φρέατα έρ-
γα, 5) Το δημόσιο ήταν υποχρεωμένο να διακόψει την άντληση νερού αν η
επιτροπή από δύο εκπροσώπους της κάθε πλευράς διαπίστωνε μείωση της
συνήθους περιεκτικότητος εις ύδωρ των φρεάτων των κατοίκων της κοινό-
τητος. Σε διαφωνία των μερών υποχρεωτική δια τα δύο μέρη θα ήταν η γνω-
μοδότηση του υδρευτικού τμήματος του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή του Δή-
μου Αθηνών, 6) Εφόσον θα τηρούνται οι όροι της σύμβασης η κοινότητα να
μην παρεμβάλλει προσκώμματα, παραιτούμενη από πάσα αποζημίωση δια
τη δίοδον των υδροσωλήνων επί των κτημάτων των μελών της κοινότητος και
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την εκγατάσταση του αντλιοστασίου επ’ αυτών.
Η σύμβαση υπογράφηκε στον συμβολαιογράφο Αθηνών Κωνσταντίνο Δ.
Γιαννίτση μεταξύ του Ευθυμίου Ν. Ευθυμίου και του Γεωργίου Π. Λογοθέ-
του, Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ναυτικών. Ο Πρόεδρος είχε σύμ-
βουλο για τη σύνταξη της σύμβασης τον Δημήτριο Φλιάκον.
― Υδραγωγείον. Την 1η Ιουλίου 1925 ανατέθηκε στον μηχανικό-υδραυλικό
Ηλία Γούναρη η μελέτη για το υδραγωγείο, το δίκτυο ύδρευσης και τον προ-
ϋπολογισμό της μελέτης. Τη 12η Ιουλίου 1925 εγκρίθηκε πίστωση για την
αγορά 130 μέτρων σωλήνων και την 25η Νοεμβρίου 1925 εγκρίθηκε η δαπά-
νη δια την τοποθέτηση σωλήνων προς ύδρευση της Κεντρικής αγοράς.

Δημόσιος Βίος (1923-1926)
Η Συνθήκη της Λωζάννης. Η λύση των ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας που είχαν προκύψει μετά τη Μικρασιατική καταστροφή καθώς
και άλλων διεθνών ζητημάτων όπως η διέλευση από τα στενά των Δαρδα-
νελίων και τα πετρέλαια της Μοσούλης δόθηκε με τη συνθήκη της Λω-
ζάννης. Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του
Πανεπιστημίου από το Νοέμβριο του 1922 μέχρι τον Ιούλιο του 1923. Η
Ελλάδα καθόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως χώρα ηττημένη.
Η στρατιωτική Κυβέρνηση Πλαστήρα-Γονατά επιστράτευσε τον Ελευθέ-
ριο Βενιζέλο που ζούσε στο Παρίσι από το Νοέμβριο του 1920. Την Τουρ-
κία εκπροσώπησε ο Ισμέτ Ινονού. Η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει πέντε
μεγάλα θέματα. Το θέμα της Θράκης. Η Τουρκία αξίωνε και τη δυτική
Θράκη. Ο Βενιζέλος αντιμετώπισε το ζήτημα με σθεναρότητα και περιο-
ρίστηκε στην ανατολική. Το ζήτημα των νησιών. Η Τουρκία υποστήριζε ότι
είναι η γεωλογική συνέχεια της μικρασιατικής ακτής και διεκδικούσε Λέ-
σβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Σαμοθράκη, Ίμβρο, Τένεδο. Έγινε δεκτό να πε-
ριέλθουν στην Τουρκία η Ίμβρος και η Τένεδος και να αποστρατικοποιη-
θούν τα άλλα νησιά. Τελικά η αποστρατικοποίηση καταργήθηκε με τη
Συνθήκη του Μοντρέ το 1936. Τρίτο θέμα ήταν η ανταλλαγή των πληθυ-
σμών. Η Τουρκία αξίωνε να φύγουν όλοι οι Έλληνες χωρίς εξαίρεση. Τε-
λικά παρέμειναν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμά-
νοι της Δυτικής Θράκης. Υιοθετήθηκε η αρχή της υποχρεωτικής ανταλλα-
γής. Η αραιοκατοικημένη Τουρκία δέχθηκε στα εδάφη της 354.647 μωα-
μεθανούς, ενώ η πυκνοκατοικημένη Ελλάδα έπρεπε να ενσωματώσει
1.300.000 ανθρώπους στερημένους από κάθε πόρο ζωής, άστεγους και
εξαντλημένους, στους δρόμους των πόλεων και των χωριών περιμένοντας
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να τους προστατεύσει το κράτος που κληρονόμησε το βαρύ φορτίο του
ξαφνικού εκείνου υπερπληθυσμού. Το 1928 υπήρχαν 1.221.849 πρόσφυγες
στην Ελλάδα, μέχρι τότε όμως άλλοι είχαν πεθάνει κι άλλοι είχαν μετα-
ναστεύσει σε άλλα μέρη. Στο διάστημα 1913-1922 είχαν έρθει 152.000
άτομα ως συνέπεια των διωγμών των Νεοτούρκων. Ωστόσο στην περίοδο
1912-1923 γύρω στα 4 εκατομμύρια μουσουλμάνοι έφυγαν από τις περιο-
χές που έχασαν οι Τούρκοι στην Ευρώπη.
Τέταρτο θέμα η παραμονή του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη που
επιτεύχθηκε με την παρέμβαση και άλλων δυνάμεων με τον όρο να ασχολεί-
ται μόνο με θρησκευτικά ζητήματα. Τον Μάρτιο του 1924 άλλη μία κρίση με
το Πατριαρχείο ακολούθησε που λίγο έλειψε να οδηγήσει την Ελλάδα με την
Τουρκία σε νέο πόλεμο και τελικά ξεπεράστηκε.
Πέμπτο θέμα η αξίωση της Τουρκίας για πολεμική αποζημίωση. Τελικά Ινο-
νού και Βενιζέλος συμφώνησαν να παραιτηθεί η Τουρκία από την αξίωση
πολεμικής αποζημίωσης και η Ελλάδα από την αξίωση για το Καραγάτς603.
Η λύση δεν ικανοποίησε ούτε την κυβέρνηση Πλαστήρα που άρχισε να δυ-
σπισθεί για τον Βενιζέλο όπως και η τουρκική κυβέρνηση για τον Ινονού.
Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζάννης.
27 Αυγούστου 1923. Κρίση στις ελληνοϊταλικές σχέσεις με αφορμή το φόνο
του Ιταλού στρατηγού Τελίνι, επικεφαλής της επιτροπής χάραξης των ελλη-
νοαλβανικών συνόρων. 31 Αυγούστου βομβαρδισμός και κατάληψη της Κέρ-
κυρας από Ιταλούς. 27 Σεπτεμβρίου αποχώρηση των Ιταλών μετά από απο-
δοχή από την Ελλάδα ορισμένων όρων που έθεσε η Ιταλία.
Οκτώβριος 1923. Φιλομοναρχικό στρατιωτικό πραξικόπημα των στρατηγών
Λεοναρδόπουλου και Γαργαλίδη και του συνταγματάρχη Ζήρα με έμμεση
ανάμειξη του Ι. Μεταξά απέτυχε.
Δεκέμβριος 1923. Εκλογές με αποχή της αντιβενιζελικής αντιπολίτευσης. Ο Γε-
ώργιος Α’ εγκαταλείπει την Ελλάδα. Ο Παύλος Κουντουριώτης αντιβασιλιάς.
Ιανουάριος 1924. Ο Βενιζέλος επιστρέφει στην Ελλάδα και σχηματίζει κυ-
βέρνηση.
Φεβρουάριος 1924. Κυβέρνηση Καφαντάρη. Μάρτιος 1924 Κυβέρνηση Αλ.
Παπαναστασίου.
Η Δ’ Εθνοσυνέλευση κήρυξε έκπτωτη τη δυναστεία. Απρίλιος 1924. Πολι-
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τειακό δημοψήφισμα. Υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας 69,95%. Το Λαϊ-
κό κόμμα δεν αναγνώρισε την καθεστωτική μεταβολή. Μάϊος 1924 Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας ο Παύλος Κουντουριώτης. Ιούλιος 1924. Κυβέρνηση
Θεμ. Σοφούλη. Οκτώβριος 1924. Κυβέρνηση Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.
Δεκέμβριος 1924. Το «Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα» που το 1920 είχε
προσχωρήσει στην Κομμουνιστική Διεθνή μετονομάστηκε σε «Κομμουνιστι-
κό Κόμμα Ελλάδας».
Ιανουάριος 1925. Η Τουρκία απέλασε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κων-
σταντίνο ΣΤ’.
Ιούνιος 1925. Επικράτησε στρατιωτικό κίνημα με τον Θ. Πάγκαλο και πήρε
ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Τον ψήφισαν 185 επί 208. Τον Ιούλιο επι-
καλούμενος τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» κατάργησε την ελευθεροτυπία,
τον Σεπτέμβριο διέλυσε τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση και τον Οκτώβριο
προκήρυξε εκλογές για τις 7 Μαρτίου 1926. Με αφορμή ελληνοβουλγαρικό
επεισόδιο στη μεθόριο διέταξε να εισβάλλει ο στρατός στη Βουλγαρία και η
Ελλάδα καταδικάστηκε από την Κοινωνία των Εθνών.
Στις 4 Ιανουαρίου 1926 επέβαλλε δικτατορία χωρίς θεσμικά προσχήματα.
Τον Μάρτιο παραιτήθηκε ο Π. Κουντουριώτης. Τον Απρίλιο του 1926 ο Πά-
γκαλος χρίστηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς αντίπαλο ύστερα από
παρωδία εκλογών και με αντιβενιζελική υποστήριξη. Ο Αύγουστος χαρα-
κτηρίστηκε από τις απηνείς διώξεις των πολιτικών του αντιπάλων. Συνέλαβε
τον Γ. Καφαντάρη, τον Αλ. Παπαναστασίου και τον Ι. Μεταξά. Με Ελληνο-
σερβική συμφωνία παραχώρησε στη Σερβία «Ελεύθερη ζώνη» στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης. Στις 22 Αυγούστου 1926 η δικτατορία Πάγκαλου ανα-
τράπηκε βίαια από τον Γεώργ. Κονδύλη, ο οποίος διέλυσε τα «Δημοκρατικά
Τάγματα» ―τους πραιτωριανούς του Πάγκαλου― συντρίβοντας τους αρχη-
γούς, τους Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασίλειο Δερτιλή που κινήθηκαν ενα-
ντίον του. Αποκαταστάθηκε ο Π. Κουντουριώτης στο αξίωμα του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Στις 7 Νοεμβρίου 1926 έγιναν εκλογές με απλή αναλογι-
κή. Στις 26 Δεκεμβρίου 1926 σχηματίστηκε κυβέρνηση ευρύτατης συνεργα-
σίας με την υποστήριξη βενιζελικών και βασιλικών και πρόεδρο τον εξω-
κοινοβουλευτικό Αλέξανδρο Ζαΐμη. Το ΚΚΕ δεν συμμετείχε.

Πρόεδρος Κοινότητος Δημήτριος Λιάκος (2 Δεκ. 1925-12 Νοεμ. 1926)
Την 25η Οκτωβρίου 1925 έγινε εκλογή των κοινοτικών αρχών. Εκλέχθηκαν
οι Δημήτριος Φ. Λιάκος, Δημήτριος Ι. Χατζής, Ευάγγελος Αναστ. Κώνστας,
Σεραφείμ Καμπόλης, Ιωάννης Γεωργίου Τσίγκος, Παναγιώτης Ε. Τσίγκος,
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Αναστάσιος Ν. Μπρέμπος, Σωτήριος Π. Κουμπάρδας, Ιωάννης Νικολ. Τρι-
βέλας. Παρέλαβαν την αρχή τη 2α Δεκεμβρίου 1925.
Την 6η Δεκεμβρίου 1925 έγινε η πρώτη συνεδρίαση με πρόσκληση του πλει-
οψηφίσαντος Δ. Λιάκου. Εξελέγη πρόεδρος ο Δ. Λιάκος και αναπληρωτής
ο Σεραφείμ Καμπόλης. Ο πρόεδρος, δευτερότοκος γιός του Φώτη Λιάκου,
είχε σπουδάσει χημικός στο Νανσύ της Γαλλίας. Είχε αρρωστήσει με φυ-
ματίωση και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αθήνα και να αποσυρθεί
στο σπίτι του Ασπροπύργου. Φαίνεται ότι τού το ζήτησαν να ασχοληθεί με
τα κοινά. Διαβάζοντας τις πρώτες πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου
διαπιστώνει κανείς ότι μια νέα νοοτροπία θέλησε να επιβάλλει στην Κοι-
νότητα. Στις πρώτες ενέργειες περιλαμβάνονταν: Πίστωση για αναθηματι-
κή στήλη πεσόντων, δεντροφύτευση, υλοτόμηση πεύκων και διαμόρφωση
του προαυλίου του κοινοτικού καταστήματος, υλοτόμηση των ξηρών δέν-
δρων της κοινοτικής δενδροστοιχίας και πώληση με δημοπρασία. Υλικά
για περίφραξη του κοινοτικού περιγύρου, επισκευή του υπάρχοντος κοι-
νοτικού καταστήματος του οποίου η μεγάλη αίθουσα είχε αχρηστευθεί.
Διαβάζοντας την απόφαση πληροφορούμεθα ότι το κοινοτικό κατάστημα
είχε οικοδομηθεί το 1863. Καθόρισε: Χρόνο κωδονοκρουσίας κατά τους
θανάτους και τις κηδείες. Μόνιμη θέση δημοσίευσης των κοινοτικών εγ-
γράφων σε 2 πινακίδες. Απαγόρευσε τη στάθμευση οχημάτων και ζώων
στην αγορά και καθόρισε τόπο στάθμευσης. Απαγόρευσε να κυκλοφορούν
ελεύθερα αίγες και χοίροι εντός της κωμοπόλεως Ασπροπύργου. Είναι χα-
ρακτηριστικό το ακόλουθο περιστατικό. Μια κατσίκα της θείας του συνή-
θιζε να περιφέρεται στην αγορά. Ειδοποίησε τη θεία να την περιμαζέψει,
αλλά η θεία δεν συμορφώθηκε. Τότε έδωσε εντολή σ’ ένα χασάπη και την
έσφαξε και έστειλε στη θεία του τα χρήματα.
Στο Νεκροταφείο επιδιορθώσεις κοιμητηρίου και αυλοθήρας κυρίως όμως
φρόντισε να διορίσει δικηγόρο να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις
για τον καθορισμό της καταβολής αποζημιώσεων σύμφωνα με τις τροπο-
ποιήσεις του σχεδίου της κοινότητας που είχε εγκριθεί με το Β.Δ. της 5ης Φε-
βρουαρίου 1924 (ΦΕΚ 29 Τεύχος, Α’ φύλλον, δημοσιευθέν την 11/2/1924). Ο
δικηγόρος θα οριζόταν επειδή οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων δεν δέχτηκαν
τα αναγραφόμενα ποσά. Ήταν την 24η Ιανουαρίου 1926, η πράξη 17, 49
ημέρες μετά την πρώτη συνεδρίαση, που το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσι-
σε το διορισμό του Κωνσταντίνου Κουτσούρη ως πληρεξουσίου της Κοινό-
τητας. Ωστόσο 5 σύμβουλοι υποστήριξαν ένσταση κατά την οποία το προη-
γούμενο Συμβούλιο κακώς δεν συμπεριέλαβε οικόπεδο του Ι. Βερούτη και
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των αδελφών Χατζηδάκη ώστε να περικλείετο το απαλλοτριωτέο γήπεδον
εντός των 4 υπαρχουσών οδών. Δύο ημέρες μετά την 26η Ιανουαρίου, σε
έκτακτη συνεδρίαση, ο πρόεδρος ζήτησε να αποφασίσουν για τη μετατρο-
πή του σχεδίου και να συμπεριλάβουν και τα μη συμπεριληφθέντα δύο οι-
κόπεδα όπως τα περιέγραψαν στην ένσταση.
Ο σύμβουλος Ι. Γ. Τσίγκος υποστήριξε να αποδοθούν τα υπό απαλλοτρίωση
οικόπεδα στους δικαιούχους γιατί η πλατεία για την κωμόπολή μας αποτελεί
πολυτέλεια και έχουμε σπουδαιότερα να εκπληρώσουμε δηλαδή ύδρευση,
φωτισμό, Παρθεναγωγείο, Σχολαρχείο κ.λ.π. Μαζί του συμφώνησαν ο Αν.
Ν. Μπρέμπος, ο Σωτήριος Π. Κουμπάρδας και ο Παν. Ε. Τσίγκος που πρό-
τεινε την ίδρυση σχολαρχείου. Ο Πρόεδρος και οι σύμβουλοι Ευάγ. Αν.
Κώνστας και Δημήτριος Ι. Χατζής έμειναν στις απόψεις που διατύπωσαν
στην προ διημέρου απόφαση. Δύο σύμβουλοι απουσίαζαν.
Την 31η Ιανουαρίου αποφασίστηκε η επέκταση του σχεδίου της κωμόπολης,
η εκτέλεση έργων οδοποιΐας και η σύνταξη καταλόγου προσωπικής εργα-
σίας κατά οικογένεια.

Διάφορες αποφάσεις ελήφθησαν μέχρι την 33η πράξη της 1ης Μαρτίου. Ο
Πρόεδρος αφού περιέγραψε πρώτα την ανθυγιεινή κατάσταση του σχολείου
δύο δωματίων που είχε κτιστεί προ τριακονταετίας και στο οποίο συνωθού-
ντο 196 κοράσια πρότεινε, αφού το δημόσιο αδυνατούσε να συνδράμει, τη
διοργάνωση εράνου για δημιουργία νέων πόρων προς κατασκευή νέου σχο-
λείου θηλέων και το ποσόν ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της κά-
θε οικογένειας θα προσδιοριζόταν από 50 μέχρι 300 δραχμές. Η πρόταση
απορρίφθηκε.

Τις πιστώσεις για διάφορες δαπάνες που ψήφιζε το Κοινοτικό Συμβούλιο
τις διαχειριζόταν ο εκάστοτε Πρόεδρος και μετά παρουσίαζε τους λογαρια-
σμούς στο Κοινοτικό Συμβούλιο για να τις εγκρίνει. Την 21η Μαρτίου ο Πρό-
εδρος παρουσίασε αναλυτικό πίνακα με 78 πληρωμές εργασθέντων και τα
ονόματα αυτών που το άθροισμα των πληρωμών ήταν 30.000δρχ. Το Κοινο-
τικό Συμβούλιο εξέτασε τις αποδείξεις και αποφάνθηκε ότι «επεκράτησε
μεγάλη φειδώ εις την δαπάνην υπέρ της κοινότητος γνωμοδοτεί ότι καλώς
εγένετο η δαπάνη αύτη υπό του Προέδρου... ενεργήσαντος μετά ζήλου και
τιμιότητος υπέρ των κοινοτικών συμφερόντων».

Για διάφορους λόγους είχε αναβληθεί δια τέταρτη συνεδρίαση η επιψή-
φιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1926-1927. Ψηφίστηκε
την 28η Απριλίου 1926. Τη 15η Μαΐου ο Πρόεδρος ανάγγειλε στο Κοινοτι-
κό Συμβούλιο την πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας604 στη
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θεμελίωση του Διδακτηρίου Θηλέων και ζήτησε πίστωση 10.000δρχ. για
την υποδοχή, την τελετή, το στολισμό και τον εν γένει εορτασμόν της ιστο-
ρικής εκείνης ημέρας. Κατά την ψηφοφορία «οι σύμβουλοι Σεραφείμ Κα-
μπόλης, Ιωάννης Τσίγκος, Αναστ. Ν. Μπρέμπος, Σωτήριος Κουμπάρδας,
Παν. Ευαγ. Τσίγκος και Ιωάν. Ν. Τριβέλας απορρίπτουσι την άνω πίστω-
σιν και πρόσκλησιν καθόσον ο Πρόεδρος της Κοινότητος ενήργησεν άνευ
της εξουσιοδοτήσεως του Συμβουλίου καίτοι τω υπεδείχθη τούτο πολλάκις.
Οι σύμβουλοι Ευάγ. Αν. Κώνστας και Δημήτριος Ιωάν. Χατζής συμφωνού-
σι με τη γνώμην του Προέδρου και εγκρίνουσι τόσον την πρόσκλησιν του
Προέδρου της Δημοκρατίας όσον και την πίστωσιν δια την τελετήν».
Στην ίδια συνεδρίαση ζήτησε πίστωση 4 χιλιάδων δραχμών για τη μεταφορά
των υλικών, την εκσκαφή των θεμελίων όπως όρισε η Τεχνική Υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας και την αγορά ασβέστου για την έναρξη της εργασίας
και το Κοινοτικό Συμβούλιο απόρριψε τη σχετική πρόταση.
Στην ίδια συνεδρίαση Πράξη 46, ο Πρόεδρος περιγράφει τη θέση και το νο-
μοσχέδιο του υπό ίδρυση σχολείου βεβαιώνει ότι το παλαιό σχολείο θα λει-
τουργεί κατά τον χρόνον κατασκευής του νέου και τονίζει ότι είναι ανάγκη
να ζητηθεί από το Υπουργείο Συγκοινωνίας η μετατροπή του συγκεκριμένου
οικοδομικού τετραγώνου. Οι σύμβουλοι Παν. Ε. Τσίγκος, Ιωάν. Ν. Τριβέλ-
λας, Δημ. Ι. Χατζής, Ευάγ. Αν. Κώνστας συμφώνησαν με την πρόταση του
Προέδρου και ενέκριναν τη μετατροπή του τετραγώνου και την οικοδόμηση
του οικήματος του σχολείου θηλέων με την επιφύλαξη να μην απαλλοτριω-
θούν η οικία του Χρόνη (σημείωση: Ήταν στη θέση που στήθηκε το άγαλμα
του Καπετάν Μελέτη) και το οικόπεδο των αδελφών Λιόση. Οι σύμβουλοι
Σεραφείμ Καμπόλης, Αναστ. Ν. Μπρέμπος, Ιωάν. Γ. Τσίγκος, Σωτ. Π. Κου-
μπάρδας απόρριψαν τη μετατροπή του τετραγώνου.
Μετά το Μάϊο παρατηρήθηκε αποχή από τις συνεδριάσεις του Κοινοτικού
Συμβουλίου των συμβούλων. Τρίτη πρόσκληση την 11η Αυγούστου, Τετάρτη
τη 19ην Σεπτεμβρίου 1926, με τα ίδια θέματα και οι συνεδριάσεις ελύοντο
από έλλειψη απαρτίας. Τη 10η Οκτωβρίου ύστερα από ένα άλλο κύκλο προ-
σκλήσεων με αριθμούς πρωτ. 1613, 1625, 1640. Στην τρίτη θύμισε στους συμ-
βούλους το άρθρον 40 του ΔΝΖ’ νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων ότι το
Κοινοτικό Συμβούλιο μπορούσε να ευρεθεί σε νόμιμη απαρτία με το 1/3 των
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μελών αλλά με τον περιορισμό να συζητηθούν τα θέματα μόνο της ημερήσιας
διάταξης. Παρουσιάσθηκαν οι Αναστ. Ν. Μπρέμπος, Δημ. Ι. Χατζής και
Βασ. Ε. Τσίγκος που κάλυψε τη θέση του θανόντος Ιωάννου Γ. Τσίγκου. Ο
Πρόεδρος ανέλυσε τις δαπάνες για την αγορά του δασοτεμαχίου του Παν.
Ρόδη στο Κορορέμι. Όταν τελείωσε αποχώρησε ο Αν. Ν. Μπρέμπος. Συνέ-
χισε με τις δαπάνες για την αναθηματική στήλη (σημείωση: Πρέπει να είναι
η στήλη στην Πλατεία Ηρώων) και για άλλες δαπάνες και παρουσίασε απο-
λογισμούς. Ζήτησε από τους δύο παρόντες να τους ελέγξουν και έγραψε στα
πρακτικά «δεδομένου ότι 5 σύμβουλοι απουσίασαν για 7η φορά συστηματι-
κώς κωλυσιεργούντες άνευ λόγου κατά των συμφερόντων της Κοινότητος μη
δυναμένης της υπηρεσίας να διεκπεραιωθεί υπό τοιούτους όρους».
Μετά την εισήγηση του Προέδρου αποχώρησε και ο Δημ. Ι. Χατζής και η συ-
νεδρίαση ελύθει λόγω έλλειψης απαρτίας αφού είχε παραμείνει μόνον ο
Βασ. Ε. Τσίγκος.
Τελευταία συνεδρίαση. 12 Νοεμβρίου 1926. Εκάλεσε το Κοινοτικό Συμβού-
λιο σε έκτακτη συνεδρίαση. Στο κοινοτικό κατάστημα δεν είχε γίνει μόνο ο
υδροχρωματισμός και δεν είχε τοποθετηθεί στην περίφραξη το κιγκλίδωμα.
Πρότεινε ο Πρόεδρος να ψηφίσουν πίστωση 12.000δρχ. για την ολοκλήρω-
ση αυτών και ασθενήσας και μη μπορώντας να συνεχίσει αποχώρησε. Η συ-
νεδρίαση συνεχίστηκε με τον Σεραφείμ Καμπόλη. Με τον αντιπρόεδρο το
Κοινοτικό Συμβούλιο λειτούργησε μέχρι την 24η Δεκεμβρίου 1926 και διεκ-
περαιώθηκαν θέματα αγροφυλακής, ενοικιάσεις λιβαδίου και αγρών και άλ-
λα τρέχοντα θέματα.
Την 7η Δεκεμβρίου 1926 ο Δημήτριος Φ. Λιάκος απεβίωσε. Με την πράξη 65
της 7ης Δεκεμβρίου 1926, το Κοινοτικό Συμβούλιο εξέφρασε τα θερμά συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια του μεταστάντος και ψήφισε πίστωση 700 δρχ.
για στεφάνι.
Αναφέρθηκαν με αρκετές λεπτομέρειες ορισμένα γεγονότα στην προσπά-
θειά μας να κατανοήσουμε γιατί αυτή η συμπεριφορά των συμβούλων προς
τον άνθρωπο, τον σπουδασμένο που «πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδε ἄστεα καί
νόον ἔγνω» τον τίμιο, της τάξης και της υπευθυνότητας. Επηρεάσθηκαν από
τη μεταδοτική αρρώστια του, σε μια εποχή που η φυματίωση αντιμετωπιζόταν
με φόβο; Ήταν δύστροπος επηρεασμένος και από την κατάσταση της υγείας
του; Υπήρχαν σύμβουλοι που ενεργούσαν με κάποια σκοπιμότητα; Πάντως οι
αλλεπάλληλες απουσίες των συμβούλων που έγιναν συνειδητά για να τον
αναγκάσουν να αποχωρήσει κάθε άλλο παρά υπευθυνότητα εξέφραζαν.
Ο Ιωάννης Λιάκος, αδελφός του, μου είχε διηγηθεί το ακόλουθο περιστατι-
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κό. Κατά το διάστημα που παρέμεινε κλινήρης τον επισκέφτηκε ένας από
τους συμβούλους και του πρότεινε να του δώσει 50.000δρχ για να παραιτη-
θεί και να του εξασφαλίσει τη θέση του Προέδρου. Θα σκεφτώ του απάντη-
σε και θα σε ειδοποιήσω. Την επομένη τον κάλεσε απόγευμα στο κοινοτικό
κατάστημα. Είχε συντάξει την παραίτηση του συμβούλου. Κλείδωσε την
πόρτα και του ενεχείρισε την παραίτηση να την υπογράψει με την απειλή πι-
στολιού που έβγαλε από το συρτάρι. Αφού ο αδελφός του μου κατονόμασε
τον σύμβουλο διαπίστωσα ότι και μετά την υπογραφή της παραίτησης συνέ-
χεχισε να είναι παρών στην Κοινότητα. Τι συνέβη; Αρκέστηκε μόνο σ’ αυτό
το περιστατικό; Δεν προωθήθηκε η παραίτηση πάρα πάνω λόγω του επελ-
θόντος θανάτου; Πάντως αυτή ήταν η τελευταία πράξη του στην Κοινότητα
που την υπηρέτησε για ένα σχεδόν χρόνο.

Γεώργιος Κ. Βερούτης (24 Δεκεμβρίου 1926 - 3 Απριλίου 1927)
Την 24η Δεκεμβρίου 1926 έγινε εκλογή Προέδρου. Εξελέγη ο Γεώργιος Κ.
Βερούτης με ψήφους 5 έναντι 4 του Παν. Ε. Τσίγκου.
Την 31η Δεκεμβρίου 1926 το Κ.Σ. προέβη στη σύνταξη ερανικού καταλόγου
τριετούς ισχύος των κυρίων ή νομέων αγροτικών στρεμμάτων υποχρέων εις
πληρωμή δια τη φύλαξή των. Έλαβαν υπόψη την έκταση και την τοποθεσία
των κτημάτων και σε τρεις στήλες μία για κάθε έτος γράφτηκε το οφειλόμε-
νο χρηματικό ποσόν. Η θητεία του Γ. Βερούτη ως Προέδρου είχε διάρκεια
100 ημερών μέχρι την 3η Απριλίου 1927. Ελήφθηκαν αποφάσεις δια τους φό-
ρους, τις ενοικιάσεις των κτημάτων και των λιβαδιών, και εγκρίθηκαν απο-
λογισμοί παρελθόντων ετών. Για την κατασκευή της γέφυρας Κουταλά ψή-
φισαν πίστωση 15.000δρχ. Ψηφίστηκε και ο εξαγωγικός κοινοτικός φόρος.
Τη 13η Φεβρουαρίου (πράξη 10 του Κ.Σ.) ο Πρόεδρος ανάφερε τις διατάξεις
της Νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων που επέτρεπαν την επιβολή
εξαγωγικού κοινοτικού φόρου επί των προϊόντων βιομηχανίας, χειροτε-
χνίας, ζωοκομίας και εν γένει γεωργικών προϊόντων. Μεταξύ των συμβού-
λων υπήρξε διαφωνία και το ζήτημα τέθηκε σε ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος και
4 σύμβουλοι πρότειναν την επιβολήν του φόρου τούτου δια το οικ. έτος 1926-
1927 επί των κάτωθι προϊόντων καθώς και το χρηματικό ποσό για κάθε προϊ-
όν. Επί: 1) γάλακτος, 2) σίτου και κριθής, 3) ελαίου, 4) σανού κριθής και
βρόμης, 5) των λαχανικών εν γένει, 6) οπωρικών, 7) ελαιοκάρπου, 8) καυ-
σόξυλων, 9 τυριού και γιαουρτιού, 10) τούβλων, 11) κεράμων, 12) αγελάδων
και ταύρων, 13) μικρών εσφαγμένων ζώων, 14) αμυγδάλων, 15) ξυλανθρά-
κων και ασβέστου, 16) κηρού, 17) μέλιτος, 18) μαλλίου, 19) μούστου, 20) ορ-
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νίθων, 21) ινδιάνων, 22) ωών, 23) καπνού, 24) ανθέων, 25) τομαρίων, 26) αγ-
γουριών, 27) ντομάτων, 28) γεωμήλων.
Έτεροι 3 σύμβουλοι απέκρουσαν την επιβολήν του φόρου ως επαχθούς. Και
έκαμαν ένσταση υποστηρίζοντας ότι ο φόρος έπληττε ιδίως την τάξη των γε-
ωργών και εν γένει των παραγωγών και απέφευγαν τη φορολογία οι εύπο-
ροι και η τάξη των εμπόρων.
Από το προηγούμενο Κ.Σ. εκτός του θανόντος Δημ. Λιάκου απουσίαζε και ο
Αναστ. Ν. Μπρέμπος και τις δύο θέσεις είχαν καταλάβει ο Γ. Βερούτης και
ο Παν. Μουζάκας.

Παναγιώτης Ν. Μουζάκας (3 Απριλίου 1927 - 2 Σεπτεμβρίου 1928)
Ο Πρόεδρος Γ. Κ. Βερούτης έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ.6 677 τηλεγράφημα του
Νομάρχου Αττικής και Βοιωτίας περί εκλογής τακτικού Προέδρου της Κοινό-
τητας εκάλεσε τους συμβούλους να εκλέξουν Πρόεδρο. Ύστερα από μυστική
ψηφοφορία έλαβεν ο Παναγιώτης Ν. Μουζάκας ψήφους 5 και ο Σωτήριος Π.
Κουμπάρδας 4. Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε ο Π. Ν. Μουζάκας 5, ο Σ. Π.
Κουμπάρδας 3 και ο Γ. Κ. Βερούτης 2. Πρόεδρος εξελέγη ο Παν. Ν. Μουζάκας.
Τακτικός αναπληρωτής εξελέγη ο Βασίλειος Ε. Τσίγκος με 5 ψήφους έναντι
4 του Παν. Ε. Τσίγκου.
Ένας μεγάλος αριθμός από τις αποφάσεις του Κ.Σ. αφορούσε στις ενοικιά-
σεις των φόρων των λιβαδιών και των κτημάτων της Κοινότητας αφού απο-
τελούσαν την κύρια πηγή των εσόδων καθώς και στα συνηθισμένα προβλή-
ματα της κοινότητας και σε κοινά προβλήματα των κατοίκων όπως ήταν η
φύλαξη της περιουσίας. Ωστόσο θα ξεχωρίσουμε κάποια συμβάντα της δε-
καεπταμήνου θητείας του Παν. Ν. Μουζάκα ως Προέδρου.
― Την 21η Αυγούστου 1927 ο πρόεδρος ενημέρωσε το Κ.Σ. για την απαλλο-
τρίωση του οικήματος της Σιδερής605 συζύγου Σιδέρη Καλλιέρη και της χήρας
Παναγιώτας Χρόνη Πηλιχού, δίπλα στο σχολείο θηλέων που έγινε από το
Υπουργείο Παιδείας υπέρ του Ταμείου Εκπαιδευτικής Προνοίας Ασπρο-
πύργου για 35.000δρχ. Το ποσόν δεν κατεβλήθη όμως στους δικαιούχους και
πρότεινε να ψηφίσει το Κ.Σ. ανάλογη πίστωση και να το αποκτήσει η Κοι-
νότητα. Το Κ.Σ. ψήφισε την πίστωση των 35.000δρχ. υπέρ του Προέδρου του
Ταμείου Εκπαιδευτικής Προνοίας Βασ. Ε. Τσίγκου για να προβεί στην αγο-
ρά του οικοπέδου και του οικήματος.
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― Το ωρολόϊ. Την11η Οκτωβρίου 1927 ο Πρόεδρος υπενθύμισε στους συμ-
βούλους ότι η Κοινότητα έχει αγοράσει από οκταετίας ωρολόϊ να το τοπο-
θετήσει πάνω σε κάποιο κοινοτικό οίκημα. Είναι στο γραφείο μέσα σε κι-
βώτια και κινδυνεύει να οξιδωθεί. Το Κ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να
μετακαλέσει ειδικό μηχανικό να το εξετάσει. Τη 19η Ιανουαρίου 1928 ζήτη-
σε από το Κ.Σ. πίστωση για τον προσληφθέντα μηχανικό Δ. Τσιρογιάννη δια
τη μελέτη εγκατάστασης του ωρολογίου.
― Την 23η Φεβρουαρίου 1928 το Κ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή αυ-
τοτελούς εξαγωγικού φόρου. Περιλαμβάνονταν τα προϊόντα που περιγράφο-
νταν στην απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1927 και πρόσθεσαν πιο αναλυτι-
κά τα βερύκοκα, απίδια, σύκα, σταφύλια και τη ρητίνη. Αναλυτικά και για τα
ζώα ερίφια, αμνοί, πρόβατα, αίγες ζωντανά η σφαγμένα καθώς και τα μεγά-
λα προς πώληση ίπποι, ημίονοι, φορβάδες. Επέβαλαν και ερανική φορολογία
σε 81 κατοίκους οι οποίοι κατέβαλαν συνολικά 21.200 δρχ ώστε όλοι οι κά-
τοικοι να είχαν συνεισφέρει ανάλογα.
― Την 26η Μαρτίου 1928 το Κ.Σ. ψήφισε πίστωση 5.000δρχ. επ’ ονόματι του
αντιπροέδρου Βασιλείου Ε. Τσίγκου. Η δαπάνη προοριζόταν δια τα σχέδια
και τη συγγραφή μελέτης του έργου για τον ηλεκτροφωτισμόν προς διακή-
ρυξη δημοπρασίας.
― Στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το 1927 ο Πρόεδρος δημιούργησε
έξοδα 10.517δρχ. χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου. Κάλεσε ιεράρχη, εξό-
δευσε για πυροτεχνήματα. Τέσσερεις σύμβουλοι δεν ενέκριναν το ποσόν
των 3.300δρχ. για τα πυροτεχνήματα. Ένας ενέκρινε από το σύνολον μόνον
5.000δρχ και μόνον δύο ενέκριναν το σύνολο της δαπάνης. Ο Πρόεδρος έκα-
νε ένσταση λέγοντας αν δεν αναγνωριστεί το σύνολον της δαπάνης χαρίζω
όλο το ποσόν στην Κοινότητα.
― Για το ίδιο πανηγύρι κατεβλήθησαν 2.569,90δρχ. στην εταιρεία του Μαυ-
ρουκάκη που ηλεκτροφώτησε με μεγάλους φανούς ηλίου και ηλεκτρικούς
λαμπτήρες επί ένα μήνα την κεντρική οδό.
― Τη 2α Οκτωβρίου 1927 ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο Κ.Σ. ότι η οικογένεια
του ιερέα Δημητρίου Δέδε κατέθεσε στην κοινότητα τα ληξιαρχικά βιβλία γεν-
νήσεων, γάμων και θανάτων «της ενορίας Ευαγγελιστρίας Ασπροπύργου αρ-
χόμενον από του έτους 1887 ότε εχειροτονήθη ούτος ιερεύς μέχρι της 28ης Ια-
νουαρίου 1927 ότε ησθένησεν και είτα απεβίωσε». Ο πρόεδρος τόνισε τη χρη-
σιμότητα των βιβλίων για την Κοινότητα και πρότεινε να εκφράσει το Συμ-
βούλιο, όπως και έκανε, την ευαρέσκεια στην οικογένεια του μεταστάντος.
― Ο Π. Ν. Μουζάκας δεν είχε τάξη στη διαχείριση των χρημάτων της Κοι-
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νότητας. Καταγγέλθησαν οικονομικές ανωμαλίες και συνήλθε το Κ.Σ. με
πρόσκληση του εισηγητού της Νομαρχίας Αντ. Σ. Κατσούγκρη με αντικείμε-
νο της συνεδρίασης τον έλεγχο της διαχείρισης.

Σεραφείμ Ε. Καμπόλης (9 Σεπτεμβρίου 1928 - 1 Σεπτεμβρίου 1929)
Την 9η Σεπτεμβρίου συνήλθε το Κ.Σ.
μετά την υπ’ αριθ.19508 έγγραφη
διαταγή του Νομάρχου περί εκλογής
προέδρου κοινότητος της τελευταίας
περιόδου. Διενεργήθη ψηφοφορία
και έλαβε πέντε ψήφους ο Σεραφείμ
Καμπόλης έναντι τεσσάρων του Γ.
Κ. Βερούτη. Αντιπρόεδρος εξελέγη
ο Παν. Ε. Τσίγκος. Το κυριότερον
έργο κατά τη διάρκεια αυτής της
προεδρίας ήταν το ωρολόϊ.
― Τη 14η Οκτωβρίου 1928 ο Πρόε-
δρος έκανε στο Κ.Σ. την πάρα κάτω
ενημέρωση. Η τράπεζα των Αθηνών
με έγγραφο της 28ης Σεπτεμβρίου ει-
δοποιεί ότι βρίσκεται εκεί η υπ’
αριθ.242484 φορτωτική και αφορά
σε πλάκες του κοινοτικού ωρολογι-
ού και λοιπά μηχανήματα τα οποία
«παρηγγέλθησαν με την εντολή της Κοινότητος παρά του μηχανικού Γεωργί-
ου Κένιζ εις τον εν Αμβρούργω της Γερμανίας Οίκον ως δε μας εγνώρισεν δι’
επιστολής ο μηχανικός Κένιζ Γεώργιος τά τε μηχανήματα και λοιπά έξοδα θα
απαιτήσουν περί τας δέκα χιλιάδας (10.000)δρχ.». Το Κ.Σ. χορήγησε πίστωση
10.000δρχ. επ’ ονόματι του προέδρου Σερ. Καμπόλη με απόδοση λογαρισμού.
Από τα μέχρι το 1928 υπάρχοντα στοιχεία στα βιβλία των πρακτικών του
Κ.Σ. για το ωρολόϊ προέκυψε γρίφος. Το 1923 ο Ευθύμιος Ευθυμίου ανάφε-
ρε ότι στα γραφεία της κοινότητας υπήρχε ωρολόϊ από διετίας δηλαδή από
το 1921 γι’ αυτό και κάλεσε τον μηχανικό Ιωάννη Ιωαννίδη και έγιναν οι
ενέργειες για τον χώρο που επρόκειτο να χτιστεί οίκημα για την τοποθέτη-
σή του. Τον Οκτώβριο του 1927 ο Παν. Μουζάκας ζήτησε να εξετάσει ειδι-
κός το ωρολόϊ που ήταν στο γραφείο της Κοινότητας σε κιβώτια αγορασμέ-
νο προ οκταετίας δηλαδή το 1919. Τα υπάρχοντα βιβλία Πρακτικών που αρ-
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χίζουν με τον Δημήτριο Ευθυμίου το 1921 δεν αναφέρουν πουθενά απόφα-
ση για αγορά ωρολογίου. Το 1928 προέκυψε ωρολόϊ που δεν είχε εκτελωνι-
στεί και το είχε παραγγείλει ο Κένιζ με εντολή της Κοινότητας. Δηλαδή ένα
ωρολόϊ στα γραφεία της Κοινότητας από το 1919 ή το 1921 και ένα ωρολόϊ
στο τελωνείο που είχε πρόσφατα μεταφερθεί από το Αμβούργο είναι δύο
διαφορετικά πράγματα. Στα βιβλία των πρακτικών των Κ.Σ. δεν αναφέρεται
ποια ήταν η τύχη του πρώτου ωρολογίου. Ούτε πότε και από ποιούς της Κοι-
νότητας δόθηκε εντολή στον Γ. Κένιζ να παραγγείλει ωρολόι στη Γερμανία.
Απίθανη φαίνεται η περίπτωση να δόθηκε η εντολή από τον Σεραφείμ Κα-
μπόλη ενώ ήταν πρόεδρος, αφού είχαν παρέλθει μόνο 45 ημέρες από την
ανάληψη της προεδρίας και δεν ήταν δυνατό να παραγγέλθηκε και να έφτα-
σε μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Όταν
γνωστοποίησε στο Κ.Σ. ο πρόεδρος το έγγραφο της Τραπέζης για το ωρολόϊ
δεν διατυπώθηκε καμία απορία ή ερώτηση πώς είχε κινηθεί η διαδικασία
για την απόκτηση του ωρολογίου. Ακόμα επικράτησε η φήμη και συνεχίστη-
κε μέχρι σήμερα ότι το ωρολόϊ ήταν δώρο των Αχέπανς. Αλλά πουθενά στα
βιβλία των πρακτικών δεν αναφέρεται δωρεά των Αχέπανς ούτε ένα ευχα-
ριστώ σε κάποιον τυχόν δωρητή ενώ ο Κένιζ τόνισε ότι η εντολή για την πα-
ραγγελία ήταν της Κοινότητας η οποία τελικά κατέβαλε και τη δαπάνη. Πώς
λοιπόν ξεκίνησε η εντολή προς τον Κένιζ παραμένει γεγονός αδιευκρίνιστο.
Η συνέχεια ήταν η ακόλουθη. Την 23η Δεκεμβρίου 1928 απολύθηκε ο τεχνικός
σύμβουλος για την παραλβή του ωρολογίου Ι. Π. Άννινος επειδή κωλυσιεργού-
σε. Ο σύμβουλος Γ. Κ. Βερούτης επιφορτίστηκε να ενεργήσει για την παραλα-
βή. Στη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 1929 αποφασίστηκε η εκπόνηση σχεδί-
ου για την τοποθέτηση του κοινοτικού ωρολογίου στον αρχιτέκτονα μηχανικό
Βασίλειο Τσαγκρή. Την 3η Μαρτίου χορηγήθηκε πίστωση 8.000δρχ. για την
αμοιβή του Τσαγκρή. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του περιπτέρου
και την τοποθέτηση του ωρολογιού ανήλθε στις 250.000δρχ. Τη 10η Μαρτίου το
Κ.Σ. εξέφρασε την ευχή προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας να επιτρέψει «τήν
ἐπί τῆς ἐν λόγῳ πλατείας ἀνέγερσιν τοῦ περιπτέρου ἐφ οὗ θά στηριχθῇ καί
ὁ ὡρολογιακός πύργος... συμφώνως τῷ ὑποβαλλομένῳ ἀποσπάσματι τοῦ
σχεδίου τῆς κωμοπόλεως Ἀσπροπύργου». Τη 12ην Μαΐου έγινε η απόδοση του
λογαριασμού των 10.000δρχ. Αναλυτικά: Αξία ωρολογιού 7.617. Εκτελωνισμός
1.028,20. Φορτωτική 25. Μεταφορά από Πειραιά 200. Έξοδα του ενεργήσα-
ντος κοινοτικού συμβούλου 800. Αμοιβή μηχανικού που επιθεώρησε τα μηχα-
νήματα 329,80δρχ. Σύνολον 10.000δρχ. δηλαδή όλο το ληφθέν ποσόν.
Τη 19η Μαΐου 1929 ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στο Κ.Σ. ότι στη μειοδοτική
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δημοπρασία για την ανέγερση του περιπτέρου τελευταίος μειοδότης ήταν ο
Μελέτιος Γκιόκας μηχανικός εργολάβος τετάρτης τάξεως με προσφερθέν
ποσόν μειώσεως 6% επί του προϋπολογισμού του έργου.
Η παραλβή του έργου έγινε επί Προεδρίας Ιωάννου Λιάκου. Έγιναν εκλο-
γές την 4η Αυγούστου 1929 και την 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε η νέα αρχή. Το
ωρολόϊ έγινε εξ ολοκλήρου με δαπάνες της Κοινότητας Ασπροπύργου.
― Διόρθωση και επέκταση του εγκεκριμένου σχεδιαγράμματος της κωμό-
πολης κατά δύο τετράγωνα ανατολικά, βόρεια, δυτικά και νότια μέχρι τη σι-
δηροδρομική γραμμή εισηγήθηκε ο πρόεδρος τη 14η Οκτωβρίου 1928 και ζή-
τησε πίστωση 30.000δρχ. για την εργασία αυτή ύστερα από το υπ’ αριθ.58769
έγγραφο του Νομομηχανικού που ζήτησε να προβεί η Κοινότητα στην ανα-
θεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου και τη σύνταξη τοπογραφικού χάρτου
ώστε να θεραπευθούν οι ανωμαλίες που προέκυπταν από τη χορήγηση των
οικοδομικών αδειών σε οικοδομές που καθίσταντο ρυμοτομούμενες.
Την 3η Μαρτίου 1929 χορηγήθηκε πίστωση 5.000δρχ. για την πρόσληψη μη-
χανικού δια τη συμπλήρωση των όρων της συγγραφής δια τη δημοπρασία
αναλήψεως εκποιήσεως ρυμοτομικού τοπογραφικού χάρτου της κοινότητας.
Την 7η Ιουλίου το Κ.Σ. ενέκρινε τη δαπάνη των 5.000δρχ. που κατεβλήθη στον
πολιτικόν μηχανικόν Γεώργιον Ηλ. Μπίρη ο οποίος συμπλήρωσε τη συγγρα-
φή του Υπουργείου δια να ενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία ανάληψης το-
πογράφησης ρυμοτομικού χάρτου της κωμόπολης.
Την 28η Ιουλίου διενεργήθηκε η δημοπρασία και αναδείχθηκε τελευταίος
μειοδότης ο Π. Ι. Δημητρακόπουλος με τη μικρότερη τιμή 58.000δρχ. Την 4η

Αυγούστου, επόμενη εβδομάδα έγιναν εκλογές.
― Ηλεκτροφωτισμός. Την 30η Δεκεμβρίου 1928 χορηγήθηκε πίστωση για τις
αμοιβές του Αλ. Λιάκου για την τεχνική έκθεση και του Κων. Μ. Κατσούρη για
τις νομικές συμβουλές προκειμένου να συνάψει η κοινότητα σύμβαση με την
εταιρεία «Μαυρουκάκη κ’ Σία» δια τον ηλεκτροφωτισμό της κωμόπολης606.
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606) Το 1927 στο περιοδικό «ΕΡΓΑ» δημοσιεύτηκαν τα πάρα κάτω: Ηλεκτρικαί Εγκαταστάσεις Ελευ-

σίνος-Μάνδρας-Καλυβίων. Η Ηλεκτρική Εταιρεία Ελευσίνος-Μάνδρας-Καλυβίων «Γ. Μαυρουκάκης

κ’ Σία» άρχεται των εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δια τας ανάγκας των ανωτέρω κω-

μοπόλεων κατόπιν της αφίξεως των κάτωθι μηχανημάτων: Πετρελαιοκινητήρας Diesel 300HP, μια δυ-

ναμομηχανή 250KW μετά πλήρους πίνακος διανομής, πλήρων σταθμών μετασχηματισμού περιλαμβα-

νόντων 2 μετασχηματιστάς 600/400Volts, ισχύος 16ΧΒΑ, 3 μετασχηματιστάς 600/400Volts, ισχύος

30ΧΒΑ και έτερους 3 ισχύος 37,5ΧΒΑ καθώς και του υλικού δικτύου διανομής κ.λ.π.



Την 7η Ιανουαρίου 1929 προσελήφθησαν ο Αλ. Λιάκος τεχνικός σύμβουλος
και ο Ιωάννης Ν. Ευθυμίου νομικός σύμβουλος να μελετήσουν τη σύμβαση
της Κοινότητας με την ανάδοχο ηλεκτρική εταιρεία και εκλήθησαν να πα-
ραστούν στη συζήτηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Τη 10η Απριλίου στη συνε-
δρίαση του Κ.Σ. ο πρόεσδρος εισηγήθηκε ότι ο δικηγόρος Ιωάννης Ν. Ευ-
θυμίου κατέθεσε το συνταχθέν σχέδιο σύμβασης της Κοινότητος με την Ανώ-
νυμο Εταιρεία Ηλεκτροφωτισμού Ελευσίνος-Μάνδρας-Καλυβίων Αττικής η
οποία και το απεδέχθη. Το Κ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο εγκρινομένης
της παρούσης πράξεως από τη Νομαρχία να υπογράψει τη σύμβαση. Η εται-
ρεία εν τω μεταξύ έχει γίνει Ανώνυμος και παρουσιάζεται ως ηλεκτρική
εταιρεία Κυριαζή. Το Υπουργείον Συγκοινωνίας με την υπ’ αριθ.35026 της
3ης Ιουνίου απόφασής του ακύρωσε τη σύμβαση διότι η Ανώνυμος Ηλεκτρι-
κή Εταιρεία περιήλθε εις την Πάουερ. Την 23η Ιουνίου 1929 ο Πρόεδρος
ενημέρωσε το Κ.Σ. δια την ακύρωση και ζήτησε να καταβληθεί η αμοιβή
στον νομικό σύμβουλο για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει.
Πολλές αποφάσεις λήφθηκαν για τα συνήθη θέματα εσόδων και δαπανών
καθώς και για διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονταν. Σημειώνουμε τη
διήμερη προσωπική εργασία των κατοίκων από 19 έως 50 ετών το Νοέμβριο
και τον Ιανουάριο για επισκευή δρόμων εντός του χωριού, την επέκταση της
απαγόρευσης βοσκής στον ελαιώνα, το Σαντριβάνι και την Αγία Μαρίνα λό-
γω λαχανοκήπων. Ένσταση των Γ. Βερούτη και Β. Τσίγκου που υπερασπί-
ζονταν τους βοσκούς.
Δια το διακανονισμό των ορίων της Κοινότητος Ασπροπύργου με την Κοινότη-
τα της Ελευσίνος και την Κοινότητα της Φυλής που επρόκειτο να συζητη-
θεί προσεχώς, τη 10η Απριλίου 1929, διορίστηκε δικηγόρος ο Ιωάννης Ν.
Ευθυμίου.

Ιωάννης Φ. Λιάκος (1 Σεπτεμβρίου 1929 - 28 Μαΐου 1932)
Την 4η Αυγούστου 1929 διεξήχθησαν εκλογές στις οποίες ήσαν υποψήφιοι
δύο συνδυασμοί: των βασιλοφρόνων υπό τον Ιωάννη Λιάκο και των Βενι-
ζελικών υπό τον Αθανάσιο Τσίγκο. Πλειοψήφισε ο συνδυασμός των βασι-
λοφρόνων και εξελέγησαν οι Ιωάννης Λιάκος, Γεώργιος Ευθυμίου, Γεώρ-
γιος Καλλιέρης, Ιωάννης Μυλωνάς, Ιωάννης Γ. Τσεβάς, Δημήτριος Λιόσης
και από τους Βενιζελικούς οι Αθανάσιος Τσίγκος, Δημήτριος Γ. Καμπόλης
και Ιωάννης Μιχ. Λιόσης.
Την 1η Σεπτεμβρίου ο Σεραφείμ Καμπόλης παρέδωσε στον πλειοψηφίσαντα
Ι. Λιάκο και την 5η Σεπτεμβρίου με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των κοινοτι-
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κών συμβούλων, εξελέγει Πρόεδρος ο Ιωάννης Λιάκος και αντιπρόεδρος ο
Γεώργιος Ευθυμίου δια τη χρονική περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 1929 μέχρι
31η Αυγούστου 1931.
Την 1η Αυγούστου 1931 έγινε εκλογή Προέδρου για τη δεύτερη διετία. Επα-
νεκλέχθηκε ο Ιωάννης Λιάκος και παρέμεινε μέχρι τέλος Μαΐου 1932.
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του το Κοινοτικό Συμβούλιο πήρε 290 απο-
φάσεις. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1929 (52) ―1930 (91) ―1931 (104) ―1932
μέχρι τέλος Μαΐου (43). Εξυπακούεται ότι δεν θα αναφερθούμε στο σύνο-
λο αυτών των αποφάσεων. Ειδικά με τις αποφάσεις για τους φόρους, τις
ενοικιάσεις των λιβαδιών, του πευκοδάσους, των αγρών της Κοινότητας,
της αγροφυλακής και των καθημερινών προβλημάτων. Με τους απολογι-
σμούς και τη διαχείριση των πιστώσεων που ψήφισε το Κ.Σ. Σύμφωνα με
την κρατούσα τότε νομοθεσία ο Πρόεδρος ζητούσε τις πιστώσεις τιςδιέθε-
τε για συγκεκριμένους σκοπούς και με την προσκόμιση των αποδείξεων
έδινε λόγο στο Κ.Σ., το οποίο ενέκρινε την ορθή διαχείριση των δαπανών ή
διατύπωνε τυχόν αντιρρήσεις.
Θα επιλέξουμε: Τις αποφάσεις για τους ήρωες, τους πεσόντες και τα θύμα-
τα των εθνικών αγώνων. Για τα σχολεία. Για τις εκκλησίες. Για κάποια μι-
κρά έργα κυρίως όμως τα μεγάλα δαπανηρά. Για έργα προηγούμενης πε-
ριόδου που παρελήφθηκαν και για την ιδιαίτερη συμπεριφορά προς κάποι-
ες κατηγορίες συμπολιτών.
― Στην πρώτη συνεδρίαση του Κ.Σ. μετά την εκλογή του Προέδρου ―10 Σε-
πτεμβρίου 1929― αποφασίστηκε να εντοιχισθούν μαρμάρινες πλάκες στα
σπίτια των πεσόντων. Την 28η Ιουλίου εγκρίθηκε η δαπάνη 6.300δρχ. για τις
μαρμάρινες πλάκες και 1.064δρχ. για ορειχάλκινες βίδες (152 τεμ.). Την 31η

Μαΐου 1931 εγκρίθηκαν άλλες 6.241δρχ. για τον εντοιχισμό και την αποπε-
ράτωση του έργου.
Στην κάθε πλάκα είχε γραφεί η ακόλουθη φράση: «Ενταύθα εγεννήθηκε ο
(το όνομα και επώνυμο του πεσόντος) και πεσών (ημερομηνία και όνομα
της μάχης) εαυτόν τε και την Πατρίδα ένδοξον ανέδειξε. Η Κοινότης ευ-
γνωμονούσα».
Τον Οκτώβριο του 1930 εγκρίθηκε πίστωση 50.000δρχ. για τη δημιουργία
αγάλματος του Μελετίου Βασιλείου. Τον Ιούλιο του 1931 εγκρίθηκε και η
συμπληρωματική πίστωση 5.000δρχ. δηλαδή 55.000δρχ. συνολικά. Γλύπτης
ένας εκ των καλύτερων της εποχής. Ν. Π. Γεωργαντής.
Από τις πρώτες αποφάσεις και το ετήσιο βοήθημα 500δρχ. στα παιδιά των
πεσόντων. Επίσης κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας γινόταν μνημό-
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συνο υπέρ των πεσόντων. Δύο φορές από 5.000δρχ. κατατέθηκαν στο ειδικό
Ταμείο για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδος από την απελευθέρωση. Το
Νοέμβριο σε συνεδρίαση του Κ.Σ. όρθιοι εψήφισαν εκφράζοντας τον θαυ-
μασμόν προς τους αδελφούς Κύπριους για τον αγώνα τους για την απελευ-
θέρωση και ψήφισαν πίστωση 1.000δρχ. για περίθαλψη των ενδεών αδελ-
φών Κυπρίων επ’ ονόματι της υπό την προεδρίαν του Παύλου Κουντουριώ-
τη επιτροπής.
― Για τα σχολεία. Ο περίβολος του Α’ Δημοτικού σχολείου δεν είχε τη μορ-
φή που γνωρίζουμε. Πρέπει να φανταστούμε την επέκταση της οδού Μιαού-
λη προς ανατολάς. Διαπερνούσε τις δύο αυλόπορτες του περιβόλου και το
διαιρούσε σε δύο τμήματα. Το Δημοτικό Σχολείο αρρένων είχε λειτουργή-
σει ως διτάξιο μέχρι το 1918-1919 και τριτάξιο μέχρι το 1928, χρονιά που
συγχωνεύτηκε με το σχολείο θηλέων και έγινε εξατάξιο. Το 1930-1931 προ-
στέθηκαν στο κτήριο του Συγγρού δύο αίθουσες δυτικά και ανατολικά. Δα-
πανήθηκαν 150.000δρχ. από το Κράτος και συμπληρώθηκε το ποσό από την
Κοινότητα. Πίστωση 20.000δρχ. ψήφισε το Κ.Σ. τη 10η Σεπτεμβρίου 1929, την
4η Δεκεμβρίου 1930 πίστωση 15.000δρχ και την 29η Μαρτίου 1931 που είχε
αποπερατωθεί το έργο ο Πρόεδρος ζήτησε πίστωση 25.000δρχ. και το Κ.Σ.
ψήφισε τελικά 40.000δρχ. επειδή έμεναν πολλοί δικαιούχοι απλήρωτοι.
Στον χώρο, όπου τοποθετήθηκε το άγαλμα του Μελέτη Βασιλείου, υπήρχε
βόρεια ένα κτήριο με δύο μεγάλα δωμάτια όπου λειτούργησε μέχρι το 1928
το δημοτικό θηλέων και νότια το σπίτι της Χρόναινας. Το Δεκέμβριο του
1929 πλειοδότησε με 71.000δρχ. η Κοινότητα και αγόρασε το σχολείο θηλέ-
ων. Επί προεδρείας Ιωάννου Λιάκου διαμορφώθηκε και ο περίβολος που
γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Τη λιθοδομή έκανε ο Δημ. Ανυφαντής και το κι-
γκλίδωμα ο Ιωάννης Φραντζόλης.
Ο Ι. Λιάκος μου είχε διηγηθεί ότι «ο μεν Ι. Αβραάμ δεν μου διαμαρτυρήθηκε
ποτέ για το δρόμο που κατάργησα και δυσκολεύονταν οι προς ανατολάς πελά-
τες» κυρίως όμως τόνιζε πάντα τη μεγαλοψυχία του Ανδρείκου Λιάκου. Είχε
ένα οικόπεδο μέσα στον περίβολο κάπου μεταξύ αγάλματος και νηπιαγωγείου
και το δώρισε για την ψυχή του γιού του που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο.
Αφού οι γεναιόδωρες πράξεις, και μάλιστα από φτωχούς, ξεχνιούνται τόσο
εύκολα, ας το ανασύρουμε το γεγονός από τη λησμονιά.
Ένα από τα πρώτα δημόσια νηπιαγωγεία που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα ήταν
του Ασπρόπυργου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 λειτούργησαν ελάχι-
στα νηπιαγωγεία και οφείλονταν στην πρωτοβουλία ιδιωτών, ιδρυμάτων και
μη κρατικών οργανώσεων. Τα περισσότερα απαντούσαν στη Βόρεια Ελλά-
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δα για τη θεραπεία ειδικού γλωσσο-εθνικού σκοπού. Να μάθουν τα Ελλη-
νόπουλα να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα αντί της ξένης του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος. Αυτό υπήρξε και το επιχείρημα του Ι. Λιάκου όταν
επισκέφτηκε τον αρμόδιο υπουργό. Εκείνος αρχικά αντιμετώπισε με ειρω-
νεία την απαίτηση του Προέδρου για ίδρυση νηπιαγωγείου στον Ασπρόπυρ-
γο. Όταν όμως του είπε για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά γιατί στα σπίτια
τους μιλούν αρβανίτικα υπόγραψε αμέσως το διορισμό της κυρίας Αλεξάν-
δρας μιας από τις πρώτες νηπιαγωγούς που χρησιμοποίησε το Υπουργείο.
Καθιερώθηκε η διανομή δωρεάν βιβλίων στους άπορους μαθητές και βρα-
βεία στους πρωτευόντες μαθητές 500δρχ. το κάθε ένα.
― Για τις Εκκλησίες. Από τις πρώτες ενέργειες η πρόσληψη ιεροκήρυκα
και η συγχώνευση των δύο ενοριών. Ο Άγιος Δημήτριος κηρύχτηκε από τον
Νομομηχανικό ετοιμόρροπος. Κλείστηκε ο ναός και ακολούθησε συλλει-
τουργία στην Ευαγγελίστρια. Ο ναός γκρεμίστηκε και τη 18η Μαΐου 1930 ψή-
φισε κατά πλειοψηφία το Κ.Σ. τη μετατόπιση της οδού που εφάπτεται του ιε-
ρού της νέας εκκλησίας κατά 10 μέτρα ανατολικά ύστερα από γνωμάτευση
του αρχιτέκτονα Α. Ορλάνδου. Αρκετές από τις μαρμάρινες πλάκες της πα-
λιάς εκκλησίας χρησιμοποιήθηκαν στο κτήριο του ωρολογιού.
Το σχέδιο του ναού επεξεργάστηκε ο Νομικός και διατήρησε την επίβλεψη
της εκτέλεσης αυτού, σ’ όλο το χρονικό διάστημα που ακολούθησε μέχρι της
αποπεράτωσής του. Την 29η Μαρτίου 1931 το Κ.Σ. ψήφισε κατά πλειοψηφία
πίστωση 40.000δρχ. υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου επ’
ευκαιρία της έναρξης θεμελίωσης αυτού επ’ ονόματι Δημητρίου Αθ. Ευθυ-
μίου ταμία της Επιτροπής Συλλογής Εράνων του ναού.
Το ενδιαφέρον για την εκκλησία του Ι. Λιάκου γίνεται φανερό από ποικίλες
άλλες ενέργειες. Προσέλαβε για το τρίμηνο Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο του
1930 τον γνωστό μουσικοδιδάσκαλο Σπ. Καψάσκη να διδάξει στους μαθητές
βυζαντινή μουσική. Τη 2α Αυγούστου 1931 το Κ.Σ. ψήφισε παράκληση προς
την Κυβέρνηση και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών για να μη γίνει συγχώνευση
της Ιεράς Μονής Κλειστών μετά της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Τη 15η Σεπτεμ-
βρίου 1931 το Κ.Σ. ψήφισε πίστωση 2.000δρχ, υπέρ του Παναγίου Τάφου.
Φρόντισε για την επισκευή και τον καλλωπισμό της Ευαγγελίστριας, την επι-
σκευή της Αγίας Τριάδας, και ίδρυσε φιλόπτωχο ταμείο. Λίγα χρόνια αργό-
τερα ως επίτροπος στην Ευαγγελίστρια καθιέρωσε οι άνδρες να καταλαμ-
βάνουν τη δεξιά των εισερχομένων στην εκκλησία πτέρυγα και οι γυναίκες
την αριστερή. Μέχρι τότε οι άνδρες καταλάμβαναν τις θέσεις μπροστά, στις
δύο πτέρυγες, και οι γυναίκες έμεναν πίσω.
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― Μικρά έργα: Δενδροφύτευση. Από την 22α Σεπτεμβρίου 1929 μέχρι και την
5η Μαρτίου 1932 το Κ.Σ. πήρε 12 αποφάσεις για τη δενδροφύτευση, την αγορά
νερού με βαρέλια από το πηγάδι του Δ. Χατζή και την προμήθεια διτρόχων
βυτίων για το πότισμα, ακόμη και για μισθούς φύλακα της δενδροστοιχίας.
Φύτεψαν δένδρα στο νεκροταφείο, στους αυλόγυρους των εκκλησιών σε κε-
ντρικούς δρόμους. Θυμόμαστε, η γενιά μας, τις γαζίες που μοσχοβολούσαν
στους δρόμους, τις πιπεριές στον Άγιο Δημήτριο καθώς και άλλα δένδρα
που έκοψαν αργότερα με τις διάφορες ασφαλτοστρώσεις των δρόμων και τις
διαμορφώσεις των πεζοδρομίων. Θυμάμαι σε κάποια δένδρα κρεμασμένες
πινακίδες με την προτροπή «Αγαπάτε τα δένδρα».
Φρόντισε για την περίφραξη υπόγειων δεξαμενών του κάμπου, την κατα-
σκευή γύρω από το χωριό μικρών γεφυρών καθώς και τη γέφυρα του Κου-
ταλά, στο ρέμα Γουρούνας, με εργολάβο το Δ. Ανυφαντή. Επισκευάστηκε
αντιπλημυρικός τοίχος και το κτήριο της Κοινότητος. Διευρύνθηκε η οδός
Αναπαύσεως, στρώθηκε με χαλίκι ο κεντρικός δρόμος, κατασκευάστηκε πε-
ρίπτερο. Έγιναν: προμήθεια πυροσβεστικών αντλιών και κάρρου καθαριό-
τητας και η αγορά των οικοπέδων δεξαμενής και αντλιοστασίου.
Ακόμη διάφορες ενέργειες όπως ο καθορισμός ορίων με τις γύρω κοινότη-
τες, η τηλεφωνική σύνδεση με την Αθήνα, επεμβάσεις στο ρυμοτομικό σχέ-
διο αλλά και η ρυμοτόμηση της θαλάσσιας ζώνης. Δηλαδή από την επέκτα-
ση της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι τη θάλασσα και δυτικά καμιά ιδιοκτη-
σία δεν εμποδίζει τη διέλευση ενώ ανατολικά καταστρατηγήθηκε η θαλάσ-
σια ζώνη (Λοκ, Σχολή Εμποροπλοιάρχων, Χάλυψ).
― Συνέχεια έργων από την προηγούμενη περίοδο. Το ωρολόϊ ήταν έργο
του Σεραφείμ Καμπόλη καθώς ήδη περιγράψαμε. Παρά το γεγονός ότι ακο-
λούθησαν κάποιες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου ο Ι. Λιάκος πο-
τέ δεν διεκδίκησε μερτικό για τον εαυτό του. Χρέωνε πάντα το έργο στον
προηγηθέντα Πρόεδρο.
Για το έργο είχε εγκριθεί από το προηγούμενο Κ.Σ. πίστωση 250.000δρχ.
Όταν αποπερατώθηκε και προσμετρήθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό
ανήλθε το κόστος στις 290.737,55δρχ. Την 8η Ιουνίου 1930 το Κ.Σ. ψήφισε συ-
μπληρωματική πίστωση 45.350,95δρχ. προς τακτοποίηση διαφόρων χρηματι-
κών ενταλμάτων που αντιπροσώπευαν το πάρα πάνω ποσό. Την 3η Μαΐου
1931 εγκρίθηκε από το Κ.Σ. δαπάνη 7.364δρχ. για την τοποθέτηση αλεξικέ-
ραυνου. Τη 19η Ιουλίου 1931 εγκρίθηκε δαπάνη 25.000δρχ. για την εγκατά-
σταση του ωρολογίου (του μηχανήματος) στο κτήριο.
Δηλαδή, το ωρολόϊ κόστισε στην Κοινότητα 290.737,55 + 7.364 + 25.000 =

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

484



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

485

323.101,55δρχ. Σ’ αυτές πρέπει να προσθέσουμε 8.000δρχ. που κοστολογήθη-
καν μάρμαρα της παλαιάς εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου που χρησιμοποι-
ήθηκαν στην κατασκευή του κτηρίου του ωρολοΐου. Σύνολο 331.101,55δρχ.
Ελπίζω ύστερα απ’ αυτή την ανάλυση να μη διαδίδεται πλέον λανθασμένα
από στόμα σε στόμα ότι το ωρολόϊ φτειάχτηκε με χρήματα των Αχέπανς.
Έχουν αναλυθεί όλες οι ενέργειες και το κόστος από το 1928 που εκτελωνί-
στηκαν τα μηχανήματα μέχρι την αποπεράτωση του έργου και αποδεικνύουν
ότι έγινε εξ ολοκλήρου με χρήματα της Κοινότητας Ασπροπύργου.
Τη 13η Οκτωβρίου 1929 (Πράξη 12η) εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρα-
σίας που είχε πραγματοποιήσει το προηγούμενο Κ.Σ. για το ρυμοτομικό σχέ-
διο και την 29η Δεκεμβρίου 1929 διορίστηκε εισπράκτορας με ποσοστά για-
τί δεν είχαν καταβληθεί στην Κοινότητα 232.452,50δρχ.
―Ηλεκτροφωτισμός. Την 26η Ιουνίου 1930 ο Πρόεδρος υπέβαλε αίτηση
στην Εταιρεία Πάουερ για τοποθέτηση 35 λαμπτήρων. Η Εταιρεία ανταπο-
κρίθηκε, τα έξοδα ανήλθον στις 23.013,60δρχ. και το έργο παρελήφθη και
λειτούργησε από την 26η Ιουλίου 1930. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
μέχρι την 31η Μαρτίου 1931 κόστισε 7.826,70δρχ.
― Το Αγροκήπιο. Ιδρύθηκε το 1931. Η Κοινότητα έλαβε υπόψη την ωφέλεια
που θα είχαν οι κάτοικοι από τη δημιουργία του Αγροκηπίου και ανάλαβε
με έξοδά της να εξασφαλίσει την απαιτούμενη έκταση και να ανοίξει πηγά-
δι. Συμφωνήθηκε η διάνοιξη με 310δρχ. το μέτρο και κόστισε 8.000δρχ.
(25,8μ. επί 310). Πολλοί ιδιοκτήτες προτίμησαν και αντάλλαξαν τα κτήματά
τους με μοναστηριακά. Ο Άγγελος Τριβέλας πληρώθηκε με 8.000δρχ. ανά
στρέμμα και πήρε από την Κοινότητα 27.408δρχ. Το Φεβρουάριο του 1934,
πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Μυλωνάς, το Γραφείο Γεωργικής Περιφέρειας
Αττικοβοιωτίας ζήτησε να περιληφθεί ακόμη έκταση 3.187μ2 ιδιοκτησίας
Άγγελου Τριβέλα. Ο Νομάρχης ζήτησε από την Κοινότητα να απαλλοτριώ-
σει την έκταση αλλά ο ιδιοκτήτης συμφώνησε με 7.500δρχ. το στρέμμα και
έλαβε 23.900δρχ.
― Έργα που αποφασίστηκαν και δεν υλοποιήθηκαν. Τη 13η Οκτωβρίου 1929
το Κ.Σ. με την Πράξη 14 αποφάσισε την εκπόνηση σχεδίου και μελέτης για την
κατασκευή λιμενοβραχίονα. Έγινε προμελέτη από τον μηχανικό Ιατρού και
την 28η Ιανουαρίου 1930 ψηφίστηκε πίστωση 3.650δρχ. για την αμοιβή του.
Την 8η Νοεμβρίου 1931 το Κ.Σ. ψήφισε πίστωση 30.000δρχ. για την ανέγερση
σφαγείου. Την 4η Οκτωβρίου 1930 αποφασίστηκε παμψηφεί η ίδρυση Λαϊ-
κού Ιατρείου που θα λειτουργούσε εντελώς δωρεάν και ψήφισαν πίστωση
30.000δρχ. Τη 19η Ιουλίου 1931 ―Πράξη 57― έγινε λογοδοσία για τη διατε-
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θείσα δαπάνη. Τελικά τα δύο έργα δεν υλοποιήθηκαν και το τρίτο δεν ολο-
κληρώθηκε. Αιτία η έλλειψη χρημάτων και η προτεραιότητα της ύδρευσης.
― Δεν παραλείφθηκε όμως η φροντίδα για την υγεία. Πρώτη πράξη μόλις
ανέλαβε διοίκηση, ο εμβολιασμός των κατοίκων και η τακτική επιθεώρηση
καφενείων και καταστημάτων τροφίμων. Η Κοινότητα είχε μόνιμο γιατρό με
μηνιαίες αποδοχές. Την 3η Μαΐου έλαβε την εξουσιοδότηση ο Πρόεδρος από
το Κ.Σ. να υποχρεώσει το γιατρό να επιβλέπει την υγεία των μαθητών στο
σχολείο και να τους επισκέπτεται στα σπίτια σε περίπτωση ασθένειας.
― Για τις άπορες οικογένειες διέθεσε η Κοινότητα: την 28η Ιανουαρίου 1930,
δρχ. 3.000. Την 4η Δεκεμβρίου 1930, δρχ. 4.000. Την 30η Νοεμβρίου 1931,
1.000δρχ δια την φυματική σύζυγο αναξιοπαθούντος. Την 22α Δεκεμβρίου
1931, βοήθημα εις ενδεείς κατοίκους, 3.000δρχ.
― Αλλά και για την αθλούμενη νεολαία υπήρξε κάποιο βοήθημα. Την 26η

Ιουνίου 1930 στον Σύλλογο «Φυσικής Αγωγής» 3.000δρχ. και στο Σύλλογο
«Τα Νιάτα» 1.000δρχ. και για τους δημότες στην Κεντρική Πλατεία κουτί
παραπόνων.
― Ωστόσο το πλέον σημαντικό, δαπανηρό, τολμηρό για τις δυνατότητες της
Κοινότητας και πρωτοποριακό έργο ήταν η ύδρευση. Οι πράξεις του Κ.Σ. 20,
του 1929 ―74 και 79 του 1930― 10, 24, 46, 49, 62, 89, 90 του 1931 και 15, 17,
26 του 1932 αφορούν στην ύδρευση. Η σύμβαση για τη σύναψη του δανείου
μεταξύ της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Κοινότητας
έχει καταχωρισθεί στο βιβλίο των Πρακτικών του Κ.Σ. Πράξη 90 της 26ης Νο-
εμβρίου 1931. Αποτελείτο από 17 άρθρα στα οποία αναφέρονταν οι όροι και
οι υποχρεώσεις που είχε επιβάλει το δάνειο. Το ύψος του ήταν 4.000 λίρες
Αγγλίας. Ήταν τοκοχρεωλυτικό δηλαδή με προκαθορισμένη δόση που θα
καταβαλλόταν για την τμηματική απόσβεση τόκων και μέρους του δανείου,
εξοφλητέο σε 20 χρόνια, δηλαδή σε 40 εξαμηνιαίες δόσεις. Ο ετήσιος τόκος
ήταν 10%, και η δόση 233 λίρες, 2 σελίνια, 3 πένες.
Το έργο ύδρευσης που έγινε στον Ασπρόπυργο στις αρχές της δεκαετίας του
1930 δεν συγκρίνεται με παρόμοιο έργο σημερινό, ογδόντα χρόνια μετά, και
με τις παρούσες προϋποθέσεις. Χρησιμοποιήθηκαν μαντεμοσωλήνες μεγά-
λου διαμετρήματος. Μεταφέρθηκαν από τη Γαλλία και κόστισαν 3.000 λίρες
Αγγλίας. Το υπόλοιπο ποσό του δανείου εκ 242.666,30δρχ. ισόποσο των 842
λιρών 4 σελινίων και 5 πένων κατατέθηκε για λογαρισμό της Κοινότητας στο
Δημόσιο Ταμείο Εισπράξεως Αττικής και χρησιμοποιήθηκε για την πληρω-
μή ενταλμάτων εκδιδομένων για το έργο της ύδρευσης. Την 20η Μαρτίου
1932 δόθηκε η εντολή στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος να κα-
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ταθέσει το συνάλλαγμα των 3.000 λιρών στο εργοστάσιον Pont-a-Mousson
και να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των σωλήνων και λοιπών εξαρτημά-
των ύδρευσης.
― Την 15η Μαΐου 1932 έγινε η τελευταία συνεδρίαση που προέδρευσε ο Ι.
Λιάκος. Παραιτήθηκε και την 29η Μαΐου με προεδρεύοντα τον Ιωάννη Μυ-
λωνά εκλέχτηκε νέος Πρόεδρος ο Γεώργιος Ευθυμίου.

Γεώργιος Αθ. Ευθυμίου (29 Μαΐου 1932 - 31 Δεκεμβρίου 1933)
Ο Γεώργιος Ευθυμίου παρέμεινε
Πρόεδρος 17 μήνες και συνέχισε
αντιμετωπίζοντας τα καθημερινά
προβλήματα ―φόροι, ενοικιάσεις,
αγροφυλακή, συντήρηση δενδρο-
στοιχιών κ.λ.π.― κυρίως όμως επί
της Προεδρίας του ολοκληρώθηκε
η εγκατάσταση του δικτύου ύδρευ-
σης.
― Τη 18η Δεκεμβρίου το Κ.Σ. ψήφι-
σε πίστωση 18.000δρχ. για τον Γ. Β.
Καμπάνη επιβλέποντα μηχανικό
του έργου της ύδρευσης. Θα ελάμ-
βανε χρηματικό ποσό ανάλογο με
την  εκτελεσθείσα εργασία. Στην
ίδια συνεδρίαση ο Πρόεδρος ανέ-
λυσε τη διάθεση του δανείου. Στο
εργοστάσιο Pont-a-Mousson 3.000
λίρες και το υπόλοιπο ποσόν των
842 λιρών, 4 σελινίων και 5 πένων δηλαδή οι 242.666,30δρχ. διετέθησαν για
την κατασκευή από μπετόν αρμέ της δεξαμενής και μέρος του δικτύου όπως
προέκυψε από τις προσμετρήσεις και πιστοποιήσεις του επιβλέποντος μηχα-
νικού. Ζήτησε δε πίστωση 50.000δρχ. για τη συνέχιση του έργου.
Την 21η Μαΐου 1933, επειδή το έργο της ύδρευσης ολοκληρωνόταν και θα γι-
νόταν σύνδεση του υδραγωγείου με το υδραγωγείο του Δημοσίου ζήτησε πί-
στωση για αγορά βάνας και εξαρτημάτων. Η σύνδεση έγινε και η ημερήσια
παροχή νερού ήταν σύμφωνα με τη σύμβαση 150 δράμια αθηναϊκά. Η τεχνι-
κή υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτικού ζήτησε κατασκευή φρεατίου για την
προστασία των βανών και τοποθέτηση τεχνιτού σήματος που θα έδειχνε πό-
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τε θα γέμιζε η δεξαμενή της Κοινότητας με νερό για να διακόπτεται η πα-
ροχή από το δημόσιο Υδραγωγείο.
Η πληρωμή του τοκοχρεωλυσίου δημιούργησε ταμιακές δυσκολίες από το
πρώτο έτος. Την 29η Ιανουαρίου 1933 συμφωνήθηκε και παρατάθηκε η εξό-
φληση του δανείου από τα 20 στα 25 χρόνια και σε 50 εξαμηνιαίες δόσεις με
219 λίρες, 2 σελίνια, 2 πένες η κάθε μία δόση.
― Τη 12η Νοεμβρίου 1933 συζητήθηκε στο Κ.Σ. το ζήτημα της σύναψης ορι-
στικής σύμβασης ηλεκτροφωτισμού της Κοινότητας από την Ηλεκτρική Εται-
ρεία Αθηνών Πειραιώς. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας για να αναλάμβανε την
κατασκευή και τη συντήρηση του δικτύου χαρακτηρίστηκαν «καταθλιπτι-
κές». Υπήρχαν διάφορες Κοινότητες που ενδιεφέρονταν. Συνήλθαν σε σύ-
σκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να αναλάβουν την εκτέλεση
του έργου της κατασκευής και συντήρησης του έργου και προτάθηκε η ίδρυ-
ση Συνδέσμου Κοινοτήτων Επαρχίας Αττικής με αυτό το σκοπό. Θα γινόταν
η εκτέλεση του έργου με δάνειο. Το Κ.Σ. αποφάσισε συμμετοχή στην ίδρυση
του Συνδέσμου και όρισε αντιπροσώπους τους Αθανάσιον Σ. Τσίγκον και
Αγησίλαον Γ. Τσίγκον. Ως προς την εγγύηση αφού η Κοινότητα είχε δε-
σμεύσει τους αποδοτικότερους πόρους της στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα
της Ελλάδος για την ύδρευση θα προσπαθούσε να τους εξασφαλίσει με την
επιβολή φορολογίας.

Ιωάννης Μυλωνάς (1 Ιανουαρίου 1934 - 31 Μαρτίου 1934)
Κατά την τρίμηνη διάρκεια της Προεδρίας του Ιωάννη Μυλωνά μπορούμε
να διακρίνουμε: Την αγορά της Κοινότητας 3.187 μέτρων από τον Αγ. Δημ.
Τριβέλα για το Αγροκήπιο, όπως ήδη έχει γραφεί. την επέκταση του έργου
της ύδρευσης στο ΒΑ τμήμα του χωριού. Την καταβολή 7.806δρχ. στον γλύ-
πτη Νικ. Γεωργαντή από τις οποίες 5.000δρχ. οφείλοντο ως υπόλοιπο από
την αξία του αγάλματος και 2.806δρχ. κατεβλήθησαν για την τοποθέτηση του
αγάλματος στο γνωστό χώρο στον περίβολο του Α’ Δημοτικού Σχολείου.
Επί της δικής του Προεδρίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Η τελετή κόστισε
5.027δρχ.
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ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΧΕΠΑΝΣ
Το 1931 η Κοινότητα Ασπροπύργου τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ΑΧΕΠΑ.
Τί ήταν αυτό το βραβείο;
Το 1930 αποστολή της ελληνοαμερικανικής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ επισκέφτηκε
τον Πρόεδρο της Ακαδημίας και τού δήλωσε ότι επιθυμεί η οργάνωση να κατα-
θέσει χρηματικό ποσό για να βραβεύονται δύο ελληνικές κοινότητες, που θα πα-
ρουσιάζουν κάθε έτος «τό πλέον προοδευμένον καί ἐκπολιτιστικώτερον έργον
εἰς τήν περιοχήν τους». Η Γραμματεία της Ακαδημίας όπως είχε καθήκον απε-
δέχθη την αθλοθέτηση και την κοινοποίησε σε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες.
Πόσες Κοινότητες ήταν υποψήφιες απ’ όλη την Ελλάδα δε γνωρίζουμε. Έγιναν
οι απαραίτητες διαδικασίες και η σειρά των Κοινοτήτων που βραβεύτηκαν ήταν:
Πρώτο Βραβείο: Κοινότητα Ασπροπύργου 50.000δρχ. (δια την επαύξησιν
του Σχολείου, την προσθήκην Σχολικού Περιβόλου, την ίδρυσιν νηπιαγωγεί-
ου, μαθητικού συσσιτίου, τη θεμελίωση Κοινοτικής Βιβλιοθήκης, τον καλλω-
πισμόν της Εκκλησίας, την ίδρυσιν φιλοπτώχου ταμείου και την πρόσληψιν
ιεροκήρυξα, την αναδάσωσιν και τον ηλεκτροφωτισμόν της κωμοπόλεως,
την οδοποιΐαν και τα αντιπλημυρικά έργα. Ομολογουμένως αρκετά). (Πρα-
κτικά της Ακαδημίας Αθηνών 1931, σελ.90).
Δεύτερο Βραβείο: Κοινότητα Σοφάδων Νομού Τρικάλων 25.000δρχ. «δια τα
εξυγιαντικά έργα, όσα εξετέλεσε και δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων».
Τρίτο Βραβείο: Κοινότητα Σουφλίου Θράκης (Έπαινος).
Τέταρτο Βραβείο: Κοινότητα Βλάστη του Νομού Κοζάνης (Έπαινος).
Η βράβευση που αναφερόταν μόνο στα έργα μια χρονιάς, του 1930, πήρε με-
γάλη δημοσιότητα στις εφημερίδες της εποχής όπως διαπιστώνει κανείς και
από τις φωτοτυπίες των αποκομμάτων.
Το ποσό των 50.000δρχ. με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου δόθηκε
στο «Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο». Με χρήματα του Φιλεκπαιδευτικού Συλλό-
γου του οποίου πρόεδρος ήταν ο Ι. Λιάκος είχε αγοραστεί το οικόπεδο που
θεμελιώθηκε η Βιβλιοθήκη. Πολλοί θα θυμούνται τα θεμέλια που υπερέβαι-
ναν το μισό μέτρο. Η Κοινότητα δεν συνέχισε το έργο, που παρέμενε με την
αρχική θεμελίωση μέχρι την εποχή που πλησίαζαν να ολοκληρωθούν οι ερ-
γασίες του ναού του Αγίου Δημητρίου. Τότε αποφάσισε ο Φιλεκπαιδευτικός
Σύλλογος και πούλησε το οικόπεδο στον Αθανάσιο Πέππα και διέθεσε τα
χρήματα στον Άγιο Δημήτριο. Γι’ αυτό στην πλάκα των ευεργετών στον Νάρ-
θηκα της Εκκλησίας είναι γραμμένος ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος».
Το οικόπεδο της Βιβλιοθήκης είναι σήμερα καφενείο στη γωνία της Λεωφόρου
Δημοκρατίας και της οδού Συγγρού, στη δυτική πλευρά της Πλατείας Ηρώων.
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ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΕΛΕΤΗ
Το Μάρτιο του 1934 έγιναν τα
αποκαλυπτήρια του αγάλματος
του Καπετάν Μελέτη Βασιλεί-
ου. Παρέστησαν ο Στυλιανός
Γονατάς (Πρόεδρος της Γερου-
σίας), ο Ιωάννης Ράλλης
(Υπουργός των Εσωτερικών)
και άλλες πολιτειακές κορυ-
φές. Ήταν παρούσα και η φι-
λαρμονική του Δήμου Αθηναί-
ων. Ο Αθανάσιος Τσίγκος εκ-
φώνησε τον πανηγυρικό λόγο.
Υπάρχει δημοσιευμένος στο
βιβλίο του Αθανασίου Τσίγκου
«Κείμενα για τους Αρβανίτες».
Επίσης στα Πρακτικά του Β’
Συμποσίου Ιστορίας και Λαο-
γραφίας Αττικής. Αρκετά χρό-
νια πριν από τις γνωστές δημο-
σιεύσεις είχε κυκλοφορήσει ο
Δημήτριος Μελετίου το κείμε-
νο σε ένα μικρό φυλλάδιο.
Όμως το χρονογράφημα του
Αναδρομάρη (Δ. Καμπούρογλου) που δημοσιεύτηκε την 22α Μαρτίου 1934
στην Εστία παρουσιάζει με γλαφυρότητα και ζωντάνια τον εορτασμό όπως τον
έζησε, τη σπουδαία για τον Ασπρόπυργο εκείνη ημέρα. Το αναδημοσιεύουμε.

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ
«Ἰδού ἕν ὡραῖον ὄνομα μιᾶς ὡραίας κώμης, εἰς τήν ὁποίαν φέρει εὐρεῖα,
ὁμαλή καί σύσκιας ὁδός, διακλαδιζόμενη κατά τό μετά τούς Ρειτούς δεύ-
τερον τμῆμα τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ.
Ἀλλά δέν εἶνε μόνον ὡραία καί καθαρά καί παραγωγική ἡ κώμη αὕτη, εἶνε
καί φιλοπρόοδος καί ἐξόχως πολιτισμένη. Τοῦτο καταδεικνύει, ἰδίως, ἡ
πρός τήν ἱστορικήν της παράδοσιν προσήλωσις, διαφημισθεῖσα ἀφ’ ἑαυτῆς
διά τοῦ πανδήμου ἑορτασμοῦ τῶν ἀποκαλυπτηρίων στήλης, ἐμφανιζούσης

Ο Αθ. Τσίγκος εκφωνεί τον πανηγυρικό
της ημέρας. Πίσω ο Ιωάννης Λιάκος.
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ἀνάγλυπτον καί καλλιτεχνικώ-
τατα κατειργασμένην τήν ὁλό-
σωμον μορφήν ἑνός τοπικοῦ
των ἥρωος, τοῦ ὁποίου, ὅμως,
ἡ κατά τόν Ἀγῶνα ἀνάδειξις
προσέλαβε γενικώτερον χαρα-
κτῆρα, διά τῆς πολεμικῆς του
δράσεως εἰς διάφορα σημεῖα
τῆς ἐξεγερθείσης Ἑλλάδος,
ἀρχικῶς δέ καί πρωτίστως εἰς
τάς Ἀθήνας, ὅτε 1.200 ἐπανα-
στάται, συναθροισθέντες ἐν
Μενιδίῳ, ἐξεκίνησαν πρός
ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἀθηνῶν,
καί ἄλλοι μέν εἰσπηδήσαντες
διά τοῦ τείχους τοῦ 1778,
ἄλλοι δέ βιάσαντες τάς δύο
πύλας: τήν Ἀχαρνικήν καί τῶν
Μεσογείων, τήν πρωΐαν τῆς
25ης Ἀπριλίου τοῦ 1821, ἐκήρυ-
ξαν μέσῳ ἐπευφημιῶν, κωδω-
νοκρουσίας καί πυροβολισμῶν,
τάς Ἀθήνας ἐλευθέρας. Καί οἱ

μέν Τούρκοι τοῦ τόπου κατέφυγαν τότε καί ἐκλείσθησαν εἰς τήν Ἀκρόπο-
λιν, ὁ δέ ἀρχηγός τοῦ πρώτου ἐπαναστατικοῦ σώματος, ὁ ἐξ Ἀσπροπύρ-
γου Μελέτιος Βασιλείου ―διότι περί αὐτοῦ πρόκειται― ἀνακηρύχθη δι-
καίως καί κατωνομάσθη ἐλευθερωτής τῶν Ἀθηνῶν».

***

Ὁ ἑορτασμός τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆς τιμητικῆς καί μνημει-
ώδους στήλης του ὑπῆρξεν ἐξόχως συγκινητικός. Πρώτην φο-
ράν χωρικοί προέβησαν εἰς τοιαύτην ἐμφάνισιν χειραφετημέ-
νης καί γενικωτέρας ἀντιλήψεως δράσεως. Τό Κοινοτικόν σύ-
στημα εἰς τόν Ἀσπρόπυργον κατέδειξεν ὅλην αὐτοῦ τήν
εὐδοκίμησιν. Καί κατά θριαμβευτικόν μάλιστα τρόπον.
Εὐτυχήσας νά παρευρεθῶ κατά τόν ἑορτασμόν αὐτόν, ὁμο-

Το άγαλμα (ανάγλυφο)
του Μελέτη Βασιλείου.



λογῶ ὅτι, συνηθισμένος νά βλέπω τούς ἀνδριάντας τῶν Με-
γάλων, ἄλλων μέ τήν πολύπτυχον φουστανέλλαν καί ἄλλων
μέ τήν καταργησθεῖσαν ρεδιγκόταν, ὅταν ἀπεσύρθη ἡ κυα-
νόλευκος καί ἐπεφάνη ἡ ὁλόλευκος μορφή τοῦ ἀπερίττου
καί ἐν αὐτῷ τῷ ἡρωϊσμῷ του Ἀσπροπυργίτου ὁπλαρχηγοῦ,
ρίγος ἱερότητος ἠσθάνθην, καί συγκίνησιν, τήν ὁποίαν ἐπηύ-
ξησαν ἡ ἐπιμνημόσυνος δέησις τοῦ κλήρου, το θούριον τῆς
μουσικῆς τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, αἱ ζητωκραυγαί καί τά χει-
ροκροτήματα ὅλων τῶν κατοίκων τῆς κώμης, ἀλλά καί τῶν
μικρῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν, ἐν ἀσπίλῳ καθαριότητι καί
ἐν τάξει ἀξιοζήλῳ ὑπό τῶν δασκάλων καί διδασκαλισσῶν τε-
ταγμένων, εἰς καταπλήσσοντα ἀριθμόν, προκειμένου περί
κώμης μικρᾶς σχετικῶς περιοχῆς, εἰς τήν ὁποίαν ἐν τούτοις
ἐγεννήθη ἕνας ἐκ τῶν μεγάλων τῆς ἱστορίας τοῦ ἀπεγνω-
σμένου Ἀγῶνος παραγόντων.

***

Ὁ ἐκπροσωπήσας τά γράμματα κατά τόν ἑορτασμόν αὐτόν,
εἶπε μερικάς προχείρους γενικότητας, ἐνῶ φιλίστωρ στρα-
τιωτικός, ἀνέπτυξε λεπτομερῶς τήν πολεμικήν ἱστορίαν τοῦ
Μελέτη Βασιλείου, κατά τήν ἀπό τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἀγῶνος μέ-
χρι τοῦ 1826 ἡρωϊκήν του δρᾶσιν, ὡς καί τά τοῦ θανάτου
αὐτοῦ διά σφαίρας, ἥτις διέτρησε τήν μεγάλην του καρδιά,
ὅταν κατά τόν γενικόν ἀπελπισμόν ὡς ἐκ τοῦ ἐπερχομένου
ἐναντίον τῶν Ἀθηνῶν μετά τήν ἅλωσιν καί τοῦ Μεσολογγί-
ου, Κιουταχῆ, ἀπειλούντος ὅτι δέν θά ἀφίσῃ ἄνθρωπον
ζῶντα εἰς τήν Ἀττικήν ἀπό νηπίου μέχρι γέροντος ἄν δέν
ὑποταχθοῦν προηγουμένως πάντες, ὁ Μελέτης ἀγορεύσας,
κατέδειξεν ὅτι τό καθῆκον των εἶνε νά ἀμυνθοῦν μέχρις
ἐσχάτων πάντες.
Ἡ μετά τό πέρας τοῦ ἐμπνευσμένου καί σεμνοῦ αὐτοῦ λόγου
προσέλευσις, γυναικῶν τοῦ Ἀσπροπύργου, εὐπρεποῦς ἐμφα-
νίσεως καί περιβολῆς, αἱ ὁποῖαι ἔρραναν μέ φύλλα δάφνης
τό βάθρον τῆς στήλης, ἦτο ὁμολογουμένως καί εὐτυχοῦς σκέ-
ψεως καί καλῆς ἐκτελέσεως καί συγκινητικῆς ἐντυπώσεως
δημιουργική.
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***

Ἀλλ’ οἱ παρευρεθέντες ξένοι τοῦ τόπου ἑορτασταί, μεταξύ
τῶν ὁποίων καί πολιτειακαί κορυφαί καί κυρίαι καί δεσποι-
νίδες, πρόσωπα τά ὁποῖα διαθερμαίνει ἡ ἱερότης τῆς ἱστο-
ρικῆς παραδόσεως, παρατήρησαν καί κάτι ἄλλο.
Ὁ πρό τινων ἐτῶν προϊστάμενος τῆς κοινότητος ἐνετοίχισεν
εἰς τάς κατοικίας τῶν φονευθέντων κατά τούς τελευταίους
πολέμους Ἀσπροπυργιτῶν, ἐνεπιγράφους πλάκας, μέ τό ὀνο-
ματεπώνυμόν των, τόν χρόνον τῆς γεννήσεώς των καί τόν τό-
πον τοῦ θανάτου των ὑπέρ τῆς Μεγάλης Πατρίδος. Καί αἱ
ἐνεπίγραφοι αὐταί πλάκες εἶνε ἐν ὅλῳ 70.
Ἑβδομήντα λοιπόν νέοι χωρικοί, ἀπό τήν μικράν αὐτήν κώ-
μην προσέφεραν ἀπό τό σφρῖγος αὐτῶν εἰς τόν βωμόν τοῦ
Γένους.
Ἀραδιάσατε τώρα διά τῆς φαντασίας καί καμαρώσατε τά
ὡραῖα αὐτά παλληκάρια. Εἶνε τό νέον σῶμα τῶν ἀξίων τοῦ
Μελέτη Βασιλείου πολεμιστῶν.
Καί ὅταν οἱ ἐπισκέπται πανηγυρισταί ἀπομονωθέντες ἐσκέ-
φθημεν ἄν θά ἦτο δυνατόν νά μᾶς δανείσῃ ὁ Ἀσπρόπυργος
τόν πρόεδρόν του, παρατηρήσαμεν καί τήν χαρακτηριστικήν
παράταξιν τῶν καθισμάτων τῶν διαφόρων μαγαζιῶν κενῶν
πελατῶν. Ὅλοι οἱ κάτοικοι εἶχον προσέλθει εἰς τήν ἱστορικήν
τοῦ τόπου των πανήγυριν. Μόλις κατωρθώσαμεν νά διακρί-
νωμεν μακράν, ἕνα, καθήμενον παράμερα, καί ρουφῶντα σύν-
νουν καί ἀπαθῶς τόν ναργιλέ του.
Θά ἦτο ἀντιπολιτευόμενος.

ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ

Σημείωση: Το χρονογράφημα αναδημοσιεύτηκε όπως ακριβώς γράφτηκε και δημο-
σιεύτηκε στην Εστία. Ο Καμπούρογλους ασφαλώς γνώριζε πολύ καλά ότι ο Μελέτης
Βασιλείου ήταν Χασιώτης και ότι ο Ασπρόπυργος είναι τα Καλύβια της Χασιάς.
Όμως δεν μπορεί να μην τονίσει ότι στον Ασπρόπυργο, στα Καλύβια της Χασιάς, γί-
νονταν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του ήρωος. Πιο σωστό ήταν να είχε τονίσει
τη Χασιά ως κεφαλοχώρι κατά την Επανάσταση. Επίσης ο αριθμός των πεσόντων
ήταν μικρότερος.
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Μια Παρένθεση
Το ενδιαφέρον του Γιάννη Λιάκου για τον Ασπρόπυργο συνεχίστηκε μέχρι
το τέλος της ζωής του. Πολλές φορές επίτροπος στην εκκλησία. Θυμάμαι
στην Ευαγγελίστρια πώς με πατριωτικούς λόγους εκθείαζε τη νικηφόρα πο-
ρεία στο αλβανικό μέτωπο αλλά και τους επικήδειους στους πεσόντες που
ενταφιάστηκαν στον Ασπρόπυργο.
Για μια σχεδόν εικοσαετία συμπαραστάθηκε στη γενιά μας, ιδιαίτερα στις
προσπάθειες του Μορφωτικού Συλλόγου από το 1955. Ήξερε να ενώνει δυο
διαφορετικές γενιές. Μαζί του μια συντροφιά της γενιάς του κι όλοι τους με
εμάς στις εκδρομές πατριδογνωσίας ανά την Ελλάδα, στις παραστάσεις της
Επιδαύρου, στις ομιλίες, στις εκδηλώσεις. Μαζί και στην εφημερίδα του
Μορφωτικού Συλλόγου τα «Ασπροπυργιακά Νέα» όπου είχε τη δική του
στήλη «Από όσα βλέπω». Χρονογραφήματα που φανέρωναν μια άλλη πτυχή
του ταλέντου του.
Ας μου επιτραπεί με την ευκαιρία αυτή να δηλώσω και να αναγνωρίσω ότι
πολύ ωφελήθηκα από την επικοινωνία που είχαμε. Ασφαλώς δεν είχα εν-
στερνιστεί την ιδεολογία του των χρόνων του μεσοπολέμου. Έμαθα όμως
πολλά από τη συμπεριφορά του, από την πίστη του σε ηθικές αξίες, από την
εμπειρία του για τους ανθρώπους και τη ζωή. Πολλά χρόνια μετά το θάνατό
του, η μονάκριβή του κόρη Μαργαρίτα, μου έδωσε φωτοτυπία του επικήδει-
ου που είχα εκφωνήσει. Το περιλαμβάνω γιατί νομίζω ότι θα φανερώσω πώς
σημάδεψε η παρουσία του τη ζωή μου αλλά και της μεγάλης συντροφιάς που
αποτελούσαν τα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου.

Επικήδειος
«Ἄφκιαστο κι ἀστόλιστο

τοῦ χάρου δέ σέ δίνω
Στάσου μέ τ’ ἀνθόνερο
τήν ὄψη σου νά πλύνω.

Βρόντησαν οἰ καμπάνες κι ἔφεραν παντοῦ τό θλιβερό μαντᾶτο.
Σήμερα φεύγει ὁ ἀκριβός, σήμερα φεύγει ὁ Ρήγας.
Ὁ ἀητός δίπλωσε τά φτερά του καί κούρνιασε γιά πάντα
στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας γῆς. Αὐτής πού τόν ἔπλασε λυγερό,
καί στόν ἀγέρα της πού τοῦ ἐμφύσησε τίς ἀκατάλυτες ἀξίες.
Ἐδῶ, στόν ἱερό χῶρο, πού τόσες φορές συγκίνησες καί συ-
γκινήθηκες, ἀνήμπορος, ἀστόχαστος στέκεις στόν ὕστατο
χαιρετισμό γιατί ταιριάζουν τοῦ ποιητή τά λόγια:
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ὦ γνώμη, ὦ ἔγνοια, ὦ λογισμέ
σᾶς ἔστρωσα νά κοιμηθῆτε
κι ἀξύπνητα μέσα σ’ ἐμέ.

Στά χώματα, πού ἀγάπησες καί δέν θά ξαναπατήσεις, ἀγέ-
ρωχε, περήφανε, χάθηκε μαζί μέ τήν πνοή σου ἡ λεβεντιά.
Μᾶς μένει ὅμως νά θυμόμαστε: ἤρωας τοῦ Σόροβιτς, βραβευ-
θείς μέ τό ΑΧΕΠΑΝΣ, ὁ ἀναμορφωτής, ἡ ζωή σου καί τό πα-
ράδειγμά σου.

Μά ἐγώ εἶμαι ἀπ’ τή ζωή σοφός
μοῦ δώκανε τά χρόνια τή γνώση
καί μοῦ πλάσανε καρδιά καί νοῦ

τό λόγο.
Σήμερα πενθεῖ ὁ τόπος. Πενθεῖ γιά τόν μονάκριβο. Πενθοῦν
οἱ πέτρες, οἱ πλάκες τῶν πεσόντων, πενθοῦν τά ἄψυχα, λές
κι ἐχουν πιό δυνατή τή μνήμη. Πενθοῦν τά σημάδια πού ἄφη-
σες. Σήμερα πενθεῖ ἡ ζωή. Ἡ ζωή πού ἔχασε τόσο διαλεχτό
βλαστάρι. Ἡ ζωή πού τήν δοκίμασες παντοῦ καί πάντα, σέ
χαρές καί σέ λύπες, σέ πόνους καί συγκινήσεις, σέ ἀγῶνες
καί θυσίες.
Σήμερα θά σέ κλάψη ὁ γκιόνης για να βγοῦν ἀληθινά τά λόγια:

θά σέ κλαῖν τά κλαψοπούλια σ’ ἀγνά βράδια
καί στά μνήματα οἱ κλωνόγυρτες ἰτιές.

Σέ λάτρεψε μιά ὁλόκληρη γενιά. Μόνο πού μένουν λίγοι δια-
λεχτοί γιά νά σέ κλάψουν. Καί στάθηκες ἠγέτης κι ἄξιος.
Ἔκλεισες μέσα σου μεγάλη καί μικρή πατρίδα κι ἄφησες
πιότερο γιά τή μικρή, ὅπου κι ἄν πῆγες, ὅπου κι ἄν βρέθη-
κες ὁ νοῦς σου ἐδῶ. Γι’ αὐτόν τόν τόπο κάθε ὄμορφο, γι’
αὐτόν, κάθε θυσία.
Φεύγεις ἀνεπανάληπτος κι ἀμίμητος. Κανείς δέν ἦρθε νά σοῦ
πάρη τή σκυτάλη. Ἦταν τό πέταγμά σου, Ἰκάρου πέταγμα.
Πρόσφερε δόξα κι ἔφερνε χαμό.
Σέ μᾶς τώρα, ἄλλο πιά δέν μένει παρά γυρίζοντας κι ἐπι-
στρατεύοντας τίς μνῆμες, χωρίς τό πάθος καί μ’ εὐλάβεια, νά
νιώσουμε κάθε ὡραῖο, στ’ ἀχνάρια σου καί στῆς ζωῆς τό πέ-
ρασμά σου».

Δημ. Καλλιέρης, 12/8/1972
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Διανομή κτημάτων του μοναστηριού σε ακτήμονες
Μετά την Επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωση των νότιων ελληνι-
κών περιοχών προέκυψε τεράστια εξόγκωση της δημόσιας γης, των λεγόμε-
νων «Εθνικών Κτημάτων». Υπολογίζεται ότι η συνολική έκταση των πάσης
φύσεως δημόσιων αγροτικών ακινήτων μαζί με εκείνα των διαλυθεισών μο-
νών και των καταργηθεισών επισκοπών ανερχόταν σε 12-13.000.000 στρέμ-
ματα από τα οποία τα μισά ήταν καλλιεργούμενα και καλλιεργήσιμα και τα
υπόλοιπα δάση και βοσκοτόπια.
Μέχρι τα τέλη της βασιλείας του Όθωνα μόνο 280.000 στρέμματα είχαν δια-
νεμηθεί σε ακτήμονες γεωργούς. Οι συζητήσεις στην εθνοσυνέλευση του
1863-1864 κατέληξαν να περιληφθεί στο σύνταγμα του 1864 το άρθρο 102. «Δι’
ἰδιαιτέρων νόμων καί ὅσων ἔνεστι ταχύτερον θέλει ληφθῆ πρόνοια περί δια-
θέσεως καί διανομῆς τῆς ἐθνικῆς γῆς».
Από το 1871 με βάση νόμους που ψηφίστηκαν επί κυβερνήσεως Α. Κουμουν-
δούρου άρχισε ευρείας κλίμακας διανομή των εθνικών γαιών και των γαιών των
διαλυθεισών μονών και επισκοπών. Κατόπιν «δηλώσεων» όσων είχαν δικαίω-
μα, και γνωμοδοτήσεων τοπικών επιτροπών, εκδίδονταν τα «παραχωρητήρια».
Μέχρι το 1911 διατέθηκαν, σύμφωνα με υπολογισμούς του καθηγητή Ηλ. Ανα-
στασιάδη, 2.650.000στρ. που αντιστοιχούσαν σε 357.217 παραχωρητήρια.
Με παραχωρητήρια απόκτησαν στα Καλύβια της Χασιάς τίτλους οι ιδιοκτήτες
των κτημάτων της περιοχής του Στεφανιού που επεκτεινόταν από τη λίμνη
Κουμουνδούρου μέχρι την περιοχή της διασταύρωσης στην Ιερά οδό και πε-
ριλάμβανε τις περιοχές: Μούλκι, Σαντριβάνι, Άγιο Γιάννη και πέραν αυτών.
Η απελευθέρωση της Θεσσαλίας και μικρού μέρους της Ηπείρου το 1881 δη-
μιούργησε προβλήματα στους χωρικούς. Όσοι είχαν αγοράσει κτήματα από
Τούρκους, που τα κατείχαν λόγω νομής (τεσσαρούφ), με την προστασία του
ελληνικού δικαίου απέκτησαν πλήρη κυριότητα. Οι καλλιεργητές έχασαν κά-
θε εμπράγματο χαρακτήρα από τα πάγια επί του εδάφους δικαιώματά τους.
Τα ελληνικά δικαστήρια επέτρεπαν στους οιονεί-ιδιοκτήτες την έξωση των
χωρικών. (Περιπτώσεις Καραπάνου στην Άρτα, Ζωγράφου στη Θεσσαλία
κ.λ.π.). Τα τσιφλίκια δεν προήλθαν από το οθωμανικό παρελθόν αλλά από την
αντικατάσταση του κρατούντος δικαίου από το ρωμανογερμανικής έμπνευσης
δίκαιο που επέτρεψε να νομιμοποιηθούν τα τσιφλίκια.
Με την προσάρτηση (1912-1922) των νέων χωρών: Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρή-
της, νησιών του Αιγαίου, Δυτικής Θράκης περιήλθαν στο ελληνικό κράτος εκτά-
σεις γης α) που ανήκαν το 1912 στο τουρκικό κράτος, όπως τα λεγόμενα «ιμ-
λιάκια» της Ηπείρου, β) που εγκαταλείφθηκαν από τους Τούρκους και τους
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Βούλγαρους και κηρύχτηκαν κτήματα του ελληνικού κράτους, γ) που προήλθαν
από τα μεγάλα υδραυλικά έργα στις πεδιάδες Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δρά-
μας, δ) από υποδημόσιες εκτάσεις σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη ένα μέρος
εξ αδιαιρέτου. Με την προσάρτηση ενισχύθηκε και η εκκλησιαστική κτήση.
Η ριζοσπαστική αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 εξηγγέλθη στη Θεσσαλονί-
κη από την Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας αλλά το μεγαλύτερο τμήμα αυτής
πραγματοποιήθηκε μετά το 1922. Η Επαναστατική Κυβέρνηση επέτρεψε την
αθρόα απαλλοτρίωση αγροκτημάτων, γηπέδων, για την εγκατάσταση και απο-
κατάσταση των προσφύγων, χωρίς να προηγηθεί αποζημίωση. (Απόφαση υπ’
αριθ.3473 της 14ης Φεβρουαρίου 1923).
Ακολούθησαν και για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών το Ν.Δ.
της 15ης Φεβρουαρίου 1923 και το Ν.Δ. της 4ης Σεπτεμβρίου 1924 που τροπο-
ποίησε το προηγούμενο.
Το άρθρο 119 του δημοκρατικού συντάγματος της 3ης Ιουνίου 1927 καθιέρω-
σε εξαιρέσεις από το άρθρο 19 που προστάτευε την ατομική ιδιοκτησία.
«Οὐδείς στερεῖται τῆς ἰδιοκτησίας του εἰμή διά δημοσίαν ὠφέλειαν, προ-
σηκόντως ἀποδεδειγμένην, ὅταν καί ὅπως ὁ νόμος διαττάσσῃ, πάντοτε δέ
προηγουμένης πλήρους ἀποζημιώσεως». Καθιέρωσε με το 119 άρθρο πα-
ρέκκλιση από το αρθ.19 για μία πενταετία, μέχρι το 1932. «Πρός ἀποκατά-
στασιν ἀκτημόνων καλλιεργητῶν, μικρῶν κτηνοτρόφων καί προσφύγων
ἀγροτῶν ή ἀστών...». Επίσης επέτρεψε την κατά παρέκκληση από το αρθ.19
απαλλοτρίωση των μοναστηριακών κτημάτων.
Η μονή Κλειστών είχε σημαντική κτηματική περιουσία. Όπως έχει ήδη γρα-
φεί το 1860 η μονή είχε 2.060 καλλιεργούμενα στρέμματα. Απ’ αυτά 308 στο
κτήμα Σκαραμαγκά και 805 στα Καλύβια της Χασιάς. Αν λάβουμε υπόψη ότι
αναφέρει την καλλιεργήσιμη περιουσία στα 805στρ. δεν περιλαμβάνεται ο λό-
φος Κυρίλλου που πουλήθηκε προ τεσσαρακονταετίας και δημιουργήθηκε ο
οικισμός. Η κτηματική περιουσία της μονής διανεμήθηκε σε ακτήμονες την
πάρα πάνω περίοδο. Δεν γνωρίζω πόση έκταση είχε η μονή την εποχή της δια-
νομής. Επεκτεινόταν κυρίως στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη (μετόχι της μο-
νής) του Αγίου Λουκά αλλά και σε άλλες περιοχές του κάμπου. Συγκεκριμέ-
νη απάντηση θα μπορούσαμε να έχουμε μετά από χρονοβόρα έρευνα στο
Υποθηκοφυλακείο αλλά δεν κρίνεται σκόπιμη.
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Δημόσιος Βίος (1927-1936)607

Ύστερα από μακρά περίοδο συνταγματικών ανωμαλιών και πολιτικής κρί-
σης τέθηκε σε ισχύ ―3 Ιουνίου― το Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. Με-
τά τις διαδοχικές κυβερνήσεις υπό το Αλ. Ζαΐμη σχημάτισε κυβέρνηση την
4η Ιουλίου ο Βενιζέλος, διέλυσε τη Βουλή, και προκήρυξε εκλογές για τις 19
Αυγούστου με πλειοψηφικό. Οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν τις εκλογές με πο-
σοστό 61% και πήραν 226 έδρες από τις 250. Την 21η Απριλίου 1929 προκή-
ρυξε εκλογές για τη δημιουργία δεύτερου νομοθετικού σώματος από 120 μέ-
λη, της Γερουσίας, όπως προέβλεπε το σύνταγμα του 1927. Το κόμμα του
έλαβε το 54,58% των ψήφων. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έμεινε στην αρχή 52
μήνες από τις 4 Ιουλίου 1928 ως τις 4 Νοεμβρίου 1932. Η εναλλαγή στην
εξουσία μεταξύ της βενιζελικής και της αντιβενιζελικής παράταξης πραγμα-
τοποιήθηκε με τις δύο διαδοχικές εκλογές. Της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 που
έγιναν με αναλογική και κατέδειξαν την πολυδιάσπαση της βενιζελικής πα-
ράταξης, που, ενώ κατείχε την πλειοψηφία με 52% περίπου, το κόμμα των
Φιλελευθέρων αντιπροσώπευε μόνο το 33%. Της 25ης Μαρτίου 1933 που
αναδείχτηκαν οι δύο παρατάξεις με 44% περίπου η κάθε μία και λόγω του
εκλογικού συστήματος ―έγιναν με πλειοψηφικό― η αντιβενιζελική παρά-
ταξη συγκέντρωσε άνετη πλειοψηφία.
Πολλοί άσκησαν δριμεία κριτική στην εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου.
Άλλοι μεν υποστήριξαν ότι η περίοδος 1928-1935, τελευταία περίοδος της
πολιτικής παρουσίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, χαρακτηρίστηκε από αντι-
φάσεις, αναδιπλώσεις, υπαναχωρήσεις, από αλλαγή των κοινωνικών προσα-
νατολισμών κι άλλοι ότι η πολιτική του ήταν άκρως ρεαλιστική. Γιατί κατόρ-
θωσε να βγάλει τη χώρα από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν.
Μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης οι αλυτρωτικές επιδιώξεις
έπαψαν να αποτελούν τον κύριο καθοριστικό γνώμονα στη διαμόρφωση της
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διπλωματικής στρατηγικής της χώρας. Τα μεγέθη του ελληνισμού άλλαξαν
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνικός λαός περιορίστηκε μέσα
στα σύνορα του ελλαδικού κράτους. Ο Βενιζέλος προσπάθησε να κατοχυ-
ρώσει την ασφάλεια της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, να αμβλύνει την
εξάρτηση από τις μεγάλες δυνάμεις και να εξουδετερώσει τις πιέσεις, που
ήταν δυνατό να εκδηλωθούν από τις βαλκανικές χώρες. Το προσπάθησε με
τοπικές διμερείς συμφωνίες.
Την 23η Σεπτεμβρίου 1928 προχώρησε σε σύμφωνο «φιλίας, συνδιαλλαγής
και δικαστικού διακανονισμού» με τον Μουσσολίνι και απέφυγε το Δωδε-
κανησιακό. Αμέσως μετά  συναντιέται με το Γάλλο πρωθυπουργό Αριστίντ
Μπριάν για αναθέρμανση των ελληνογαλλικών σχέσεων και συνεχίζει με
την επίσκεψή του στο Λονδίνο να καθησυχάσει τους Άγγλους για τα ανοίγ-
ματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στην ελληνοβουλγαρική διαφορά
για τις σλαβικές μειονότητες στη Μακεδονία και τη Θράκη ―οι Βούλγαροι
δεν λησμόνησαν ποτέ την επιδίωξή τους για αναθεώρηση της συνθήκης του
Neuilly― είχε επέμβει και η Σερβία και είχαν περιπλακεί οι Ελληνο-σερβι-
κές σχέσεις. Την 27η Μαρτίου 1929 υπόγραψε το ελληνογιουγκοσλαβικό
σύμφωνο φιλίας.
Την 30η Οκτωβρίου 1930 υπόγραψε το ελληνοτουρκικό «σύμφωνο, ουδετε-
ρότητας και διαιτησίας» καθώς και δύο άλλες συμφωνίες: για την πρόληψη
του ανταγωνισμού των ναυτικών εξοπλισμών και τη διεύρυνση των εμπορι-
κών σχέσεων. Θεώρησε ότι ήταν αναγκαία η αποκατάσταση φιλικών σχέσε-
ων με την Τουρκία κι ότι ο κίνδυνος μπορούσε να προέλθει από τον βορρά.
Αλλά η υπογραφή του συμφώνου τον αποστέρησε από παραδοσιακά πολιτι-
κά στηρίγματα και ειδικά από τον προσφυγικό ελληνισμό.
Τον Οκτώβριο του 1931 αποδοκίμασε την εξέγερση των Κυπρίων για να μην
ταράξει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις και διακήρυξε ότι δεν υπάρχει κυπρια-
κό ζήτημα. Η αδυναμία να βρεθεί λύση στα εθνικά θέματα, το κυπριακό και
το δωδεκανησιακό μείωσε τη δημοτικότητά του. Μπροστά στις δυσκολίες αυ-
τές παραιτήθη το Μάϊο του 1932, και επανήλθε μέχρι την 4η Νοεμβρίου 1932.

Για την αύξηση της εθνικής παραγωγής έγιναν μεγάλα έργα. Οδικές κα-
τασκευές, επισκευή λιμανιών, στεγαστικά έργα για τους πρόσφυγες, μεγά-
λα υδραυλικά έργα στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, των Σερρών, της Δρά-
μας, αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών. Πρόσθεσαν στις καλλιεργή-
σιμες γαίες πάνω από 50.000 εκτάρια και 150.000 εκτάρια προστάτευσαν
από τις πλημύρες.

Ιδρύθηκε η Αγροτική Τράπεζα για την τόνωση της αγροτικής πίστης και την
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προώθηση και βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Πολλαπλασιάστηκε το
εμπόριο, επεκτάθηκε η βιομηχανία, αυξήθηκε η χωρητικότητα της ναυτιλίας.
Αλλά η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 1929 στις Η.Π.Α. και έγινε διεθνής,
το 1931 επηρέασε βαθιά την οικονομία και τα δημοσιονομικά της Ελλάδας.

Θεσπίστηκε η αναγκαστική κυκλοφορία του χαρτονομίσματος και καταρ-
γήθηκε η ελεύθερη αγορά συναλλάγματος. Κηρύχτηκε προσωρινό χρεωστά-
σιο των δανείων σε χρυσό αλλά ύστερα από τις διαμαρτυρίες Αγγλίας, Γαλ-
λίας και Ιταλίας για τη διακοπή της πληρωμής των τοκομεριδίων, το Σεπτέμ-
βριο του 1932, ο υπουργός οικονομικών Κυριάκος Βαρβαρέσος συμβιβά-
στηκε με τους ομολογιούχους και δέχτηκε για το 1932-1933 να πληρώσει η
Ελλάδα τα 30% του τόκου των δανείων σε χρυσό.

Προσπάθησε να αναζωογονήσει την παιδεία με την ίδρυση νέων σχολι-
κών κτηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π. Θέσπισε τη δημοτική γλώσσα στις τέσσερες
τάξεις του δημοτικού και στο μάθημα των νέων ελληνικών στα γυμνάσια.

Ίδρυσε το Συμβούλιο Επικρατείας που ως ανώτατο δικαστήριο σε διοι-
κητικά θέματα περιόριζε πιθανές αυθαιρεσίες των διοικητικών υπηρεσιών.

Για το Νόμο 4229 της 25ης Ιουλίου «περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνι-
κού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών» γνωστό ως «ιδιώνυμο»,
που προέβλεπε την απαγόρευση της διάδοσης των κομμουνιστικών ιδεών
και τη διάλυση των οργανώσεών τους, κατακρίθηκε. Ο Παπαναστασίου στη
Βουλή τόνισε την αναποτελεσματικότητα του μέτρου και επεσήμανε ότι
εκείνη την εποχή ο μεγάλος κίνδυνος προερχόταν από τις φασιστικές δικτα-
τορικές οργανώσεις.

Την 4η Νοεμβρίου 1932 ο Τσαλδάρης σχημάτισε κυβέρνηση με τη σύ-
μπραξη των μικρών πολιτικών ομάδων των Κονδύλη, Μεταξά, Χατζηκυριά-
κου. Τη 16η Ιανουαρίου 1933 ανέλαβε πάλι ο Βενιζέλος και προκήρυξε για
την 6η Μαρτίου εκλογές με πλειοψηφικό. Επικράτησαν οι αντίπαλοί του.
Πραξικόπημα του Πλαστήρα απέτυχε. Την 6η Ιουνίου δολοφονική απόπειρα
κατά του Βενιζέλου, που την οργάνωσε ο διοικητής της Γενικής Ασφάλειας
Ι. Πολυχρονόπουλος, απέτυχε.
Το Φεβρουάριο του 1934 υπογράφηκε το Βαλκανικό σύμφωνο μεταξύ Ρου-
μανίας, Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας, Ελλάδας με σκοπό την αμοιβαία εγγύη-
ση των συνόρων.
Την 1η Μαρτίου 1935 ξέσπασε κίνημα υπό την καθοδήγηση του Βενιζέλου με
σκοπό, όπως ισχυρίστηκε, την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Όμως με την ενέργεια αυτή έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ήταν το με-
γαλύτερο σφάλμα του Βενιζέλου. Για εκείνον άδοξο τέλος, για τη χώρα ανα-
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ταραχή και θανάσιμο πλήγμα κατά της δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση κήρυξε
τον στρατιωτικό νόμο, εκδόθηκαν αναγκαστικοί νόμοι και συντακτικές πρά-
ξεις για κατάργηση της Γερουσίας, διάλυση της Βουλής και σύγκλιση Εθνο-
συνέλευσης για τη μεταρρύθμιση του Συντάγματος. Ακολούθησαν διώξεις
εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών φιλοβενιζελικών.
Την 22α Απριλίου 1935 ξεκίνησε η δίκη για το πραξικόπημα. Καταδικάστη-
καν ερήμην ο Βενιζέλος και Πλαστήρας σε θάνατο. Ο Ανδρέας Μιχαλακό-
πουλος αποδοκίμασε το κίνημα και αθωώθηκαν οι Καφαντάρης, Παπανα-
στασίου, Σοφούλης, Μυλωνάς. Ο Βενιζέλος δεν είχε ζητήσει τη συνεργασία
από τους δημοκρατικούς πολιτικούς για το κίνημα γι’ αυτό και δεν είχαν κα-
μία ανάμειξη.
Την 9η Ιουνίου 1935 έγιναν εκλογές με πλειοψηφικό και ευρεία περιφέρεια
και κυριάρχησε ο συνασπισμός Τσαλδάρη και Κονδύλη. Τα βενιζελικά δη-
μοκρατικά κόμματα δήλωσαν αποχή. Η Εθνική Συνέλευση που αναδείχτηκε
από τις εκλογές υιοθέτησε διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις 3 Νοεμβρίου
1935. Το αποτέλεσμα με ποσοστό 98% υπέρ της βασιλείας και 2% υπέρ της
αβασίλευτης δημοκρατίας ήταν νόθο. Η Κυβέρνηση Δεμερτζή που προώθη-
σε ο Βασιλεύς Γεώργιος Β’, διέλυσε την Εθνοσυνέλευση και προκήρυξε
εκλογές την 26η Ιανουαρίου 1936. Αποτέλεσμα: 45,1% βενιζελικοί, 47,6%
αντιβενιζελικοί και τα αντιμοναρχικά κόμματα συνολικά 52% που φανέρω-
νε, 82 ημέρες μετά, το νόθο χαρακτήρα του δημοψηφίσματος της 3ης Νοεμ-
βρίου 1935.
Την 29η Απριλίου 1936 κατέβηκαν σε απεργία διαρκείας οι καπνεργάτες της
Θεσσαλονίκης με εντολή της Πανελλήνιας Καπνεργατικής Ομοσπονδίας.
Αίτημα η αύξηση των ημερομισθίων με βάση τη γνωστή ως σύμβαση Παπα-
ναστασίου του 1924. Η απεργία γενικεύτηκε όταν η 8η Μαΐου η Ενωτική Γε-
νική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος κάλεσε όλους τους εργαζόμενους σε
απεργία αλληλεγγύης προς τους καπνεργάτες. Την 9η Μαΐου ξέσπασαν επει-
σόδια με δώδεκα νεκρούς και τριακόσιους τραυματίες. Την 4η Αυγούστου
κηρύχτηκε δικτατορία από τον Ιωάννη Μεταξά που είχε διαδεχθεί στην κυ-
βέρνηση το θανόντα Κ. Δεμερτζή την 13η Απριλίου 1936.
Από το 1927 μέχρι και το 1936 κατά τη διάρκεια του δημόσιου βίου που πε-
ριγράψαμε διετέλεσαν Πρόεδροι της Κοινότητας Ασπροπύργου οι Π.
Μουζάκας, Σεραφείμ Καμπόλης, Ιωάννης Λιάκος, Γεώργιος Ευθυμίου και
Ιωάννης Μυλωνάς μέχρι και το Μάρτιο του 1934. Ακολούθησαν μέχρι το
1940 οι Σεραφείμ Καμπόλης, Ιωάννης Ρόδης και Φώτιος Αντωνίου των
οποίων την προεδρία θα περιγράψουμε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

504



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

505

Σεραφείμ Καμπόλης (1η Απριλίου 1934 - 31 Δεκεμβρίου 1935)
Σύμβουλοι εκλέγησαν: Σπ. Σ. Τσίγκος, Σεραφείμ Καμπόλης, Γεώργιος Κου-
ράσης, Δημ. Μελετίου, Σπύρος Ηλίας, Περ. Παπαδημητρίου, Ιωάννης Ρό-
δης, Γεωργ. Κουμπάρδας, Μιλτιάδης Κουράσης. Πρόεδρος εκλέχτηκε ομό-
φωνα ο Σεραφείμ Καμπόλης. Η διάρκεια της Προεδρίας του ήταν 21 μήνες.
Το Κ.Σ. εξέδωσε 101 αποφάσεις μέχρι την 31η Μαρτίου 1935 και άλλες 78
μέχρι το τέλος του έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτες 141 αποφάσεις
μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 1935 ήσαν ομόφωνες. Στην πράξη 42 της 9ης Σε-
πτεμβρίου 1935 προτάθηκε φορολογία για τα αιγοπρόβατα που έβοσκαν
στην περιοχή της Κοινότητας, 5 δρχ. κατά κεφαλή. 5 σύμβουλοι υπερψήφι-
σαν την πρόταση ενώ 4 απέρριψαν οι: Ι. Π. Ρόδης, Σπ. Β. Ηλίας, Γεωργ. Δ.
Κουράσης και ο Κων. Σ. Φίλης, που είχε υποκαταστήσει τον Περ. Παπαδη-
μητρίου και δικαιολόγησαν τη θέση τους ότι υπήρχε η φορολογία για το γά-
λα, το μαλλί και τα σφαζόμενα ζώα και ήταν αρκετή.
Ακολούθησε η επόμενη πράξη 43. Παραθεριστές και κάτοικοι της Κοινότη-
τας είχαν υποβάλει αίτηση και ζητούσαν να μην επιτραπεί ίδρυση εργοστα-
σίου στη θέση Πούντα. Πού ακριβώς ήταν αυτή η θέση; Στην εισήγηση δια-
βάζουμε: «θέτω δέ πρό ὑμῶν κ. Σύμβουλοι καί τό ὑπ’ ἀριθ’ 14509 ἔγγρα-
φον τοῦ Τουρισμοῦ ὅπερ ἐξορκίζει ἡμᾶς ἵνα μή καταστρέψωμεν τήν ὠραί-
ων ταύτην θέσιν ἥτις ἄλλοστε εἶναι καί τό ἐπίνειον τῆς κομοπόλεώς μας».
Και συνεχίζει με την παράκληση να μην καταστρέψουν τέτοιες φυσικές καλ-
λονές που θα έχουν ευρύτατο μέλλον.
Ψήφισαν από τους 9 οι 6 και ζήτησαν και το υπό κατασκευήν εργοστάσιο
Αδελφών Ριτσώνη να ιδρυθεί στο 17ον χιλιόμετρο που είχε λάβει τη σχετική
άδεια και όχι στη θέση που επιζητούσε να ιδρυθεί. Οι σύμβουλοι Μιλτ. Κου-
ράσης, Δημ. Μελετίου και Σπ. Σ. Τσίγκος υποστήριξαν ότι η ίδρυση εργο-
στασίου όχι μόνο δεν καταστρέφει τη θέση αυτή αλλά θα ενισχυθεί οικονο-
μικά η κοινότητα και θα βρουν εργασία πολλοί κάτοικοι.
Το 1909 το δημόσιο είχε καταλάβει στη θέση Πούντα έκταση για βλητικό
σταθμό του Ναυτικού και το Κ.Σ. την 16η Δεκεμβρίου 1934 με την πράξη 68
αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Ναυτικών «τήν ἀπόδοσιν τῆς κα-
ταληφθείσης ἐν θέσει Πούντα Κοινοτικῆς Πλατείας».
Η έκταση καταλάμβανε το μισό της παραλιακής κοινοτικής πλατείας, όπως
ονομαζόταν, και από τις περιγραφές ήταν όπου τα Λ.Ο.Κ. ή κάπου κοντά.
Κατά την περίοδο αυτή η Κοινότητα αντιμετώπισε ταμειακές δυσκολίες. Οι
δαπάνες ήταν εξογκωμένες ιδιαίτερα λόγω του τοκοχρεωλυσίου του δανεί-
ου για την ύδρευση. Παρατηρούνται συχνές μεταφορές χρηματικών ενταλ-



μάτων. Νέοι φόροι επιβλήθηκαν ή αυξήθηκαν τα ποσοστά ορισμένων φό-
ρων. Επί των εισοδημάτων εκ γαιών. Φόρος ύδρευσης δια κάθε οικογένεια
και για περίοδο τετραετίας με ανώτατο όριο 600δρχ. και κατώτατο 280δρχ.
Αύξηση των ποσοστών του φόρου επί των προϊόντων γης, απαλλαγή όμως
των προοριζόμενων για διατροφή, σπορά καθώς και για διατροφή των ζώ-
ων. Αύξηση του ποσοστού του φόρου γαλακτοκομίας και ζωοκομίας. Φόρος
σε εμπόρους και επιδευματίες, καθώς και η φορολογία των αιγοπροβάτων
που έγινε αναφορά πάρα πάνω.
Ένεκα της οικονομικής δυσπραγίας τα έργα περιορίστηκαν. Η κατασκευή
δρόμων γινόταν με προσωπική εργασία των κατοίκων. Δρόμοι κοινοτικοί,
νεκροταφείου, κατασκευή της οδού Σπασμένης Πέτρας. Δύο μικρές γέφυ-
ρες, μία προς Αγία Μαρίνα και άλλη προς Άγιο Γεώργιο, το πρόστεγο του
Ωρολογίου, ορόσημα στα όρια με τις γειτονικές κοινότητες, πινακίδες στον
κάμπο με την επιγραφή «απαγορεύεται το κυνήγι». Επισκευή του υδραγω-
γείου, του Λάκου Καματερού για να χρησιμοποιείται το βρόχινο νερό από
τους καλλιεργητές της περιοχής, καθαρισμός κρουνών και βανών, επι-
σκευή ωρολογίου, ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ποτίσματα δεντροστοιχιών.
Λόγω έλλειψης χρημάτων αποφασίστηκε η διακοπή της επέκτασης του έρ-
γου ύδρευσης επ’ αόριστον.
Δια την υπεράσπιση των συμφερόντων της Κοινότητας χρησιμοποιήθηκαν
δικηγόροι: Κανάρης Παυλόπουλος, Κωνσταντίνος Ανδρουλάκης, Κωνστα-
ντίνος Ζωγράφος, Κροκονικήτας. Ακόμη ζητήθηκε γνωμοδότηση από δια-
πρεπείς νομικούς: Θεμ. Τσάτσο, Φραγκίστα, Μαριδάκη.
Αντιμετωπίστηκαν ζητήματα της αγροφυλακής. Διορισμοί αγροφυλάκων,
αμοιβές, ερανικός κατάλογος αγροφυλακής. Ενοικιάσεις γαιών και λιβα-
διών. Τρέχοντα διοικητικά ζητήματα, εσωτερικοί κανονισμοί.
Αξίζει να σταθεί κανείς σε δύο αποφάσεις που εκφράζουν τη στάση του
Κ.Σ. απέναντι στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της δημόσιας ζωής τη συγκε-
κριμένη εποχή. Πράξη 64 της 5ης Δεκεμβρίου 1934. Το Κ.Σ. αποφασίζει να
απευθυνθεί: α) Προς τους εν Αθήναις αντιπροσώπους του ελληνικού λαού,
προς τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, προς το Υπουργείον Παιδείας και
Θρησκευμάτων, β) Προς άπαντα τον ελληνικόν τύπον, τον αείποτε πρωτο-
στατούντα εις τα Άγια και υψηλά της Θρησκείας και της Πατρίδος ζητήμα-
τα και παρακαλούμεν. Απαλλάξατε ημάς από των φωτοσβεστών, διαστρε-
βλωτών και καταλυτών παντός θείου και ανθρωπίνου ιδανικού, των αγωνι-
ζομένων εν επιγνώσει ίνα διαφθείρωσιν την αγνήν ελληνικήν χριστιανικήν
ψυχήν. Αποκαθάρατε το σχολείον και τα Πανεπιστήμια από το άγος της
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μαλλιαρωσύνης608, από τους εχθρούς της Θρησκείας και της Πατρίδος, τους
οδηγούντας τα τέκνα ημών εις την ανηθικότητα και την πατρίδα ημών εις
την καταστροφήν και τον όλεθρον. Αποκαταστήσατε την εκπαίδευσιν την
τάξιν και τον ηθικόν ρυθμόν. Σώσατε την ελληνικήν νεολαίαν, την πατρίδα,
την οικογένειαν. Αποδώσατε την γαλήνην εις τα ψυχάς ημών.
Την 8η Μαρτίου 1935 μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα του κινήματος, με την
πράξη 88 το Κ.Σ. ψήφισε ομόφωνα: «Αποδοκιμάζει μετά βδελυγμίας και
αγανακτήσεως το εθνοκτόνον προδοτικόν κίνημα και δηλοί ότι τίθεται μεθ’
όλων των μελών του παρά το πλευρόν της Κυβερνήσεως, και αξιοί την εις
θάνατον τιμωρίαν των υπευθύνων των εγειράντων αδελφοκτόνα όπλα και
αιματοκυλησάντων την πατρίδα».
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος δήλωνε μεταξύ άλλων ότι εξέφραζε ομόθυμον
γνώμην των συμπολιτών και γνώριζε ότι «ομάς φρενοβλαβών επαναστατών μετά
του αρχιστασιαστού Ελευθερίου Βενιζέλου εκήρυξε εθνοκτόνον στάσιν κ.λ.π.».

Μία ακόμη αξιοσημείωτη ενέργεια του Κ.Σ. ήταν η απόφαση να ζητηθεί πα-
ράταση της προσθεσμίας εξόφλησης του δανείου ύδρευσης. Την 26η Ιουνίου
1935 εκδόθηκε ο Αναγκαστικός Νόμος «Περί ρυθμίσεως των προς την Εθνικήν
Κτηματικήν Τράπεζαν Ελλάδος οφειλών». Με την ευκαιρία αυτού του ανα-
γκαστικού νόμου ο πρόεδρος πρότεινε και το Κ.Σ. αποφάσισε τη 10η Νοεμβρί-
ου 1935 με την πράξη 63 και την 1η Δεκεμβρίου 1935 με την πράξη 68 για δεύ-
τερη φορά να ζητήσει σύμφωνα με το νόμο «την παράταση της προσθεσμίας
της εξοφλήσεως του εις συνάλλαγμα δανείου και την συγκεφαλαίωσιν των τυ-
χόν οφειλομένων κατά την 31η Μαΐου Ε.Ε. τοκοχρεωλυτικών δόσεων».

608) Μαλλιαρισμός: Το κίνημα των οπαδών της άκρας δημοτικής γλώσσας. Το κίνημα υπέρ της καθιέ-

ρωσης της δημοτικής γλώσσας σε ευρεία κλίμακα. Η χρήση ακραίων δημοτικίστικων στοιχείων (λέξεων,

τύπων ή φράσεων) στη γλώσσα. Ο όρος καθιερώθηκε ξεκινώντας από ένα αστεϊσμό. Ο Ι. Κονδυλάκης το

1898 βλέποντας δύο αδέλφια ποιητές με μακριά μαλλιά, συνεργάτες του νεωτερίστικου λογοτεχνικού πε-

ριοδικού «Η Τέχνη» γύρισε και είπε στη συντροφιά του: Να η μαλλιαρή φιλολογία. Ο αστεϊσμός μετα-

δόθηκε και επικράτησε να λένε μαλλιαρούς όσους έγραφαν στη δημοτική γλώσσα. Όμως η σημασία της

λέξης επεκτάθηκε και σε κάθε πνευματικό δημιούργημα με κάτι νεωτερίστικο ή και ακατανόητο ή δυσ-

νόητο και τελικά για πολλούς από τους μορφωμένους σήμαινε το αποτρόπαιο, το αντεθνικό, άθρησκο,

ανήθικο ή κάθε τι αντίθετο προς τα κοινώς παραδεγμένα στον κόσμο της σκέψης. Έφτασε κάποτε να ση-

μαίνει και τον κομμουνιστή επειδή αυτοί χρησιμοποιούσαν στο λόγο, γραπτό και προφορικό τη δημοτική

γλώσσα. Στην απόφαση του Κ.Σ. δεν διευκρινίζεται αν καυτηριάζει τη χρήση της γλώσσας, την εκπαι-

δευτική μεταρρύθμιση, το αριστερό ιδεολογικό πρότυπο, ή όλο το φάσμα των πάρα πάνω ερμηνειών. 



Ιωάννης Π. Ρόδης (1η Ιανουαρίου 1936 - 5 Μαρτίου 1940)
Ο Ιωάννης Ρόδης διετέλεσε Πρόε-
δρος της Κοινότητας τέσσαρα
χρόνια και ελάχιστους μήνες, πε-
ρισσότερο από οποιονδήποτε άλ-
λον από το 1914 που έγινε Κοινό-
τητα ο Ασπρόπυργος μέχρι το
1949, που έγινε Δήμος. Στη διάρ-
κεια της Προεδρίας του το Κ.Σ.
έλαβε 609 αποφάσεις, 119 (1936),
178 (1937), 149 (1938), 141 (1939)
και 22 (1940). Το Κ.Σ. συγκροτή-
θηκε από τον Πρόεδρο και τους 8
Συμβούλους μέχρι την 3η Σεπτεμ-
βρίου 1938. Τότε παρετήθηκαν οι
3 Σύμβουλοι: Γεώρ. Δ. Κουράσης,
Κων. Ε. Φίλης, Σπ. Β. Ηλίας. Δέκα
ημέρες μετά δεν επανεμφανίστηκε
ο Μιλτ. Κουράσης και στο Κ.Σ.
παρέμειναν μέχρι το τέλος οι: Ν.

Μ. Λιόσης, Σπ. Σ. Τσίγκος, Αναστ. Μπρέμπος και Δημ. Μελετίου.
Το δάνειο ύδρευσης. Η ρύθμιση του δανείου, που είχε ζητηθεί στο τέλος της
προηγούμενης Προεδρίας, πραγματοποιήθηκε τους πρώτους μήνες του
1936. Η διάρκεια των 25 ετών διπλασιάστηκε. Έγινε 50 ετών σε 100 εξαμη-
νιαίες δόσεις, που άρχιζαν από την 1η Φεβρουαρίου του 1935. Το υπόλοιπο
της οφειλής υπολογίστηκε σε 3.893 λίρες, 12 σελίνια και 3 πένες. Η δόση έγι-
νε 123 λίρες, 4 σελίνια, 5 πένες, ενώ ο τόκος μειώθηκε από 10% σε 6%.
Τα έσοδα είχαν όπως και πριν κύριες πηγές τους φόρους ―εξαγωγικός φό-
ρος επί των προϊόντων γης, εξαγωγικός φόρος γαλακτοκομίας και ζωοκο-
μίας― και τις ενοικιάσεις γαιών, λιβαδιών και πευκοδάσους. Προστέθηκαν
όμως, σταδιακά, διάφοροι άλλοι φόροι όπως ο φόρος στα βιομηχανικά προϊ-
όντα, ο φόρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ο φόρος εκμετάλλευσης πεζοδρο-
μίων και πλατειών, ο φόρος μεταβίβασης κληρονομιάς, δωρεάς αιτία θανά-
του, μεταβίβασης περιουσίας. Στη σχετική απόφαση του Κ.Σ. 115 (2 Δεκεμ-
βρίου 1937) αναφέρεται ο Νόμος 3603/1928 (άρθρον 316 ΚΝΔΚ) και το Διά-
ταγμα 10 Αυγούστου 1928. Ακόμη φορολογία αιγοπροβάτων που έβοσκαν
στην περιοχή της Κοινότητας με 5δρχ. κατά κεφαλή.
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Η διοίκηση της Κοινότητας ασκήθηκε όπως και κατά το παρελθόν. Για τις
διάφορες δαπάνες το Κ.Σ. ψήφιζε τη σχετική πίστωση και ακολουθούσε η
απόδοση του λογαριασμού και η έγκριση ή τυχόν η απόρριψή του. Για τις
ενοικιάσεις των φόρων και των γαιών προηγείτο η διακήρυξη για την πραγ-
ματοποίηση πλειοδοτικού διαγωνισμού και μετά την πραγματοποίηση η
έγκριση ή μη από το Κ.Σ. Για τα έργα ή τις σημαντικές δαπάνες η ίδια διαδι-
κασία που διέφερε στο ότι ο διαγωνισμός ήταν μειοδοτικός. Απαιτείτο
έγκριση από τη Νομαρχία όπου οριζόταν από το νόμο.
Σχεδόν κάθε χρόνο ψηφιζόταν ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και
προσδιορίζονταν οι εργαζόμενοι, η εργασιακή σχέση και η αμοιβή. Ο σημα-
ντικός ρόλος της αγροφυλακής αποδεικνύεται και από τον ξεχωριστό τρόπο
λειτουργίας. 1) Τα έσοδα και έξοδα ξεχωριστά σε Παράρτημα του προϋπο-
λογισμού, 2) Ο ερανικός κατάλογος αγροφυλακής για τα έσοδα και τα φυ-
λακτικά δικαιώματα που τελικά υπολογίζονταν κατά σπαρμένο στρέμμα για
περιορισμένο χρόνο. Σχετικός ήταν και ο προσδιορισμός των ζωνών όπου
απαγορευόταν η βόσκηση των ζώων. Η απαγορευμένη ζώνη δημιουργούσε
την αντιπαλότητα μεταξύ γεωργών και ποιμένων.
Συχνά παρουσιάστηκε η ανάγκη νομικής υποστήριξης για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των συμφερόντων της Κοινότητας και ήταν η δαπάνη για τα οικο-
νομικά της σημαντική.
Διακανονίστηκαν υποχρεώσεις όπως η οφειλή προς την Η.Ε.Α.Π. στο ποσόν
των 70.000δρχ., και η διαφορά προς τον εργολάβο της ύδρευσης Μάνο και η
αποπληρωμή τους, με την καταβολή των 51.236δρχ..
Στους αρρώστους και τους απόρους η Κοινότητα ήταν παρούσα. Βοηθήματα
σε κάποιες οικογένειες που ο γονιός ήταν φυματικός καθώς και σε διάφο-
ρες άπορες οικογένειες Πάσχα και Χριστούγεννα, αλλά και σε Συλλόγους
και για ενίσχυση σπουδών στη Ριζάριο π.χ. του Ε.Κ. Το Κ.Σ. χορήγησε στην
«Αναγέννηση» την 28η Μαρτίου 1937 (Πράξη 133) πίστωση 10.000δρχ.
Στις επιστρώσεις δρόμων στην κωμόπολη αλλά και σε αγροτικούς δρόμους
χρησιμοποιήθηκε η προσωπική εργασία των κατοίκων. Από τις αγορές αμ-
μοχάλικου προκύπτει ότι οι επιστρώσεις των δρόμων ήταν πολλές και συ-
χνές. Κατασκευάστηκαν δύο γέφυρες και επισκευάστηκε μία. Η γέφυρα
στους Πετρογιανναίους κόστισε 20.267δρχ. και λίγο νοτιότερα κάποιες προ-
σθήκες στη γέφυρα στο δρόμο της Γκορυτσάς παρά το Αγροκήπιο κόστισε
6.500δρχ. Και οι δυο στο ρέμα Γουρούνας. Η τρίτη γνωστή ως του Αγίου Γε-
ωργίου. Στα πρακτικά αναφέρεται άλλοτε Μπεναρδής άλλοτε Μπεναρδής-
Ζουνού κι άλλοτε Ζουνού. Ο χείμαρρος της Γιαννούλας διέσχιζε στα δύο



τον κάμπο δεν ήταν δυνατό πριν την κατασκευή αυτής της γέφυρας με τρο-
χοφόρο να περάσουν από τη μία πλευρά στην άλλη παρά μόνο στο γνωστό
ως μεγαρίτικο αγροτικό δρόμο που το ρέμα ήταν ρηχό. Μια μικρή γέφυρα
κυρίως για τα ζώα είχε κατασκευάσει βορειότερα ο καλόγερος Μπεναρδής
και απ’ αυτόν καθιερώθηκε και η τοπωνυμία της περιοχής.
Η Μ.Υ.Κ. ―πιθανό να σημαίνει(;) Μηχανική Υπηρεσία Κοινοτήτων― εκπό-
νησε μελέτη που ανήλθε στις 180.000δρχ. Έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός με
ενσφράγιστες προσφορές επειδή το ποσόν υπερέβαινε τις 100.000δρχ. και
με μείωση 5% ανάλαβε την κατασκευή του έργου ο Δημήτριος Ιακωβίδης. Η
Κοινότητα αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό και ψήφισε πίστωση για το έρ-
γο 170.000δρχ. Την 4η Ιουνίου 1939 ενέγκρινε (με την πράξη 23) τον Α’ συ-
γκριτικό πίνακα εργασίας κατασκευής της γέφυρας. Στο Πρακτικό δεν ανα-
φέρεται ποσόν χρημάτων. Τη 19η Νοεμβρίου 1939 (Πράξη 76) ενέκρινε το Β’
συγκριτικόν πίνακα με πίστωση 33.784δρχ. Την 3η Δεκεμβρίου 1939 ψηφίζει
πίστωση για αποπεράτωση του έργου 25.000δρχ. Την 24η Δεκεμβρίου 1939
το Κ.Σ. αποφασίζει να πληρώσει το ποσόν των 33.784δρχ. του Β’ συγκριτι-
κού πίνακα χωρίς τα δέκατα που ζητάει ο εργολάβος που θα λάβει όταν εκ-
δοθεί ιδιαίτερη πίστωση για την πληρωμή του. Ποιο υπήρξε το κόστος κατα-
σκευής της γέφυρας; Θα το αναζητήσουμε στην επόμενη Προεδρία. Η ερ-
γασία ίσως να τερματίστηκε αλλά δεν ολοκληρώθηκαν οι λογαριασμοί.
Ύδρευση. Επέκταση του δικτύου, ανόρυξη πηγαδιού στη δεξαμενή, κατα-
σκευή μηχανοστασίου. Την 27η Σεπτεμβρίου 1936 (Πράξη 46) το Κ.Σ. αποφά-
σισε να συνεχιστεί η εργασία αποπεράτωσης του έργου της ύδρευσης από τον
εργολάβο Αθαν. Μάνο και ο Πρόεδρος να ζητήσει από τη Μ.Υ.Κ. να στείλει μη-
χανικό να κάνει την προκαταρκτική εργασία για τη συνέχιση του έργου, καθώς
και επιμετρήσεις της εργασίας που είχε γίνει και διακόπηκε προ τριετίας και ο
εργολάβος να τοποθετήσει τους υπόλοιπους σωλήνες που παρέμειναν στον
Πειραιά. Έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες, το έργο της ύδρευσης συνεχίστηκε
και ο εργολάβος έλαβε το διακανονισθέν χρηματικό ποσό όπως αναφέρθηκε.
Το νερό της δεξαμενής που διοχετευόταν από το αντλιοστάσιο του Ναυστάθ-
μου δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων. Την ανάγκη
αυτή έκαναν γνωστή στο Νομάρχη, ο οποίος διέταξε μηχανικό της Μ.Υ.Κ. και
εκπόνησε μελέτη ανόρυξης φρέατος προς ενίσχυση του κοινοτικού υδραγω-
γείου με ανάλογη ποσότητα νερού. Την 3η Ιουλίου 1937 (Πράξη 40) το Κ.Σ.
ψήφισε πίστωση 23.000δρχ. και όρισε τριμελή επιτροπή από κοινοτικούς συμ-
βούλους για την παραλαβή του έργου. Την 1η Σεπτεμβρίου 1937 ψήφισαν συ-
μπληρωματική πίστωση 7.000δρχ. για την αποπεράτωση του έργου. Την 4η
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Νοεμβρίου (Πράξη 99) αποδόθηκε στο
Κ.Σ. λογαριασμός για το πηγάδι. Κό-
στισε 25.211,70δρχ. και την ανόρυξη
έκανε ο Δημήτριος Ιωάν. Μαρνίκας.
Η δημοπρασία για την προμήθεια του
μαγγανιού αρχικά ακυρώθηκε από το
Κ.Σ. ως ασύμφορη και έγινε για το κάθε
εξάρτημα ξεχωριστά. Μειοδότης για το
τύμπανο (18.400δρχ.) και την αλυσίδα με
200 κουβάδες (29.950δρχ.) ο Ιωάννης
Γιαννίτσης και για τον ηλεκτροκινητήρα
(24.000δρχ.) ο Θεοφάνης Πάνος.
Για τις βάσεις όπου τοποθετήθηκε το
μαγγάνι και ο οικίσκος το «καμαράκι»,
για τον ηλεκτροκινητήρα (17.545δρχ.).
Για την εμβάθυνση δηλαδή το σκάψιμο
κάτω από την επιφάνεια του νερού
(18.424δρχ.). Για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (10.840δρχ.). Για ιμάντα
που έδινε την κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα στο μαγγάνι (1.510δρχ.). Σύ-
νολο μέχρι εδώ 145.680δρχ.
Ας συγκρατήσουμε αυτό το χρηματικό ποσό και να σκεφτούμε τα χρήματα
που χρειαζόταν ο κηπουρός για να εξασφαλίσει το απαιτούμενο νερό για το
περιβόλι. Και πρέπει να προσθέσουμε τη δαπάνη για το χτίσιμο της στέρνας
που ήταν απαραίτητη για την αποθήκευση του νερού που αντλούσαν από το
πηγάδι. Κι ακόμα πόσα πηγάδια δημιουργήθηκαν σε λίγες δεκαετίες!
Οι δαπάνες για το πηγάδι συνεχίστηκαν. Χτίστηκαν κάποια από τα τοιχώμα-
τα του πηγαδιού απ’ όπου το χώμα αποσπάτο και γκρεμιζόταν μέσα στο νερό.
Δημιουργήθηκε σήραγγα (γαλαρία) για την αύξηση της ποσότητας του νερού,
μικρή δεξαμενή, περίφραξη, κεντρόφυγη αντλία, σωληνώσεις και λοιπά εξαρ-
τήματα για το ανέβασμα του νερού στη δεξαμενή που είχε 20 μέτρα ύψος.
Το έργο ολοκληρώθηκε με το μηχανοστάσιο. Την 3η Σεπτεμβρίου 1938
(Πράξη 49) εγκρίθηκε η μελέτη του μηχανικού της Μ.Υ.Κ. για την κατασκευή
του μηχανοστασίου, 119.000δρχ. Αρχικά μειοδότης αναδείχτηκε ο Γεώργιος
Β. Καμπάνης αλλά την 29η Ιανουαρίου 1939 (Πράξη 126) κατακυρώθηκε
υπέρ του Ιωάννη Καποδίστρια με έκπτωση 12%. Την 23η Απριλίου 1939
εγκρίθηκε ο Α’ συγκριτικός πίνακας εργασιών (Πράξη 5) και τη 18η Αυγού-
στου 1939 (Πράξη 61) ο Β’ συγκριτικός Πίνακας.

Η αρχή του γκρεμίσματος.
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Η δεξαμενή γκρεμισμένη.

Δεξαμενή: Το γκρέμισμα ολοκληρώθηκε.

Οι αθίγγανοι φορτώνουν τις σιδερόβεργες, τον οπλισμό του σκυροδέματος.



Η δεξαμενή δεν υπάρχει πια. Τη γκρέμισαν όταν για την πόλη εξασφάλισαν
νερό από τα πηγάδια του δήμου που ανοίχτηκαν βόρεια στον κάμπο σε μεγά-
λο βάθος. Παρέμεινε μόνο το κτήριο του μηχανοστασίου609. Επιβαλλόταν να
γκρεμισθεί; Υπήρχε γνωμάτευση ειδικού; Πάντως αντιστάθηκε πολλές ημέρες.
Σχέδιο ρυμοτομίας. Ο Ασπρόπυργος είχε σχέδιο ρυμοτομίας από τα τέλη του
19ου αιώνα όπως αναφέρθηκε. Το Κ.Σ. την 22α Οκτωβρίου 1922 (Πράξη 6) κα-
τέταξε τα οικόπεδα σε δύο κατηγορίες και καθόρισε τα ελάχιστα εμβαδά. Στη
συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 1923 αποφασίστηκε η μερική μετατροπή του
εγκεκριμένου σχεδίου ―βορεινό τμήμα της σημερινής Πλατείας Δημαρχείου
με προορισμό την κατασκευή κοινοτικού καταστήματος και τοποθέτηση επ’ αυ-
τού του ωρολογίου. Την 5η Φεβρουαρίου 1924 εγκρίθηκε η μετατροπή― (ΦΕΚ

29, Τεύχος Α’, 11 Φεβρουαρίου 1924) επί Προεδρίας Ευθυμίου Ν. Ευθυμίου.
―Ελάχιστα εμβαδά καθορίστηκαν και επί προεδρίας Νικ. Μουζάκα. πράξη
59/4 Νοεμβρίου 1927.
―Επί προεδρίας Σεραφείμ Καμπόλη (14 Οκτωβρίου 1928, Πράξη 30) απο-
φασίστηκε η διόρθωση και επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου ανατολικά,
βόρεια και δυτικά κατά δύο τετράγωνα και νότια μέχρι τις σιδηροδρομικές
γραμμές. Την 7η Ιουλίου 1929 εγκρίθηκε η συγγραφή όρων προς διενέργεια
μειοδοτικής δημοπρασίας για την τοπογραφία του ρυμοτομικού χάρτου. Τη
συγγραφή του Υπουργείου συμπλήρωσε ο μηχανικός Γεώργιος Ηλ. Μπίρης.
Στην Πράξη 58/28 Ιουλίου 1929, αναφέρεται ότι μειοδότης για την παραπά-
νω αποτύπωση αναδείχτηκε ο Π. Ι. Δημητρακόπουλος.
Τη 13η Οκτωβρίου 1929, Πράξη 18, επί προεδρίας Ιωάννου Λιάκου εγκρί-
θηκαν τα πρακτικά ρυμοτομίας της κωμόπολης.
Την 4η Νοεμβρίου 1934, Πράξη 59 κατά τη δεύτερη προεδρία του Σεραφείμ
Καμπόλη τροποποιήθηκαν τα ελάχιστα εμβαδά στην περιοχή της αγοράς. Τα
εμβαδά 150μ2 (10x15) έγιναν 115μ2.
Προεδρία Ιωάννου Π. Ρόδη: 28 Φεβρουαρίου 1937, Πράξη 120. Επέκταση
του εγκεκριμένου σχεδίου κατά δύο τετράγωνα γύρω από την κωμόπολη.
πράξη 39 (3 Ιουλίου 1937). Κηρύσσονται απαλλοτριωτέα τα υπόλοιπα οικό-
πεδα, πέραν της απαλλοτρίωσης του 1924, των Γεωργ. Περ. Χατζηδάκη, Σε-
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609) Ο Νίκος Κερατζάκης μου ενεχείρισε σειρά από φωτογραφίες που δείχνουν όλη τη διαδικασία

που χρησιμοποιήθηκε στο γκρέμισμα της δεξαμενής. Το ξεκίνημα, τη συνέχεια που κράτησε πολλές

ημέρες καθώς η δεξαμενή αντιστεκόταν, το τέλος. Κι ακόμα τους αθίγγανους που φόρτωναν τις σιδε-

ρόβεργες, το σιδερένιο σκελετό που είχε χρησιμοποιηθεί για τον οπλισμό του σκυροδέματος.



ραφείμ Καμπόλη, Ι. Κ. Βερούτη. Την 1η Σεπτεμβρίου 1937, Πράξη 73, απο-
φασίζεται η διάνοιξη της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τη θάλασσα
κατά δύο μέτρα. Στην ανατολική πλευρά από τη μεσημβρινή γωνία του ελαι-
οτριβείου του Δημ. Αθ. Τσίγκου (Δηλαδή από την 28η Οκτωβρίου και νότια).
Πίστωση 40.000δρχ. για την αποζημίωση των ιδιωτών. Στην απόφαση μνη-
μονεύεται η αρχική χάραξη του δρόμου που έγινε το 1892. Τη 10η Σεπτεμ-
βρίου 1937, Πράξη 77, συζητούνται και απορρίπτονται οι ενστάσεις για την
Πλατεία σχετικά με την πάρα πάνω Πράξη 39, της 3ης Ιουλίου 1937.
Την 11η Δεκεμβρίου 1937 (Πράξη 125) το Κ.Σ. «αποφασίζει τη μεταρρύθ-
μιση του εγκεκριμένου σχεδιαγράμματος του Ασπροπύργου από της με-
σημβρινής πλευράς της κοινοτικής πλατείας της κειμένης κάτωθι του ελαι-
οτριβείου κληρονόμων Δημ. Αθ. Τσίγκου μέχρι του τελευταίου τετραγώνου
του σχεδιαγράμματος συμπεριλαμβανομένου και ευρύνει την κεντρικήν
οδόν κατά δύο μέτρα εκ της ανατολικής πλευράς την δε υπ’ αριθ. 73 Πρά-
ξιν αφήνει εν ισχύει ως αύτη διατυπούται και προς την διαπλάτυνσιν της
Κεντρικής Επαρχιακής οδού της αρχομένης από της κωμοπόλεως και της
ληγούσης εις θάλασσαν».
Πράξη 152 (9 Φεβρουαρίου 1938). «Εγκρίνει την εκπονηθείσαν από τη
Μ.Υ.Κ. μελέτη αναμορφώσεως του ρυμοτομικού χάρτου εκ δραχμών διακο-
σίων χιλιάδων (200.000) και ορίζεται όπως ενεργηθεί δημοπρασία δια την
ανάδειξιν εργολάβου προς εκτέλεσιν του έργου».
Πράξη 167 (17 Μαρτίου 1938). Εγκρίνουν τα πρακτικά της δημοπρασίας.
Μειοδότης ο Κων. Παπαδογιάννης, με μείωση 60% εφ’ όλου του προϋπολο-
γισμού του έργου.
Πράξη 64 (26 Αυγούστου 1939). Με έγγραφο του Νομάρχου είχε συγκροτηθεί
επιτροπή για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών υπό του εργολάβου
στην οποία παρίσταντο ο Πρόεδρος και τρεις σύμβουλοι. Συζητήθηκαν 31 εν-
στάσεις. Έγιναν δεκτές οι περισσότερες ενστάσεις που σχετίζονταν κυρίως με
οικοδομές της αγοράς. (Όλες οι λεπτομέρειες στο παραπάνω πρακτικό).
Σχολεία. 1) Λαϊκό Ιατρείο ή Διδακτήριο Δημοτικού Σχολείου. Την 4η Οκτω-
βρίου 1930 (Πράξη 65) ψηφίστηκε πίστωση για την Ίδρυση Λαϊκού Ιατρεί-
ου και τη 19η Ιουλίου 1931 (Πράξη 57) εγκρίθηκε δαπάνη 1.500δρχ. για το
μηχανικό Καμπάνη και 26.920δρχ. για τον εργολάβο Δημ. Ανυφαντή. Δηλα-
δή το έργο είχε ξεκινήσει. Τη 13η Σεπτεμβρίου 1936 (Πράξη 45) επανέρχε-
ται στην επιφάνεια. Μελέτη αποπερατώσεως του Λαϊκού Ιατρείου, πίστωση
100.000δρχ. Τη 10η Οκτωβρίου 1936 (Πράξη 53) το Κ.Σ. δεν αποδέχεται την
έκπτωση 6% του μειοδότη Γ. Ν. Αγγελίδη και αποφασίζει την επανάληψη
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της δημοπρασίας. Έχουν παρέλθει δύο χρόνια και εμφανίζεται πάλι στα
πρακτικά το θέμα. Την 27η Οκτωβρίου 1938 (Πράξη 79) το Κ.Σ. λαμβάνοντας
υπόψη την εκπονηθείσα μελέτη της Μ.Υ.Κ. που διαβιβάστηκε από το
Υπουργείο Παιδείας την 29η Σεπτεμβρίου 1938, αποφασίζει την αποπερά-
τωση του έργου με τίτλο Λαϊκό Ιατρείο ή Διδακτήριο Δημοτικού Σχολείου.
Ψηφίζει πίστωση 145.000δρχ. και τη διενέργεια διακήρυξης δημοπρασίας
προς ανάδειξη εργολάβου. Τη 15η Απριλίου 1939 το Κ.Σ. εγκρίνει τον 1ο συ-
γκριτικό πίνακα εργασιών του Διδακτηρίου ή Λαϊκού Ιατρείου. Σε ποιο μέ-
ρος ξεκίνησε η κατασκευή αυτού του κτηρίου δεν προκύπτει σε καμία από
τις πάρα πάνω αποφάσεις.
2) Το διτάξιο Νηπιαγωγείο. Τη 10η Οκτωβρίου 1936 (Πράξη 55) ο Πρόεδρος
αφού εξήγησε στο Κ.Σ. ότι είναι επείγουσα ανάγκη να κατασκευασθούν δύο
αίθουσες στο Δημοτικό Σχολείο γιατί γίνεται μάθημα και στους διαδρόμους
κι ότι την ίδια πρόταση έκανε και ο επιθεωρητής που επισκέφτηκε το σχο-
λείο μαζί με μηχανικό του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε παμψηφεί
η χορήγηση 120.000δρχ. «υπέρ ανεγέρσεως αιθουσών εν τω υπάρχοντι Δη-
μοτικώ Σχολείω, στο όνομα του ταμία της σχολικής εφορείας». Την 21η Σε-
πτεμβρίου 1938 (Πράξη 58), ο Πρόεδρος εισηγείται: Επειδή μέλει να οικο-
δομηθεί ενταύθα το διτάξιον Νηπιαγωγείον να χορηγηθεί κονδύλι για να οι-
κοδομηθεί το οίκημα. Το Κ.Σ. αποφάσισε τη χορήγηση 150.000δρχ. γι’ αυτό
το σκοπό.
Τη 16η Ιουλίου 1939 (Πράξη 47) ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δια την ίδρυση του
διτάξιου Νηπιαγωγείου έχουν χορηγηθεί 170.000δρχ. από τον προϋπολογι-
σμό 1938-1939 και 50.000δρχ. από τον Προϋπολογισμό του 1939-1940 σύνο-
λο 220.000δρχ. και για την αποπεράτωσή του αποφασίστηκε η χορήγηση άλ-
λων 50.000δρχ.
Δια την ανέγερση του Νηπιαγωγείου καταπατήθηκαν 536μ2 οικοπέδου που
ανήκε στο Δημήτριο Κων/νου Γκίκα Λιάκου. Αφού ελέχθηκαν οι τίτλοι και
διαπιστώθηκε η κυριότητα χορηγήθηκε πίστωση 80.400δρχ. (Πράξη 57/18η

Αυγούστου 1939). Τη 10η Σεπτεμβρίου 1939 (Πράξη 65) έγινε αναμόρφωση
του Προϋπολογισμού με νέο Κεφάλαιο: «αγορά οικοπέδου προς ανέγερσιν
Νηπιαγωγείου». Το Κ.Σ. έδωσε εντολή στον Πρόεδρο να προβεί στη σύντα-
ξη συμβολαίου αγοράς του οικοπέδου.
Την 5η Νοεμβρίου 1939 (Πράξη 73) το Κ.Σ. ψήφισε πίστωση 15.000δρχ. για
τα εγκαίνια.
3) Την 4η Ιουνίου 1939 (Πράξη 24) το Κ.Σ. ψήφισε πίστωση υπέρ της σχολι-
κής εφορείας για την ανέγερση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου.
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Αναμφισβήτητα δημιουργείται κάποια σύγχυση σχετικά με την υλοποίηση
των πάρα πάνω αποφάσεων. Έχοντας προσωπική εμπειρία από τα κτήρια
που κατασκευάστηκαν στην περιοχή του Δημοτικού Σχολείου μπορώ να βε-
βαιώσω ότι το 1939 εγκαινιάστηκε το διτάξιο σχολείο (Πατριάρχου Γρηγο-
ρίου - Αγίου Δημητρίου - Πλάτωνος) σήμερα Α’ Νηπιαγωγείο. Χρησιμοποι-
ήθηκε το 1939 από το Β’ Δημοτικό Σχολείο. Στην ανατολική αίθουσα συνδι-
δασκαλία α’ και β’ τάξης, στη δυτική γ’ και δ’ τάξης. Τα πρώτα χρόνια μετά
την απελευθλερωση ως Παράρτημα του γυμνασίου το οποίο αρχικά ανήκε
διοικητικά στο γυμνάσιο Ελευσίνας.
Τη σχολική χρονιά 1940-1941 εγκαινιάστηκε από τη δ’ τάξη του Β’ Δημοτικού
η νέα αίθουσα που δημιουργήθηκε στην ανατολική Πτέρυγα του Α’ Δημοτικού
Σχολείου. Ήμουνα εκεί μαθητής όταν κηρύχτηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος.
Το κτήριο για το Διδακτήριο ή Λαϊκό Ιατρείο μένει αδιευκρίνιστο. Ο μο-
ναδικός χώρος πέραν του περιβόλου του δημοτικού σχολείου που μπορού-
σε να χρησιμοποιήσει η Κοινότητα ήταν ο χώρος που χτίστηκε το Α’ ΚΑΠΗ.
Το πρώτο κτήριο χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο θηλέων τις πρώτες δεκαε-
τίες του 20ου αιώνα. και αργότερα ως Νηπιαγωγείο. Στην κατοχή και από το
κατοχικό Ιδιωτικό Γυμνάσιο του Π. Παπασιδέρη. Μετά την απελευθέρωση
στη θέση του Παλαιού Νηπιαγωγείου χτίστηκε νέο κτήριο όπου κατά και-
ρούς χρησιμοποιήθηκε για διάφορες χρήσεις και τελικά από το Α’ ΚΑΠΗ.
Με τον πρόσφατο σεισμό το κτήριο θεωρήθηκε ακατάλληλο, γκρεμίστηκε
και χτίστηκε το θαυμάσιο σύγχρονο κτήριο του Α’ ΚΑΠΗ.
Αρκετά χρηματικά ποσά χορηγήθηκαν στα σχολεία για τις ανάγκες τους.
Ακόμη για την κατασκευή του Αγίου Δημητρίου και επίσης δαπανήθηκαν
για διάφορα μικρότερα έργα. Ένα μικρό δείγμα για τις οικονομικές δυ-
νατότητες της Κοινότητας φαίνεται και από τους παρακάτω απολογι-
σμούς.

Οικον. έτος Εισπράχθησαν Δαπανήθηκαν Χρημ. Υπόλοιπον Ημερομηνία

1935-1936 1.030.987,65 769.877,05 261.110,60 31 Ιουλίου 1936

1936-1937 1.285.775,10 688.070,80 597.704,30 31 Ιουλίου 1937

1937-1938 1.632.328,75 856.246,10 776.082,65 31 Ιουλίου 1938

1938-1939 1.693.902,85 1.354.668,60 339.234,25 31 Ιουλίου 1939

Αξίζει να μνημονεύσουμε δύο γεγονότα που έγιναν στον Ασπρόπυργο αυτήν
την περίοδο. Το Μάϊο του 1936 επισκέφτηκαν τον Ασπρόπυργο 75 μέλη των
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Αχέπανς. Θέλησαν να γνωρίσουν την κωμόπολη που βράβευσε η Ακαδημία
Αθηνών με το βραβείο Αχέπανς, όπως τονίζεται στην Πράξη 13 της 31ης

Μαΐου. Η Κοινότητα φρόντισε για την ωραία εμφάνιση της κωμόπολης, το
στολισμό και τη φιλοξενία των επισκεπτών. Παρέθεσε γεύμα και ψηφίστηκε
για όλα πίστωση 4.515δρχ. 
Από την πράξη 129 της 31ης Μαρτίου 1937 πληροφορήθηκα τη χρονολογία
θανάτου του Περικλή Αντωνίου Καλλιέρη γραμματέα του Γεωργικού Επι-
μελητηρίου Αττικοβοιωτίας που είχε διατελέσει και γερουσιαστής. Ο Πρόε-
δρος είχε συνεννοηθεί προφορικά με τους συμβούλους και κατέθεσε στη σω-
ρό του νεκρού στεφάνι που στοίχισε 800δρχ. Νήπιο εγώ άκουγα ότι στήρι-
ξαν με δοκάρια το ξύλινο μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειάς του για ν’
αντέξει τον κόσμο που συγκεντρώθηκε. Αλλά η εικόνα που αποτυπώθηκε
στο μυαλό μου ήταν η πομπή που ακολουθούσε το φέρετρο όταν πέρασαν
μπροστά από το πατρικό μου και η έντονη εντύπωση από την εμφάνιση του
Μητροπολίτη και της ακολουθίας του.
Ποια ήταν η συμπεριφορά της Κοινότητας απέναντι στο καθεστώς; Μ’ αυτή
τη συμπεριφορά θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο της δημόσιας ζωής τα χρό-
νια της Δικτατορίας του Μεταξά.

γ) Φώτιος Αντωνίου (Μάρτιος 1940 - Σεπτέμβριος 1941)
Στη συνεδρίαση του Κ.Σ. της 5ης Μαρτίου 1940 (Πράξη 116) ήταν ο πρόεδρος
Ιωάννης Ρόδης και οι σύμβουλοι: Ν. Μ. Λιόσης, Σπ. Σ. Τσίγκος, Αναστ.
Μπρέμπος, Δημ. Μελετίου. Τέσσερεις ημέρες μετά 9 Μαρτίου 1940, (Πρά-
ξη 117) στα πρακτικά εμφανίζονται Πρόεδρος ο Φώτιος Αντωνίου και σύμ-
βουλοι οι: Γ. Α. Καλλέργης, Αν. Μ. Μουζάκας, Απ. Γ. Πηλιχός χωρίς καμία
άλλη ενημέρωση ή εξήγηση.
Από το Μάρτιο 1940 μέχρι και το Δεκέμβριο του 1940 έχουν καταχωριστεί
84 αποφάσεις. Συνέχισα εξετάζοντας τα πρακτικά μέχρι την 9η Ιουνίου
1941. Άλλες 39 αποφάσεις. Σύνολο 123. Πλην ελάχιστων εξαιρέσεων οι
αποφάσεις αφορούν σε διακηρύξεις δημοπρασιών για την ενοικίαση των
φόρων και των κτημάτων της κοινότητας, σε επισκευές, σε τρέχουσες ανά-
γκες. Τη 15η Ιουλίου 1940 (Πράξη 20) ψήφισαν το Πρόγραμμα Εκτελεστέ-
ων κοινοτικών έργων και υπηρεσιών. Περιελάμβανε αποζημιώσεις της
απολλοτριωθείσης Πλατείας και των ρυμοτομούμενων οικιών, βελτίωση της
ύδρευσης, κατασκευή αφοδευτηρίου, επισκευή κτηρίων, κατασκευή αν-
δριάντος του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκτός από ελάχιστες επισκευές τί-
ποτε δεν πραγματοποιήθηκε από το πάρα πάνω τεχνικό πρόγραμμα.
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Δεν αναφέρεται καμία πίστωση που
να διατέθηκε στα δύο έργα της
Προεδρίας Ι. Ρόδη δηλαδή στη γέ-
φυρα του Αγίου Γεωργίου και στο
Μηχανοστάσιο για τα οποία δεν
υπήρχε απόφαση μέχρι την 5η Μαρ-
τίου 1940 για απολογισμό και
έγκριση από το Κ.Σ. Αλλά μόνο την
21η Σεπτεμβρίου 1940 η Πράξη 48
κατά την οποία κατεβλήθησαν
1.010δρχ. αποζημίωση στα μέλη πα-
ραλαβής της κατασκευασθείσης γέ-
φυρας και η πράξη 49 κατά την
οποία κατεβλήθησαν 2.270δρχ.
στην επιτροπή παραλαβής του μη-
χανοστασίου.
Είναι άξιο να σημειωθεί ότι διατέ-
θηκαν 1.500δρχ. για τον εορτασμό
της 25ης Μαρτίου (Πράξη 120) και

25.000δρχ. για την επέτειο της 4ης Αυγούστου (Πράξη 28) της 28ης Ιουλίου 1940.
Θεώρησα αναγκαίο να διαπιστώσω ποιές αποφάσεις αναφέρονται στο αλ-
βανικό μέτωπο καθώς και την κατάκτηση από τα γερμανικά στρατεύματα.
Υπήρχαν μόνον οι πάρα κάτω. Την 5η Νοεμβρίου (Πράξη 60) πίστωση
25.000δρχ. για κατασκευή καταφυγίου. Την 4η Δεκεμβρίου 1940 (Πράξη
64) πίστωση 25.000δρχ. για την αγορά μαλλιού το οποίο θα χρησιμοποιού-
σαν οι γυναίκες για να κατασκευάσουν μάλλινα είδη για το στρατό. Την 7η

Ιανουαρίου 1941 (Πράξη 69) πίστωση 30.000δρχ. για φάρμακα εν όψει της
λετουργίας Λαϊκού Ιατρείου. Επίσης (Πράξη 73) 5.200δρχ. πληρωμή της
σειρήνας (ειδοποιούσε να τρέξουν στα καταφύγια) και (Πράξη 75)
1.200δρχ. στην Τσάκαλη ενοίκιο για το υπόγειο στην αγορά που χρησιμο-
ποιείτο ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Τίποτα για τον
ερχομό των κατακτητών, ούτε για την παρουσία του Γερμανού αξιωματού-
χου στο οποίο παραδόθηκε το κλειδί της κωμόπολης. Αλλά για τον υπέρο-
χο αγώνα και ό,τι επακολούθησε, στην συνέχεια αυτής της μελέτης για το
τόπο μας από το γράφοντα, αν γι’ αυτό ευτυχήσει.
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Ο Δημόσιος Βίος (1936-1940)
Στην Ελλάδα είναι η περίοδος της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά.
Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και αρθρογραφία610. Εδώ κάποιες μόνο
παρατηρήσεις ενδεικτικά. Ο αιφνίδιος θάνατος πολιτικών ηγετών, Γ. Κον-
δύλη, Ελ. Βενιζέλου, Κ. Δεμερτζή σε σύντομο χρονικό διάστημα διευκό-
λυνε την επιβολή της δικτατορίας. Πρόσχημα ήταν ο κομουνιστικός κίνδυ-
νος και η πανεργατική απεργία που είχε προσδιοριστεί για τις 5 Αυγού-
στου. Στην πραγματικότητα ήταν ο τρόπος που επέλεξαν, ο βασιλιάς από
αισθήματα ανασφάλειας της δυναστείας και ο Μεταξάς από φιλοδοξία
και ιδεολογικό προσανατολισμό και απέχθεια προς τον κοινοβουλευτι-
σμό. Το μικρό κόμμα του ποτέ δεν είχε απήχηση στο λαό. Στο «Τετράδιο
των Σκέψεων» στις 2 Ιανουαρίου 1941 λίγες ημέρες πριν από το θάνατό
του ―πέθανε στις 29 Ιανουαρίου 1941― ο Μεταξάς είχε καθορίσει ως
εξής το ιδεολογικό περιεχόμενο. «Η Ελλάς έγινε από της 4ης Αυγούστου
κράτος αντικομουνιστικό, κράτος αντικοινοβουλευτικό, κράτος ολοκλη-

610) Απ. Ε. Βακαλόπουλος: σελ.404-419. # Βασίλης Κρεμμυδάς: σελ.250-255. # Ν.Ε.Π.Ι. (1750-1940)

όπου: Η Δικτατορία Μεταξά: Σπύρος Λιναρδάτος σελ.423-429, Ευάγγελος Βενιζέλος: σελ.430-431,

Θανάσης Διαμαντόπουλος: σελ.431-433, Άλκης Ρήγος: σελ.433-434, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος:

σελ.434-435, Γιώργος Κοντογιώργης: σελ.435-437, Παύλος Πετρίδης: σελ.437-438.

1940. Στη βορεινή πόρτα του Α’ Δημοτικού Σχολείου. Ο Πρόεδρος Φ. Αντωνίου και
Σύμβουλοι της Κοινότητας. Δάσκαλοι (με τα λευκά ο Αντωνόπουλος) και δασκάλες.
Μέλη της Σχολικής Εφορείας. Εκπρόσωπος της Πολιτείας (στη μέση με παπιγιόν).

Ο παπά-Στέλιος και ο παπά-Δημήτρης.
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ρωτικό, κράτος με βάση αγροτική και εργατική, και κατά συνέπειαν αντι-
πλουτοκρατικό...».
Δεν υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις στη δικτατορία σε όλη της τη διάρκεια.
Τα πολιτικά κόμματα ήταν σε αποσύνθεση, είχαν χάσει τους ιδεολογικούς
τους στόχους και έδειχναν να μην εκφράζουν τους λαϊκούς πόθους. Ο στρα-
τός είχε εκκαθαριστεί μετά το κίνημα του 1935, ελεγχόταν η αστυνομία,
αφού από τον Μάρτιο του 1936 που έγινε ο Μεταξάς υπουργός Στρατιωτι-
κών κι ακόμα περισσότερο από τον Απρίλιο που έγινε Πρωθυπουργός είχε
προωθήσει τους ανθρώπους του κινήματος του 1923 και άλλους σε θέσεις
κλειδιά του κράτους. Η καταστολή, οι εκτοπίσεις, οι συλλήψεις, η διάλυση
όλων των κομμάτων και των οργανώσεων, του ΚΚΕ και άλλων ομάδων της
αριστεράς εξηγούν ως ένα σημείο την έλλειψη σοβαρών αντιδράσεων. Εξαί-
ρεση κάποιες αντιδικτατορικές εκδηλώσεις στο φοιτητικό χώρο.
Κυβέρνησε με συνταγματικές πράξεις σε καθεστώς αναστολής του Συ-
ντάγματος και των συνταγματικών ελευθεριών και με αναγκαστικούς νό-
μους και διαμορφώθηκαν θεσμοί αυταρχισμού και καταπίεσης. Ποια
ήταν η ιδεολογία και το περιεχόμενο του ολοκληρωτικού κράτους που
επαγγέλθηκε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου; Οι κοινωνικές και πολιτι-
κές δυνάμεις (συνδικαλισμός, αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμοί) που κρίνο-
νταν απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ολοκληρωτικού
κράτους όφειλαν να ενσωματωθούν και να αποτελέσουν οργανικό μέρος
του κράτους. Ενώ οι δυνάμεις που αντιστρατεύονταν τη λογική του ολο-
κληρωτικού κράτους καταργήθηκαν. Προσπάθησε να ελέγξει και να υπο-
τάξει το συνδικαλιστικό και συνεταιριστικό κίνημα. Χρησιμοποίησε γνω-
στά συνδικαλιστικά στελέχη του ΚΚΕ και άλλων αριστερών και πήρε ορι-
σμένα φιλεργατικά μέτρα. Λειτουργία του ΙΚΑ, Εργατικές εκδρομές,
υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με υποχρεωτική διαιτησία μεταξύ ερ-
γατών και εργοδοτών, κατώτατα όρια ημερομισθίων, εφαρμογή οκτάω-
ρου. Διάφορα άλλα οικονομικά μέτρα μεταξύ των οποίων ο νόμος «περί
ρυθμίσεως των αγροτικών χρεών» αλλά και η έκδοση της «Γραμματικής
της δημοτικής».
Διακήρυξε ότι δημιούργησε τον «τρίτο ελληνικό πολιτισμό» στα πρότυπα της
αρχαίας Σπάρτης και της Μακεδονίας του Φιλίππου. Παρασιώπησε την
Αθήνα. Πρώτος ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας ο οποίος είχε αναπτύξει
το πνεύμα αλλά όχι το θρησκευτικό φρόνημα. Δεύτερος ο πολιτισμός του Βυ-
ζαντίου που είχε αναπτύξει το θρησκευτικό φρόνημα και όχι το πνεύμα. Τρί-
τος πολιτισμός, το δικό του καθεστώς, που θα κατέφερνε τη σύζευξη των δύο
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αυτών στοιχείων. Ο τρίτος και ο τελειότερος γιατί οι δύο προηγούμενοι δεν
ήσαν τέλειοι. Όμως δεν δυσκολεύτηκε να απαγορεύσει τη διδασκαλία της
Αντιγόνης του Σοφοκλή και του Επιτάφιου του Θουκυδίδη.
Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει δικό του «κομματικό στρατό» δημι-
ούργησε την Ε.Ο.Ν. (Εθνική Οργάνωση Νεολαίας) και εμφανίστηκαν προ-
βλήματα με το Παλάτι όσπου επήλθε ένας συμβιβασμός στα τέλη του 1938.
Διαλύθηκαν οι πρόσκοποι και απονεμήθηκαν τιμητικές θέσεις της Ε.Ο.Ν.,
στο διάδοχο Παύλο, τη Φρειδερίκη και σε άλλα μέλη της βασιλικής οικογέ-
νειας. Διάλυσε και τις χριστιανικές οργανώσεις ΧΑΝ και ΧΕΝ και τα περου-
σιακά τους στοιχεία περιήλθαν στην Ε.Ο.Ν. Υπήρξε απομίμηση των χιτλερι-
κών και μουσσολινικών μεθόδων σε στολές, χαιρετισμό, πατριδοκαπηλία,
οργάνωση, προπαγάνδα. Δεν παρατηρήθηκε προθυμία εγγραφής στην
Ε.Ο.Ν. μέχρι το 1939 που έγινε υποχρεωτική στα σχολεία και τα εργοστάσια.
Ήταν η σχολική χρονιά 1938-1939 και εγώ μαθητής στη δευτέρα τάξη του
δημοτικού. Κάποια ημέρα την ώρα του μαθήματος άνοιξε ξαφνικά η πόρτα
και πέρασε με ορμή η Διευθύντρια με 5 μαθήτριες της έκτης, διέκοψε το μά-
θημα, και άρχισαν να τραγουδούν.

Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα
γιατί λάμπει ο ήλιος έτσι, γιατί φέγγει έτσι η μέρα.
Γιατί σαν κι αυτή παιδί μου την ημέρα τη χρυσή
πρασινίσανε οι κάμποι και ανθίσανε τα στάχυα
κι όλα γύρω τους τα βράχια γίνανε χρυσοπηγή.

Και συνέχιζαν, ένα μακρινάρι που έχω λησμονήσει, αρκετές φορές. Ύστε-
ρα σήκωσαν κάποιους από εμάς και μας έβαλαν να προσπαθούμε μαζί
τους. Ήρθαν μερικές φορές ακόμα όσπου και εμείς μάθαμε να το τραγου-
δάμε χωρίς βοήθεια.

***

Ποια ήταν η συμπεριφορά της Κοινότητας απέναντι στη δικτατορία, ποια η στά-
ση του λαού του Ασπροπύργου; Ο εορτασμός της 4ης Αυγούστου. Στην πρώτη
επέτειο η Κοινότητα πλήρωσε στο μαγαζί του Τριβέλα 5.200δρχ. για ό,τι σερβί-
ρισε στον κόσμο και 800δρχ. στον Ν. Πηλιχό που μετέφερε Ασπροπυργιώτες
και λαϊκά όργανα στο στάδιο στην Αθήνα (Πράξη 63, της 8ης Αυγούστου 1937).
Στη δεύτερη επέτειο διατέθηκαν 25.000δρχ. Για την οργάνωση του εορτασμού
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κλήθηκαν 21 άτομα. Τα ονόματα της Επιτροπής στην Πράξη 37 και οι προετοι-
μασίες στην πράξη 38 της 17ης Ιουλίου 1938. Αγοράστηκαν σφαχτά, κρασί, ψω-
μί και διασκέδασαν με λαϊκούς οργανοπαίκτες. Για την Τρίτη επέτειο διατέθη-
καν πάλι 25.000δρχ. Η επιτροπή αποτελείτο από 18 άτομα. Τα ονόματα στην
πράξη 41 και η πίστωση στην 44 της 12ης Ιουλίου 1939. Επανάληψη της προη-
γούμενης επετείου. Σφαχτά, κρασιά, ψωμιά και διασκέδαση με λαϊκά όργανα.
Η επόμενη επέτειος του 1940.
Η πίστωση είχε καθιερωθεί 25.000δρχ., μόνο που για την επέτειο της 25ης Μαρ-
τίου διατέθηκαν μόλις 1.500δρχ. Ήταν φυσικά μικρή επέτειος η 25η Μαρτίου!
Η Επιτροπή που ορίστηκε την 28η Ιουλίου 1940 αποτελείτο από 15 άτομα. Ορί-
στηκαν υποεπιτροπές 1) Για τα κρασιά, τα σφαχτά, τα ψωμιά κ.λ.π. 2) Για τους
θυρεούς της τετραετίας της 4ης Αυγούστου, και τις εικόνες του Βασιλιά, του Δια-
δόχου και του Πρωθυπουργού, 3) Για την πρόσληψη εγχωρίων οργάνων, 4) Για
την προμήθεια των πυροτεχνημάτων, 5) Για διάφορες άλλες εργασίες.
Στις διελεύσεις με το σιδηρόδρομο διοργανώθηκαν υποδοχές. 1) Την 6η

Μαΐου 1937 κατά τη διέλευση του βασιλιά και του Μεταξά. 2) Την 11η Νο-
εμβρίου 1937 κατά τη διέλευση του Μεταξά. 3) Την 21η Μαΐου του 1938 κα-
τά τη διέλευση του Μεταξά με την παράταξη των σχολείων και την αγορά
σημαιών για την Ε.Ο.Ν.

Αγοράστηκαν εικόνες του βασιλιά Γεωργίου και του Ιωάννου Μεταξά, εστά-
λησαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και την 1η Αυγούστου 1937 ο Ιωάννης
Μεταξάς ανακηρύχτηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο επίτιμος Πολίτης.
Για την Ε.Ο.Ν. Την 21η Σεπτεμβρίου 1938 (Πράξη 61) διατέθηκαν από το Κ.Σ.
55.000δρχ. για την ίδρυση Φιλαρμονικής. Την 3η Ιανουαρίου 1939 (Πράξη
105), η βασιλόπιτα της Ε.Ο.Ν. και παρέστηκαν όλες οι αρχές. Τη 12η Μαρτίου
1939 νοικιάστηκε το ισόγειο του Κολή Λιάκου (Δημοκρατίας κ Ρήγα Φεραί-
ου) για λέσχη της Ε.Ο.Ν. Εκεί συγκεντρώνονταν οι φαλαγγίτες. Είχαν και
βαθμοφόρους του αργυρού και του χρυσού πελέκεως. Άκουγα κάθε τόσο από
το πατρικό μου το Φώτη που προσπαθούσε να μάθει να παίζει με τη σάλπιγ-
γα τον ύμνο της Ε.Ο.Ν.

Στη γλυκιά μας την πατρίδα την τρανή κι ιστορική
Σύ απόμεινες ελπίδα Νεολαία Ελληνική.

Τον γνώριζα ψυχογιό, γείτονα στο περιβόλι. Όμως τα είχε παρατήσει, είχε
άλλη δουλειά. Έγινε σαλπιγκτής. Τον πάντρεψαν και με την υπηρέτρια της
δασκάλας. Θυμάμαι ακόμα στο σχολείο πρόβες για την παρέλαση. Οι φα-
λαγγίτες με τις στολές τους. Συμμετείχαν και μεγάλοι. Κι εμείς σκαπανείς με
κοντά παντελόνια και περιβραχιόνιο.
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***

Μαύρα σύννεφα κάλυπταν τη διεθνή ειρήνη. Όταν κηρύχτηκε η δικτατορία
της 4ης Αυγούστου η φασιστική611 Ιταλία του Μουσσολίνι είχε κατακτήσει την
Αβησσυνία και απέβλεπε να δημιουργήσει προγεφύρωμα στη Βαλκανική.
Τη 19η Ιουλίου 1936 άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία. Την 29η Ια-
νουαρίου 1937 σύναψαν σύμφωνο φιλίας η Γιουγκοσλαβία και η Βουλγαρία
και την 1η Νοεμβρίου οι δύο πρωθυπουργοί Στογιάνοβιτς και Κιοσεϊβάνωφ
συναντήθηκαν στη Νίσσα και κατάστρωναν σχέδια να μοιράσουν τη Βόρεια
Ελλάδα, η Γιουγκοσλαβία τη Μακεδονία, η Βουλγαρία τη Θράκη. Η Ελλά-
δα προσπάθησε να προσεγγίσει την Τουρκία που τηρούσε στάση αναμονής.
Η Αγγλία τηρούσε απέναντι της Ελλάδας πολιτική μακιαβελισμού. Θα θυ-
σίαζε ελληνικά εδάφη αν θα μπορούσε να αποσπάσει τη Βουλγαρία από τον
άξονα. Η Ελλάδα ήταν απομονωμένη.
Ο Μεταξάς αντιμετωπίζει το διαχωρισμό ανάμεσα σε ιδεολογικούς προσα-
νατολισμούς και διπλωματικές επιλογές. Με κριτήρια γεωπολιτικά θα ταυτι-
στεί με το Βασιλιά Γεώργιο στην επιλογή της θαλασσοκράτειρας Αγγλίας,
της δύναμης που θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια και την εδαφική
ακεραιότητα της Ελλάδας.
Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν ραγδαία. Τη 13η Μαρτίου 1938 η ναζιστι-
κή612 Γερμανία εισέβαλε στην Αυστρία και κήρυξε την ένωση των δύο κρα-
τών. Την 29η Σεπτεμβρίου 1938 υπογράφηκε η συνθήκη του Μονάχου με-
ταξύ των πρωθυπουργών της Αγγλίας (Τσάμπερλαιν), Γαλλίας (Δαλαδιέ),
Ιταλίας (Μουσσολίνι) και του Χίτλερ για να ρυθμιστεί η Τσεχοσλοβακική
κρίση. Τη 15η Μαρτίου 1939 έγινε ο διαμελισμός της Τσεχοσλοβακίας.

611) Φασισμός. Ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας και η αυθαίρετη άσκησή της. Χρησιμοποιείται για

να δηλώσει την αυταρχικότητα, την αυθαιρεσία, την εξουσιαστική βίαια και αντιδημοκρατική συμπε-

ριφορά. Έτσι ονομάστηκε το ολοκληρωτικό καθεστώς που επέβαλε στην Ιταλία ο Μπενίτο Μουσσο-

λίνι από το 1922 μέχρι το 1943 που κατέρρευσε μαζί με την ήττα της Ιταλίας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλε-

μο. Είχε ως έμβλημα το σύμβολο των αρχόντων της Ρώμης, τις fasces, δέσμες από ράβδους με πέλεκυ

στο μέσο που κρατούσαν οι ραβδούχοι και προπορεύονταν των αρχόντων. Από εκεί και η λέξη fas-

sismo ταυτόσημη με τον ολοκληρωτισμό.

612) Ναζισμός. Επιβλήθηκε από το Χίτλερ στη Γερμανία από το 1933 μέχρι το 1945. Είχε ως κύρια αρ-

χή την έμφαση στην ανωτερότητα της γερμανικής φυλής έναντι των άλλων. Προήλθε η ονομασία από

το ΝΑΖΙ, συντετμημένο τύπο του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος του Χίτλερ. NAtionalsoZIalismus.
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Την 7η Απριλίου ο Μουσσολίνι αποβίβασε δυνάμεις και κατέλαβε την Αλβα-
νία και αμέσως άρχισε πόλεμος νεύρων με την Ελλάδα. Την 1η Σεπτεμβρίου
1939 ο Χίτλερ χωρίς να κηρύξει πόλεμο εναντίον της Πολωνίας εξαπέλυσε τα
στρατεύματα εναντίον της και τα αεροπλάνα βομβάρδιζαν τις πόλεις της. Θυ-
μάμαι αυτήν την επίθεση. Ο πατέρας μου δεν αγόραζε συχνά εφημερίδα. Με
έστειλε και πήρα το «Ελληνικόν Μέλλον» και γυρίζοντας καθώς κρατούσα
την εφημερίδα εντυπωσιάστηκα από τα σκαριφήματα της πρώτης σελίδας.
Δυο μέρες μετά Αγγλία και Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας.
Ακολούθησε ο διαμελισμός της Πολωνίας μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας και
η επίθεση της Ρωσίας κατά της Φιλανδίας (30 Νοεμβρίου) η οποία ύστερα
από τρίμηνη αντίδραση συνθηκολόγησε. Η Ρωσία προσάρτησε τη Βεσσαρα-
βία τη Βουκαβίνα και τα βαλτικά κράτη. Τον Απρίλιο του 1940 γερμανικά
στρατεύματα εισέβαλαν στη Δανία και τη Νορβηγία, το Μάϊο παραβίασαν
το έδαφος της Ολλανδίας και του Βελγίου και παρέκαμψαν τη γραμμή Mag-
inot και τη 14η Ιουνίου 1940 οι Γερμανοί μπήκαν στο Παρίσι.
Ιούλιο-Σεπτέμβριο 1940 η μάχη της Αγγλίας με τις τρομερές αερομαχίες πά-
νω από τη Μάγχη. Οι Έλληνες παρακολουθούσαν ανήσυχοι. Τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο δημιούργησαν οι Ιταλοί σειρά προκλήσεων. Αεροπλάνα βομ-
βάρδιζαν μονάδες του ελληνικού στόλου και το Δεκαπενταύγουστο τορπίλι-
σαν στην Τήνο το ελληνικό καταδρομικό «Έλλη».
Το ερώτημα που πέρασε στο λαό τελευταία ποιος είπε το όχι ο Μεταξάς ή ο
λαός είναι ψευδοδίλημμα. Ότι θα μας επιτίθενταν οι Ιταλοί δεν ήταν κάτι
αναπάντεχο. Το περίμενε η Κυβέρνηση. Η ιδέα να αντισταθούμε είχε ωρι-
μάσει. Ποιοι θα κατηγορούσαν την Ελλάδα όταν οι Γερμανοί είχαν από μή-
νες εγκατασταθεί στο Παρίσι και η Γαλλία είχε ηττηθεί; Ο Ιταλός Πρεσβευ-
τής Grazzi επισκεύτηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στις 3 το πρωί την 28η

Οκτωβρίου και του επέδωσε το τελεσίγραφο με την απαίτηση η Ιταλία να κα-
ταλάβει βάσεις και άλλα σημεία του ελληνικού εδάφους. Ο Μεταξάς δεν πε-
ρίμενε να ξημερώσει αλλά του απάντησε: «Alors, c’ est la guerre» (Λοιπόν,
έχουμε πόλεμο).
«Αυτή η επιλογή, η ελληνική απάντηση στο Μουσσολίνι και στον άξονα «ανύ-
ψωσε τον παλιό γερμανόφιλο και ύποπτο πάντα για φιλογερμανισμό, τον
εχθρό της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, τον αρχηγό μιας δικτατο-
ρίας που απομιμείτο τα χιτλερικά και μουσσολινικά πρότυπα σε ηγέτη του πα-
τριωτικού και αντιφασιστικού πολέμου του ελληνικού λαού». Ο μεγάλος κίν-
δυνος, ο φασιστικός, ένωσε όλους τους Έλληνες. Άφησε κατά μέρος τις αιτίες
της καταφοράς εναντίον του ο ελληνικός λαός και συσπειρώθηκε γύρω του.
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1940. Στρατιώτες στο δρόμο για το μέτωπο.

Γυρίζοντας από το μέτωπο της Αλβανίας.
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Η Δεκαετία 1930-1940
Στον πρώτο τόμο «Το Χωριό μας», έχουν περιγραφεί αναλυτικά: Οι γεωρ-
γικές εγασίες, η κηπουρική, η ζωοκομία καθώς και όλα τα άλλα επαγγέλ-
ματα που συμπλήρωναν όλες τι άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες στο
χωριό. Η λαϊκή πίστη, η μεταφυσική του λαού, η λαϊκή κοσμοθεωρία, η
γλώσσα και η δημώδης φιλολογία.
Ο κύκλος της ανθρώπινης ζωής: Έθιμα σχετικά με τη γέννηση, το γάμο και
το θάνατο καθώς και τα έθιμα που βιώνονταν και επαναλαμβάνονταν ανά-
λογα με την εποχή κάθε έτους. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο εδώ να κάνω κά-
ποια σχόλια για τη δεκαετία του τριάντα.
Ειδικά αυτή τη δεκαετία αυξήθηκαν τα άλογα ράτσας. Άλογα εκλεκτά
σέρβικα, ουγγαρέζικα. Συναντούσες κάθε τόσο τις σούστες με τα όμορφα,
καλοφροντισμένα άλογα στους δρόμους του χωριού. Συνέβαλαν στο όργω-
μα, στη σπορά, στις μεταφορές. Όμοια και στα περιβόλια. Στο όργωμα,
στη διαμόρφωση του χωραφιού σε αλίες και τραπέζια, στη μεταφορά της
κοπριάς και των προϊόντων. Ακόμη, μετέφεραν την εργατιά στο χωράφι
και στο ηλιοβασίλεμα, στην επιστροφή, συνόδευαν το τραγούδι με τον τρο-
χασμό τους.
Έμαθαν οι αγρότες να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα λιπάσματα και να κά-
νουν σωστή επιλογή των σπόρων.
Τα περιβόλια αυξάνονταν. Πηγάδια άνοιγαν όλο και βορειότερα στον κά-
μπο σε μεγαλύτερο βάθος. Είχαν ξεκινήσει οι παππούδες τα περιβόλια κο-
ντά στη θάλασσα με πηγάδια ανάβαθα. Κινούσαν τα μαγγάνια με άλογα.
Στις πρώτες δεκαετίες του 20στού αιώνα μερικοί χρησιμοποίησαν ατμομηχα-
νές, ύστερα αρκετοί πετρελαιομηχανές. Στη δεκαετία του ’30 ήρθε στο χω-
ριό το ηλεκτρικό ρεύμα και σύντομα επεκτάθηκε στα περιβόλια.
Αντιγράφω κάποια στοιχεία από ένα βιβλίο για τους λαχανόκηπους της Αττι-
κής613. Γράφει για τον Ασπρόπυργο: 5.000 περίπου στρέμματα κήπων, αρδευό-
μενα δι’ ύδατος φρεατίου βάθους 5-50μ. και με ηλεκτρικά μάγγανα δια 300 κή-
πους, πετρελαιοκίνητα τοιαύτα δια 30 κήπους και ιπποκίνητα δια 10 κήπους.

Η κατανομή έχει ως κάτωθι περίπου.
1) Από 3-7 στρέμ. 50 κήποι

2) Από 8-15 στρέμ. 250 κήποι
3) Από 16-30 στρέμ. 25 κήποι
4) Από 31-50 στρέμ. 15 κήποι

Εις τους κήπους τούτους καλλιεργούνται θερινά (τομάτα, αγγούρι, μπάμια,
κολοκύθι, μελιτζάνα κυρίως, δευτερευόντως παντζάρια, πατάτα, κρομμύδι,
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πιπεριά, φασόλια) και χειμερινά (κουνουπίδι, λάχανο, κουκιά και δευτε-
ρευόντως σέλινα, καρώτα και λοιπά φυλλώδη λαχανικά).
Αναπτύχθηκε η αγελαδοτροφία και σ’ αυτό συνέβαλε η ίδρυση του συναιτε-
ρισμού το 1936. Λίγα μέλη στην αρχή, 105 το 1938 και μέχρι το τέλος της δε-
καετίας μέλη και αγελάδες τετραπλασιάστηκαν. Αντιξοότητες από τον αντα-
γωνισμό με κάθε μέσο της Ε.Β.Γ.Α. και των υποστηρικτών της παραγόντων
της τότε εξουσίας. Θέριεψε όμως η συνεταιριστική ιδέα. Άρχισαν να που-
λούν το γάλα και ν’ αγοράζουν τις τροφές, βγάζοντας από τη μέση, τους με-
σάζοντες.
Οι διάφοροι επαγγελματίες χτίστες, ξυλουργοί, σιδηρουργοί, φανοποιοί,
κουρείς, ράφτες, τσαγκάρηδες, σαγματοποιοί και κατασκευαστές της σαγής
των αλόγων, πεταλωτές, καρροποιοί, αυξήθηκαν και βελτιώθηκε η ποιότητα
των κατασκευών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αλλά και μερικά μικρά
εμπορικά βελτιώθηκαν εξυπηρετώντας τις διάφορες παρουσιαζόμενες ανά-
γκες. Διέθεταν τρόφιμα, αγροτικά εργαλεία, είδη κιγκαλερίας, υφάσματα,
και υποδήματα γυναικεία καθημερινής χρήσης, νήματα και άλλα είδη για
ράψιμο και κέντημα. 
Οι φόροι της Κοινότητας αυξήθηκαν όπως διαπιστώθηκε σε ποσοστά και εί-
δη. Στους φόρους προϊόντων γης, γαλακτοκομίας, ζωοκομίας και επιτηδευ-
ματίων προστέθηκαν νέοι για βιομηχανικά προϊόντα για τα πεζοδρόμια, για
τη στάθμευση των αυτοκινήτων. Μία ακόμη απόδειξη της εξέλιξης που συ-
ντελείτο.
Αυξήθηκαν τα μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα. Σεβρολέτ, Σουντεμπέκερ,
Οκτακύλινδρες Φορντ. Καθαροβαμμένα, εντυπωσιακά στα μάτια μας, πιτσι-
ρίκια εμείς, τα παρατηρούσαμε ολόγυρα κι είχαμε ένα δικό μας τρόπο να
συμπεραίνουμε για τις δυνατότητές τους. Μετρούσαμε τα εξωτερικά χωρί-
σματα της καρότσας του κάθε αυτοκινήτου. Αν όμως κάποιος κάτι περισσό-
τερο είχε ακούσει έπαιρνε το λόγο και εξέφραζε τη γνώμη για τα προτερή-
ματα των Φορτ ή Σεβρολέτ ανάλογα και με τη δική του προτίμηση ή τη συγ-
γένεια με κάποιον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, και υποστήριζε ότι αυτό ήταν το
καλύτερο.

613) Νικολάου Κανάση: Οι Λαχανόκηποι της Αττικής. Κυκλοφόρησε το 1944, αλλά τα στοιχεία ελά-

χιστα θα διέφεραν από εκείνα του τέλους της δεκαετίας του τριάντα.

614) Για το «Θρασύβουλο» στο 1ο Τεύχος της «Λαμπηδόνας», Μάρτιος 1996, σελ.14-15, συνέντευξη

με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Δημ. Καμπόλη (Γαλάνδρα) με αξιόλογες λεπτομέρειες.
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Από αριστερά: Αθανάσιος Νέος, Ιωάννης Κώνστας, Σπύρος Δέδες,
Γιώργος και Αντώνης (αδέλφια) Γκολέμης, Κωνσταντίνος Λιάκος (Κωτσούλης).

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στη Λίμνη Κουμουντούρου.

Στον Άγιο Λουκά: Από αριστερά όρθιοι: Ν. Παντελόπουλος (ψάλτης), οι ιερείς Μπόζος
και Κ. Παπασιδέρης. Παπαδάς (;), Ι. Τσίγκος (επίτροπος), Δ. Παπαδάς.

Κάτω: Αγγελόπουλος (ψάλτης), Γ. Παπασωτηρίου (επίτροπος), Αν. Παπαδάς.
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Διεξαγωγή εκλογών. 
Σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αντιπρόσωποι συνδυασμών. Ψηφίζει ο Ι. Λιάκος.

Με φόντο το Ζάππειο. Αντιπροσωπία αγελαδοτρόφων Ασπροπύργου ύστερα από
επίσκεψη στο αρμόδιο Υπουργείο για επίλυση θεμάτων σχετικών με την αγελαδοτροφία.

Πίσω με το καπέλο ο Σιδέρης Τσίγκος.
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Αθλητισμός. Πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που ιδρύθηκε στον Ασπρόπυρ-
γο ο «Θρασύβουλος». Πολλοί έχουν διαβεβαιώσει ότι ιδρύθηκε το 1928614.
Όπως έχει διηγηθεί ο Δ. Καμπόλης, ποδοσφαιριστής του «Θρασύβουλου»
και της «Νεολαίας» αργότερα, το 1932 διαλύθηκε ο «Θρασύβουλος». Τό-
τε άρχισε η διχόνοια, είπε. Φύγανε μερικοί και κάνανε την «Ένωση».
Αποτέλεσμα. Διαλύθηκαν και οι δύο ομάδες. Την ίδια εποχή δημιουργή-
θηκε και η ομάδα του «Ασπροπυργιακού». Ήταν υποδεέστερη. Οι υπο-
στηριχτές των αιωνίων αντιπάλων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού υπήρ-
χαν και τότε. Διηγείται και πάλι ο Δ. Καμπόλης για τον «Ασπροπυργια-
κό». Αυτοί ήσαν με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό είχε παρτί-
δες ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ενώ ο αδελφός του ο Πανούσης, ήταν
Ολυμπιακός, ήταν με εμάς.
Το 1936 ιδρύθηκε η «Νεολαία». Πιστεύω ότι το όνομα δεν ήταν τυχαίο. Την
ίδια χρονιά δημιουργήθηκε ο Σύλλογος «Αναγέννηση» που τμήμα του υπήρ-
ξε και η ομώνυμη ποδοσφαιρική ομάδα. Στη διετία 1939-1940 δημιουργήθη-
κε μία ακόμη ποδοσφαιρική ομάδα ο «Ασπροπυργιακός». Σχηματίστηκε κυ-
ρίως από νεαρούς θαμώνες του καφενείου του Μπάμπη Μαρνίκα, που ήταν

«Θρασύβουλος».
Εξ αριστερών: Παν. Παπαδημητρίου, Προκόπ. Παπαδημητρίου, Ιωάν. Τσίγκος,

Αντ. Γκολέμης, Βιτσικουνάκης, Γεώρ. Λιόσης, Δημ. Καραμπούλας,
Θωμάς Βούρος, Ευάγ. Λιάκος, Δημ. Σπυρίδων.
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και ο ίδιος ποδοσφαιριστής του Ασπροπυργιακού.
Προσπάθησα να εξασφαλίσω φωτογραφίες όλων των ποδοσφαιρικών ομά-
δων. Υπάρχει η μοναδική του Θρασύβουλου. Από τις φωτογραφίες της Νε-
ολαίας επέλεξα αυτή επειδή απεικονίζει σχεδόν πλήρη τη σύνθεση της ομά-
δος. Δεν βρήκα φωτογραφίες της Αναγέννησης και του Ασπροπυργιακού.

Γήπεδα χρησιμοποιούσαν: Ο Θρασύβουλος τον χώρο όπου η Πλατεία Κυ-
πρίων Αγωνιστών. Η Νεολαία αρχικά τον χώρο ―τώρα οικοδομημένο―
που περικλείουν οι οδοί Υψηλάντου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κολοκο-
τρώνη. Αργότερα την Πλατεία Μπακογιάννη με την επέκταση ανατολικά.
Η Αναγέννηση τον χώρο που καλύπτεται από το βόρειο τμήμα του Σταδί-
ου της πόλης. Αυτό το γήπεδο χρησιμοποίησε και ο Ασπροπυργιακός. Απο-
δυτήρια δεν υπήρχαν. Ντύνονταν σε κάποιο γειτονικό σπίτι.
Βελτιώθηκε η διασκέδαση και εμπλουτίστηκε με τραγούδια ποιοτικά. Έγινε
ο Ασπρόπυργος σταυροδρόμι που έσμιξαν μουσικοί από την Παλαιά Ελλά-

«Νεολαία».
Όρθιοι εξ αριστερών: Παν. Τσίγκος, Αλεξ. Παπαϊωάννου, Μιχ. Λιόσης,

Παν. Χατζής, Ντίνος Αντωνίου, Μιχ. Χατζής, Δημ. Καμπόλης, Ιωάν. Τριβέλας.
Κάτω εξ αριστερών: Γεώρ. Λιάκος, Αθαν. Τσεβάς, Θωμάς Βούρος.
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δα με τους Σμυρνιούς και τους Κωνσταντινουπολίτες. Γνώρισαν στο πανη-
γύρι τους, Αραπάκη, Καρύπη, Νούρο, Σωφρονίου, Στελάκη, Κάβουρα, Ρού-
κουνα, Παπασιδέρη, Ρόζα Εσκενάζη, Ρίτα Αμπατζή, Γεωργία Μυτάκη, Πα-
ναή Βουρλιώτη, Παπαναστασίου, Ογδοντάκη, Λιβαδίτη, Ναύτη, Τομπούλη,
Γιαννάκη Ζαφειρόπουλο, Περδικόπουλο, Καρακώστα, Ανεστόπουλο, τον
οποίο συναγωνιζόταν ο δικός μας Αν. Πέππας και πόσους άλλους. Και δεν
γινόταν γάμος χωρίς μια επιλογή από τους πάρα πάνω. Στο πανηγύρι και
στους γάμους οι ντόπιοι Πέππας (κλαρίνο), Λιάκος (βιολί) και σε γάμους ο
Γ. Κόλιας (λαούτο). Ακόμη και ρεμπέτικη κομπανία ήρθε σε ένα μαγαζί το
1939 στο Πανηγύρι. Ο Μάρκος Βαμβακάρης με την παρέα του, τους Στράτο,
Μπάτη και λοιπούς.
Όμως οι επιδράσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Έπεφταν σ’ αυτό το μουσικό
χωνευτήρι όπως οι παραπόταμοι στο ποτάμοι. Ο Σύλλογος «Αναγέννηση»
δημημιούργησε τη μαντολινάτα με σημαντικό αριθμό μαθητών. Μερικοί
τούς ανεβάζουν στους εξήντα. Μαντολίνα, μαντόλες, κιθάρες, τα μουσικά
όργανα, το όνομα του δασκάλου Μίλιος. Έκαναν μάθημα στα χαμόσπιτα
που γκρέμισε ο Τέλης και έχτισε τη γνωστή στη γενιά μου ταβέρνα με το
όνομά του, στην αρχή της οδού Ειρήνης. Ήταν η μοίρα αυτών των χαμό-
σπιτων να φιλοξενήσουν μαθητές. Έγινε κι αυτό στην «Κατοχή» λίγα μό-
λις χρόνια αργότερα. Ρωτούσα το Γιάννη Τσίγκο (Μπέμπη) ―παρωνύμιο
λόγω ορφάνιας― που υπήρξε μέλος της Μαντολινάτας. Μου είπε τα ονό-
ματα του Διοικητικού Συμβουλίου, τους μαθητές που είχαν διακριθεί στο
μαντολίνο και την κιθάρα. Δεν αναφέρω ονόματα μήπως και παραλείψω
κάποιους. Συμμετείχαν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Μήτσο-Διαμαντής
Γκολέμης με τη φλογέρα και ο Δημ. Γκολέμης με το κλαρίνο. Τον ρωτούσα
για τις συναυλίες και εντυπωσιάστηκα όταν σε κάποια παρέστησαν η Αλε-
ξάνδρα Λαλαούνη, η Σοφία Σπανούδη και ο Λάβδας. Η πληροφορία και
από ένα άλλο αφιέρωμα στο Σιδέρη Τσίγκο όπου έγραφαν: «Η Μαντολι-
νάτα έδωσε σειρά συναυλιών και απέσπασε μάλιστα ενθουσιωδέστατη
κριτική της κ. Αλεξάνδρας Λαλαούνη».
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε τον ερασιτεχνικό θίασο από
Ασπροπυργιώτες και τις παραστάσεις που είχε δώσει. Όσοι είχαν ιδίαν
αντίληψη μιλούν για ορισμένους ταλαντούχους. Λέγεται ότι ο Τάκης Μου-
ζενίδης λόγω φιλίας, επισκέπτης στον Ασπρόπυργο, τους είχε σκηνοθετή-
σει μία παράσταση.
Τραγούδι και χορός. Καλοκαίρι, τα βράδια, παρέες στους δρόμους τρα-
γουδούσαν λαϊκά, ελαφρά, πολυφωνικά τραγούδια, καντάδες. Χωρίς
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σπουδές στο τραγούδι με το χάρισμα της φωνής και την ικανότητα της σω-
στής απομνημόνευσης. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη φωνή. Με ένστικτο μουσικό.
Γνωστοί οι περισσότεροι στη μικρή κοινωνία του χωριού. Και στο χορό συ-
ναγωνισμός, ποιος θα χορέψει καλύτερα. Είχα ακούσει, αν δεν ήταν σκό-
πιμη η διάδοση, για ένα τσοπάνο που θέλοντας να βελτιωθεί στο χορό και
μην έχοντας άλλον κοντά του, ενώ έβοσκε τα πρόβατα, έδενε σε κλαρί δέν-
δρου σχοινί, το κρατούσε στο ένα του χέρι, τραγουδούσε και αυτοσχεδία-
ζε χορεύοντας.
Ανάγκη να χορέψουν είχαν και οι γυναίκες. Θα τις έβλεπαν να χορεύουν
καλεσμένες σε γάμο καθώς και στο πανηγύρι. Πολλές φορές σε ώρες σχό-
λης μαζεύονταν κοπέλες σε κάποιο φιλικό σπίτι και χόρευαν τραγουδώντας
ζωντανά αν δεν υπήρχε γραμμόφωνο. Και δεν το έκαναν για διασκέδαση,
αλλά για να μάθουν να χορεύουν.
Αλλαγές σημειώθηκαν και στην ενδυμασία. Άφησαν οι νέες τις πόλκες, τα
μισοφόρια, τις ποδιές και τα χαμηλά παπούτσια. Φόρεσαν ολόσωμα φορέ-
ματα και παπούτσια με ψηλά τακούνια. Ειδικά για το πανηγύρι η προετοι-
μασία άρχιζε δυο μήνες νωρίτερα. Μόνο το μαντήλι διατήρησαν. Χρειάστη-
καν αρκετά χρόνια ακόμα για να το αποβάλουν.
Το καλοραμμένο κουστούμι και τα σκαρπίνια ―ιταλ. scarpino και
scarpa=παπούτσι― ήταν το επίσημο ένδυμα των νέων της εποχής. Μερικοί
φορούσαν καπέλα, τη ρεμπούμπλικα και το καλοκαίρι το σκληρό ψαθάκι,
μπαγιασόν το έλεγαν και δεν μπόρεσα, αν και το προσπάθησα, να μάθω
γιατί. Υπήρχαν όμως μερικοί που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το ζωνάρι,
τη φαρδιά υφασμάτινη ζώνη με την οποία έσφιγγαν τη μέση και συγκρα-
τούσαν το παντελόνι, καθώς και την τραγιάσκα. Δεν ήταν εύκολο να φορέ-
σει κανείς το ζωνάρι. Είχε μάκρος. Τυλιγόταν γύρω από τη μέση, δεν έπρε-
πε να σχηματιστούν πτυχές και η άκρη του ζωναριού έπρεπε να καταλήξει
τελικά σε ορισμένο σημείο του σώματος.
Η αγορά αποτελούσε την καρδιά του χωριού. Δεν ήταν τόπος συγκέντρω-
σης εμπορευμάτων, διεξαγωγής εμπορίου, δεν είχε τη σημασία της από-
κτησης διαφόρων ειδών με την καταβολή χρηματικού ποσού. Η αγορά του
χωριού ήταν, τόπος συγκέντρωσης του λαού. Η αγορά είχε διατηρήσει την
αρχαία της σημασία. Συγκεντρωμένα τα καφενεία και κάποια κρασοπου-
λειά. Άρχισαν να χαρακτηρίζονται από τους θαμώνες. Καφενείο της νεο-
λαίας. Εκεί που πρωτοσύχναζαν οι πρωτόβγαλτοι στην αγορά και γινό-
ντουσαν αποδεκτοί από τους μεγαλύτερους. Καφενείο των προοδευτικών
εκείνων που οι επιδιώξεις είχαν κάποια παρέκκλιση από εκείνες της προη-
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γούμενης γενιάς, που κάτι ζητούσαν ν’ αλλάξουν. Σεβασμό μεν αλλά κάτι
διαφορετικό από τους πατεράδες. Το καφενείο της γενιάς που ακόμα κυ-
ριαρχούσε. Εκεί κι οι δάσκαλοι του χωριού. Εκεί η σοβαρότητα που εξέ-
πεμπε ο χώρος δυσκόλευε την παρουσία οποιουδήποτε. Φυσικά υπήρχαν
και τα στέκια των ανθρώπων της βιοπάλης που βγήκαν να βρουν παρέα, να
λύσουν προβλήματα, να ανταλλάξουν δυο κουβέντες. Και τους άλλους με
ένα κατοστάρι, μια ρέγγα και ό,τι πρόχειρο είχε το κρασοπουλειό, να γλυ-
καίνουν τον πόνο τους.
Μέσα σ’ αυτό το σύνολο ήσαν οι άνθρωποι που είτε με πάθος, είτε συγκρα-
τημένοι είχαν ζήσει από τη μια μεριά ή απ’ την άλλη το διχασμό. Ήσαν οι
απογοητευμένοι, ήσαν και οι ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των γεγονό-
των. Ήσαν οι νέοι που ακολουθούσαν την παράδοση του σπιτιού τους.
Ήσαν οι νέοι που επιθυμούσαν κάτι διαφορετικό. Ήσαν οι συντηριτικοί και
οι νεωτεριστές. Ήταν μια κατάσταση λανθάνουσα που δεν μπορούσε κανείς
να μαντέψει τι επρόκειτο να γεννοβολήσει.
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1834-1900
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 6ης/18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1834

Το Ν.Δ. 6/18-2-1834 «Περί Δημοτικών Σχολείων615» ήταν έργο του Γερμανού
Μάουρερ, μέλους της αντιβασιλείας. Στηρίχτηκε στο γαλλικό νόμο της
2/7/1833 που βασιζόταν σε Πρωσσικά πρότυπα με μερικές τροποποιήσεις616.
Ακολούθησε πιστά τον αντίστοιχο γαλλικό (που συντάχθηκε το 1833 με
υπουργό το François Guizot και έμεινε στην ιστορία με το όνομα του υπουρ-
γού αυτού). Ο Γάλλος νομοθέτης χρησιμοποίησε ως άμεση πηγή πρωσσικά
πρότυπα γράφει και ο Αλέξης Δημαράς617. Ήταν ένα νομοθέτημα τέλειο για
την εκπαίδευση ενός πολιτισμένου κράτους αλλά απρόσφορο και ανεφάρμο-
στο για την Ελλάδα, που μόλις είχε ελευθερωθεί και της έλειπε η κοινωνική
και οικονομική οργάνωση. Έτσι η εκπαιδευτική αυτή πολιτική, που αφορού-
σε στη Δημοτική Εκπαίδευση απέτυχε στην πρακτική της εφαρμογή618.
Γράφειο ο Μάουρερ για τα Δημοτικά Σχολεία619: Θα ιδρύονταν σιγά-σιγά σε
κάθε δήμο, και κατά κανόνα με έξοδα του δήμου, δημοτικά σχολεία, όπου θα
ήσαν υποχρεωμένα να φοιτήσουν όλα τα παιδιά από ηλικίας 7 μέχρι 12 ετών
(άρθρα 4-7). Εκτός όμως απ’ αυτά τα σχολεία των δήμων, η Κυβέρνηση θα εί-
χε το δικαίωμα να ιδρύει και εκείνη, ανάλογα με τις ανάγκες, και άλλα σχο-
λεία, ή όπου οι δήμοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, θα αναλάμβανε
το Κράτος την ίδρυση και συντήρηση του σχολείου. Η σχετική δε δαπάνη θα
βάραινε το Γενικό Εκκλησιαστικό και Σχολικό Ταμείο (αρθρ.59).
Η ίδρυση και συντήρηση των βασικών σχολείων για τη μόρφωση του λαού
ανατέθηκε στους δήμους. Έτσι προήλθε και η ονομασία «Δημοτικά Σχο-
λεία». Ωστόσο προβλεπόταν μια μηνιαία συνεισφορά των γονέων που την
προσδιόριζαν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες τα Δημοτικά Συμβούλια.
Οι δημοδιδάσκαλοι χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: σε δασκάλους νομών,

615) Εφημ. Κυβερνήσεως, φ.1, σελ.73-87.

616) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Τεύχος Α’, σελ.77.

617) Αλέξης Δημαράς: Ι.Ε.Ε., Τόμος ΙΓ’, σελ.485.

618) Σπύρος Ευαγγελόπουλος: σελ.80.

619) Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: Ο Ελληνικός Λαός, Τόμος Δεύτερος, σελ.534.



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

536

σε επαρχιακούς δασκάλους και σε δασκάλους δήμων πρώτης και δεύτερης
κατηγορίας (άρθρα 8-17)620 γράφει ο Μάουρερ, ενώ ο Ευαγγελόπουλος δι-
αιρεί τους διδασκάλους των δήμων σε α’, β’ και γ’ τάξεως (άρθρο 8) και προ-
σθέτει ότι τις απαιτούμενες γνώσεις για κάθε μια κατηγορία δασκάλων, κα-
θώς και την Επιτροπή και τον τρόπο προσδιορισμού της κατηγορίας που όρι-
ζαν τα άρθρα 9-13621.
Η φοίτηση για τα δημοτικά σχολεία ήταν επταετής και υποχρεωτική, ποτέ
όμως η διάταξη αυτή δεν τηρήθηκε. Για την εγγραφή απαιτείτο το 5ο έτος συ-
μπληρωμένο.
Διδάσκονταν σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2, 3,: Κατήχηση, στοιχεία της ελληνι-
κής, ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, σταθμά και μέτρα, γραμμική ιχνογραφία
και φωνητική, μουσική, αν ήταν δυνατό, και στοιχεία της γεωγραφίας, της ελ-
ληνικής ιστορίας και από τις φυσικές επιστήμες τα αναγκαιότατα (αρθρ.1).
Ακόμη δυο φορές την εβδομάδα υπό την εποπτεία του δασκάλου σωμασκία,
πρακτική διδασκαλία στην αγρονομία, κηπουρική, δενδροκομία, βομβυκο-
τροφία, μελισσοτροφία και τα κοράσια σε γυναικεία εργόχειρα (άρθρ.2).
Η δημοτική εκπαίδευση απέτυχε. Πολλοί δήμοι δεν μπόρεσαν να ιδρύσουν
σχολεία γιατί αδυνατούσαν να τα συντηρήσουν. Πολλές φορές οι δάσκαλοι
έμεναν απλήρωτοι. Πολλές κοινότητες που δεν μπορούσαν λόγω απόστασης
να στέλνουν τα παιδιά στα σχολεία των Δήμων μίσθωναν ανθρώπους με ελά-
χιστες γραμματικές γνώσεις ή τους εφημέριους για να μαθαίνουν στα παιδιά
ανάγνωση, γραφή και λίγη αριθμητική. Αυτά ήσαν τα λεγόμενα Γραμματο-
σχολεία ή Γραμματοδιδασκαλεία και αυτοί που δίδασκαν σ’ αυτά Γραμμα-
τοδιδάσκαλοι.
Το πρόβλημα του διδακτικού προσωπικού παρέμεινε οξύτατο. Στο δημοτικό
σχολείο η έλλειψη διδακτικού οδήγησε στην επιβίωση της αλληλοδιδακτι-
κής. Με την αλληλοδιδακτική ή «λανκαστριανή» μέθοδο, από το όνομα του
Άγγλου Joseph Lancaster, ο δάσκαλος δίδασκε μόνο λίγα παιδιά, τα μεγα-
λύτερα και πιο προχωρημένα τους «Πρωτόσχολους». Αυτά, σύμφωνα με μια
αυστηρά προκαθορισμένη διαδικασία, μετέφεραν τις γνώσεις τους στους μι-
κρότερους συμμαθητές τους. Ένας τρόπος διδασκαλίας αποκλειστικά μηχα-
νικός, που επιβαλλόταν με αυστηρότατη πειθαρχία και με την έλλειψη κάθε
ουσιαστικής επαφής των παιδιών με τον δάσκαλο. Η μέθοδος αυτή εφαρμό-

620) Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: σελ.535.

621) Σπύρος Ευαγγελόπουλος: σελ.78.
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στηκε την περίοδο του Καποδίστρια και συνεχίστηκε στα χρόνια του Όθω-
να και μετά μέχρι το 1880. Με τους νόμους ΧΘ’ (1878) και ΩΝΘ’ (1880) και
το ΒΔ της 3ης Σεπτεμβρίου 1880 για τη σταδιακή γενίκευση της συνδιδακτι-
κής (της μεθόδου κατά την οποία όλοι οι μαθητές μιας τάξης διδάσκονται
ταυτόχρονα το ίδιο μάθημα από το δάσκαλο είτε ακροαματικά είτε με ερω-
ταπόκριση) και την κατάργηση της αλληλοδιδακτικής την οποία η επιστήμη
καταδίκασε ως μηχανική και κωλύουσα την ανάπτυξη του πνεύματος.
Η γλώσσα των βιβλίων του δημοτικού ήταν ακατάλληλη. Η αρχαία γλώσσα με
τη γραμματική της πήρε κυρίαρχη θέση. Στα μέσα της περιόδου 1855-1856 ορί-
στηκε γραμματική για το δημοτικό σχολείο «η της αρχαίας και μόνη». Ακατάλ-
ληλα και τα αναγνωστικά βιβλία γραμμένα σε αρχαΐζουσα ή αρχαία γλώσσα.
Το 1880 αποτέλεσε ορόσημο. Δημοσιεύτηκε και κυκλοφόρησε το πρώτο επί-
σημο αναλυτικό πρόγραμμα της δημοτικής εκπαίδευσης. «Στοιχειώδεις πρα-
κτικαί οδηγίαι της διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολεί-
οις» του Δημ. Πετρίδη και επιβλήθηκε ένα ομοιόμορφο ημερήσιο πρόγραμ-
μα και μια ενιαία μέθοδος διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία.

Το Δημοτικό Σχολείο στη Χασιά (1842 - 1848)622

Τον Οκτώβριο του 1842 ο Διοικητής Αττικής Αδάμ Δούκας, έστειλε έγγρα-
φο στη Γραμματεία Εκκλησιαστικών και την πληροφορούσε ότι στην πρω-
τεύουσα του Δήμου Φυλής τελείωσε η οικοδομή του Δημοδιδακτηρίου και
ζητούσε να διορίσει δάσκαλο Γ’ τάξεως και εξηγούσε ότι α) ο Δήμος Χασιάς
είχε 1.600 κατοίκους και ότι οι μαθητές που θα συγκεντρώνονταν από τα χω-
ριά της Χασιάς, των Καλυβίων Χασιάς, Λιοσίων και Καματερού θα υπερέ-
βαιναν τους 60 και β) ότι το διδακτήριον βρισκόταν σε καλή κατάσταση, χω-
ρούσε πέραν των 60 μαθητών, ετοιμάστηκαν θρανία, αβάκια και γραφεία
και αμέσως μετά το διορισμό του δασκάλου θα γινόταν η προμήθεια των βι-
βλίων. Ακόμη ότι η κατοικία του δασκάλου ήταν έτοιμη και είχε διοριστεί η
επιθεωρητική επιτροπή κατά το νόμο.
― Την 27η Οκτωβρίου 1842 διόρισε η Γραμματεία δάσκαλο Γ’ τάξεως το Γ.
Κανδηλιώτη με μηνιαίο μισθό 50δρχ. Με κάποια μικροκαθυστέρηση πήγε ο

622) Δημήτριος Γιώτας: Τα Πρώτα Σχολεία στη Δυτική Αττική και οι Δυσκολίες Λειτουργίας τους, Ζ’

Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής. Πρακτικά Ζ’ Συμποσίου, σελ.408επ. Ελευσίνα, Μάϊος

1997. # «Λαμπηδόνα»: Τεύχη 16 και 17.
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δάσκαλος στη Χασιά και άρχισε μαθήματα. Ακολούθησαν τα γεγονότα της
3ης Σεπτεμβρίου 1843 και βρέθηκαν ο μεν δάσκαλος να υποστηρίζει τους Συ-
νταγματικούς οι δε Δήμαρχος και Γραμματέας του Δήμου τους Βασιλικούς.
Στη Γραμματεία Εκκλησιαστικών έφτασαν δύο αντιφατικά πρακτικά του
Δημοτικού Συμβουλίου. Το ένα επαινούσε το δάσκαλο και το άλλο τον κα-
τηγορούσε ότι «διαγείρει τους κατοίκους και κατήντησε πληγή αθεράπευ-
τος» και ζητούσε την εντός τριών ημερών απομάκρυνσή του. Όμως 50 χωρι-
κοί έστειλαν την 29η Σεπτεμβρίου 1843 αναφορά υπέρ του δασκάλου και
προς τον στρατιωτικό διοικητή άλλη κατηγορώντας το δήμαρχο Ιωάν. Τζου-
κλίδη ότι ενεργεί εναντίον των Αρχών της 3ης Σεπτεμβρίου.
― 21 Οκτωβρίου 1843. Διορίζεται ο Κ. Κροντηράς που μετατέθηκε από το
Μαρούσι στη Χασιά και στάλθηκε εκεί ο Κανδηλιώτης. Τελικά μετατέθηκε
και ο Κροντηράς δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να τελεσφορήσει το έργο
του επειδή δεν γνώριζε αρβανίτικα.
― 29 Ιανουαρίου 1844. Διορίστηκε ο Α. Ηλιάδης μετατεθείς από το σχολείο
της Επιδαύρου. Του οφείλοντο μισθοί 29 μηνών. Μεσολάβησαν οι βουλευτι-
κές εκλογές. Καταγγέλθηκε ότι έλαβε μέρος στα «επιτόπια κατά τας ενεστώ-
τας εκλογάς». Όμως ο ίδιος ανάφερε ότι την 8η Αυγούστου πήγα στο σχολείο
και ήλθαν μετά ροπάλων ο Σπ. Τσούτσουρας, Αθ. Κόλλιας και Μήχα Νίκας με
σκοπόν να με θανατώσουν στο ξύλο, γιατί δεν ζήτησα μετάθεση. Πρόλαβαν ο
ενωματάρχης Κ. Σ. Κουδούνας με ένα χωροφύλακα και ελευθερώθηκα. Βγαί-
νοντας οι κακοποιοί από το Σσχολείο συνάντησαν το δήμαρχο και τον έδειραν
ανηλεώς και δοκίμασαν να τον φονεύσουν με μαχαίρια. Έλαβε πρόνοια ο
ενωματάρχης και τους συνόδεψε στην Αθήνα. Ο δάσκαλος ζήτησε μετάθεση.
― 29 Σεπτεμβρίου 1844. Ο Χριστόδουλος Γκιούρκας δημοδιδάσκαλος στα
Καλύβια της Χασιάς ανάφερε στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών ότι κάτοικοι
της Κοινότητας Καλυβίων Χασιάς τού ζήτησαν και πήγε εκεί και δίδαξε με
την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Όμως έμεινε 21/2 μήνες απλήρωτος και ζήτησε
μετάθεση για τα Βίλια ή όπου αλλού.
― Την 28η Φεβρουαρίου 1845 μετατέθηκε για δεύτερη φορά στη Χασιά ο Γ.
Κανδηλιώτης και την 6η Μαρτίου ζήτησε τα ανάλογα βιβλία. Ούτε αυτή τη φο-
ρά η παρουσία του εκεί κύλησε ομαλά. Ασθένησε ή έτσι δικαιολογήθηκε. Ο Δή-
μος δεν τον πλήρωνε. Η συμπεριφορά δημάρχου και προέδρου ήταν πρσβλητι-
κή. Η κάθε πλευρά υποστήριξε τις δικές της θέσεις. Τελικά απολύθηκε.
― Την 31η Ιανουαρίου 1846 τοποθετήθηκε στη Χασιά ο πρώην δάσκαλος
Μάνδρας Κ. Δημητρίου, αλλά αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω ασυνεν-
νοησίας με τους ντόπιους. Στην αναφορά του υποστήριξε ότι το χωριό Χα-
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σιά είχε 12 μαθητές και 50 οικογένειες ενώ τα Καλύβια είχαν 70 μαθητές και
250 οικογένειες και πρότεινε να μετατεθεί το σχολείο στα Καλύβια. Τη 10η

Σεπτεμβρίου 1846 το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τους μεν χειμερινούς μή-
νες να εδρεύει στα Καλύβια και τους θερινούς στη Χασιά. Ο Δήμαρχος δεν
είχε κοινοποιήσει την απόφαση στο Νομάρχη. Έγινε όμως γνωστή η από-
φαση και ο υπουργός Γ. Γλαράκης διέταξε το Νομάρχη τη 13η Ιουνίου 1847
να μεταφέρει την έδρα στα Καλύβια. Ενέκρινε τη μετάθεση της έδρας ο
Υπουργός τη 16η Ιουλίου 1847, μετατέθηκε ο Κ. Δημητρίου στην Ερμιόνη και
ήρθε στη Χασιά ο Ν. Δικαιοφύλαξ.
Ο Υπουργός συνέστησε στο Νομάρχη την 23η Ιουνίου 1848 ότι είναι συμφέ-
ρον να μείνει στη χειμερινή έδρα το σχολείο και το θέρος γιατί όταν θα με-
τατίθεται στη Χασιά μόλις δέκα μαθητές θα φοιτούν στο σχολείο.

Στοιχεία από ένα Πρωτόκολλο
Από το 1848 μέχρι το 1886 δεν υπάρχουν στοιχεία για την εξέλιξη του σχολεί-
ου στα Καλύβια. Πριν κάποια χρόνια βρήκα ένα Πρωτόκολλο των ετών 1886-
1887 στα υπόγεια του Δήμου και αντέγραψα τις πάρα κάτω πληροφορίες.
― 23 Οκτωβρίου 1886. Η Νομαρχία έστειλε έγγραφο στο Δήμο Φυλής (στα
Καλύβια) ότι διόρισε δημοδιδάσκαλο την Αικατερίνη Νικολάου.
― 19 Δεκεμβρίου 1886. Ο Δήμος ενημέρωσε τη Νομαρχία ότι «ο Διευθυντής
του ενταύθα Ελληνικού Σχολείου Βασίλειος Θεοδώρου ανεχώρησε από της
30ης Νοεμβρίου 1886 και δεν επανέκαμψε εισέτι».
― 29 Δεκεμβρίου 1886. Η Νομαρχία πληροφόρησε το Δήμο ότι διορίστηκε
στα Καλύβια δημοδιδάσκαλος ο Σταμ. Κυριακόπουλος. Επίσης με δεύτερο
έγγραφο κοινοποίησε την απόλυση του δημοδιδασκάλου Βασιλείου Π. Θεο-
δώρου που είχε εγκαταλείψει το σχολείο από την 30η Νοεμβρίου.
― 9 Φεβρουαρίου 1887. Απολύθηκε από το Ελλην. Σχολείο ο Δ. Παπαϊωάννου.
― 11 Φεβρουαρίου 1887. Ο δάσκαλος Χειονάς ζήτησε τροποποίηση του μι-
σθού μέσω της Νομαρχίας.
― 27 Μαΐου 1887. Ο Δήμος ενημέρωσε τη Νομαρχία ως εξής: «Ο Διευθυ-
ντής του ενταύθα δημοτικού σχολείου Κυριακόπουλος πάσχει τας φρένας
νομίζων ότι πανταχόθεν καταδιώκετο, ανεχώρησε ανεπιστρεπτί».
― 29 Μαΐου 1887 (δύο ημέρες μετά). Η Νομαρχία έστειλε έγγραφο στο δή-
μο και ρωτούσε: «Ποίαν πρόνοιαν έλαβε ο Δήμαρχος περί του αναχωρήσα-
ντος Σταμ. Κυριακόπουλου;» Και ο Δήμος απάντησε: «Δεν είχεν ανάγκη της
φροντίδος του Δημάρχου».
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***

Από τις πάρα πάνω «επιγραμματικές» πληροφορίες που διαβάζουμε στο
Πρωτόκολλο διαπιστώνουμε:
1) Υπήρχε δασκάλα για τις κοπέλες το 1886 στα Καλύβια, η Αικατερίνη Νι-
κολάου.
2) Ότι: Σε επτά μήνες και λίγες ημέρες αναφέρονται τέσσερεις δάσκαλοι
οι Θεοδώρου, Κυριακόπουλος, Παπαϊωάννου και Χειονάς. Το Φεβρουά-
ριο του 1887 υπήρχαν ταυτόχρονα τρεις δάσκαλοι στο σχολείο αρρένων.
Οι απολύσεις των δασκάλων οι οποίοι όπως είναι γνωστό πληρώνονταν
από το Δήμο, ήσαν συχνές. Τέλος ιδιαίτερη αίσθηση κάνει η διατύπωση
στα έγγραφα που εστάλησαν από το Δήμο στη Νομαρχία για τη φυγή του
Κυριακόπουλου. Η ονομασία του Σχολείου ως Ελληνικού προξενεί απο-
ρία. Εννοούσαν το δημοτικό ή υπήρχε στην πραγματικότητα τότε Ελληνικό
δηλαδή Σχολαρχείο; Πιθανότερη η πρώτη εκδοχή.

***

Στοιχεία για τα Δημοτικά Σχολεία το 1890 δημοσιεύει το «Ετήσιον Πολιτει-
ακόν Οικονομολογικόν και Στατιστικόν Ημερολόγιον». Ο Δήμος Φυλής έχει
3 Σχολεία, 125 άρρενες μαθητές, 45 θήλεις, 3 δημοδιδασκάλους, 3.600δρχ.
ετήσιος μισθός, 360δρχ. ενοίκιο κατοικίας. Δεν έχει Γραμματοδιδάσκαλους.
Δεν έχει ενοίκια διδακτηρίων και είναι 2.191δρχ. η εισφορά του Δήμου.
Δάσκαλοι είναι: Στο σχολείο αρρένων Καλυβίων η Ευθυμία Αντωνίου, στο
σχολείο θηλέων Καλυβίων η Αικατερίνη Νικολάου και στο σχολείο αρρένων
Χασιάς ο Ιωάννης Αγγέλου.
Από τα στοιχεία του Πρωτοκόλλου διαπιστώνουμε ότι η Αικατερίνη Νικο-
λάου διορίστηκε στα Καλύβια 4 χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 1886. Αξιο-
σημείωτο είναι επίσης ότι στα Καλύβια φοιτούσαν το 1890 στο σχολείο θη-
λέων 45 μαθήτριες.
Η Ελένη Φουρναράκη σε έναν ογκοδέστατο τόμο (σελ.630) συγκέντρωσε
μαρτυρίες του ελληνικού προβληματισμού που διαμορφώθηκε γύρω από τη
γυναικεία εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση το 19ο αιώνα. Γράφει στον
πρόλογο ότι τις μαρτυρίες αυτές τις άντλησε από ένα ευρύ φάσμα πηγών:
α) από τεκμήρια που δηλώνουν άμεσα πρακτικές (τη στάση του Κράτους,
την εκπαιδευτική πράξη στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, τη δράση εκ-
παιδευτικών συλλόγων, τη διαδικασία ένταξης των κοριτσιών στο σχολικό
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σύστημα), β) από παιδαγωγικά και άλλα κείμενα που ευκαιριακά ή πιο συ-
στηματικά εκφράζονται θεωρητικά γύρω από το θέμα αυτό, κείμενα που
ασκούν κριτική στις πρακτικές δίνοντας παράλληλα υποδείγματα και οδη-
γίες, γ) από τη λογοτεχνία γενικά, ή πιο ειδικά από εκείνη που απευθύνε-
ται στα παιδιά623.
Ένα ξεφύλλισμα αυτού του ανθολογίου των 630 σελίδων είναι αρκετό να
μας αποκαλύψει τα προβλήματα και τις αντιξοότητες στην εκπαίδευση και
την αγωγή των κοριτσιών και την ευχάριστη και αισιόδοξη διαπίστωση της
ύπαρξης 45 μαθητριών σε δημοτικό σχολείο θηλέων στα Καλύβια το 19ο

αιώνα.

623) Ελένη Φουρναράκη: Εκπαίδευση και Αγωγή των Κοριτσιών. Ελληνικοί Προβληματισμοί (1830-

1910).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1900-1940)

Μαθητολόγιο του Ελληνικού Σχολείου Ασπροπύργου 1903-1909
Στον Ασπρόπυργο από το 1903 μέχρι το 1909 λειτούργησε Ελληνικό Σχο-
λείο. Η Γενική Εκπαίδευση που διαμορφώθηκε με βάση τη νομοθεσία των
ετών 1833-1837 είχε καθιερώσει Δημοτικό επταετές ουσιαστικά όμως τε-
τραετές γιατί αν ήθελε ο μαθητής να συνεχίσει μετά την Τετάρτη τάξη φοι-
τούσε στο Ελληνικό τρία χρόνια. Ακολουθούσαν το Γυμνάσιο, 4 χρόνια, το
Πανεπιστήμιο, 4 χρόνια.
Πολλοί της Τρίτης ηλικίας είχαν ακούσει ότι είχε λειτουργήσει στον Ασπρό-
πυργο Ελληνικό σχολείο, μερικοί το ονόμαζαν Σχολαρχείο. Στα αρχεία του
Δήμου πριν από κάμποσα χρόνια βρήκα το Μαθητολόγιο του Ελληνικού
Σχολείου και το δημοσίευσα, ολόκληρο, στην «Λαμπηδόνα», το 2000 (Τεύ-
χος 18ο, σελ.8-17).
Επικεφαλίδα της κάθε σελίδας: Ελληνικό Σχολείον εν Ασπροπύργω Δήμου
Φυλής. Γενικός Έλεγχος Αποτελέσματος Ενιαύσεων Εξετάσεων. ― Σχολι-
κός Έτος τάδε.

Μαθητές του Δημοτικού σχολείου Ασπροπύργου περί το 1920 περίπου.
Κάτω δεξιά ο δάσκαλος Τζαφαράς, κάτω αριστερά η κυρία Μήλα.

Άνω αριστερά η καθαρίστρια του σχολείου.
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Ακολουθούσαν από την αριστερή μέχρι τη δεξιά σελίδα 24 στήλες: 1. Α/Α,
2. Αρ. μαθητού, 3. Επώνυμο και όνομα μαθητών κατά τάξεις, 4. Πατρίς
(γραφόταν η ιδιαίτερη πατρίδα π.χ. Ασπρόπυργος), 5. Ηλικία, 6. Διαγωγή,
7. Επάγγελμα γονέων. Ακολουθούσαν 14 στήλες 8-21 που γραφόταν σε κά-
θε στήλη το μάθημα και ο μέσος βαθμός εκάστου μαθήματος. Φυσικά δεν
διδάσκονταν 14 μαθήματα. Συνήθως 6-7 αλλά το Μαθητολόγιο ήταν τυπω-
μένο σ’ αυτήν τη μορφή και θα χρησιμοποιείτο φαίνεται σε όλες τις εκπαι-
δευτικές βαθμίδες.
Το μαθητολόγιο από την πρώτη του σελίδα ήδη προκαλεί ερωτήματα. Γρά-
φει: Ελληνικός Σχολείον εν Καλυβίοις του Δήμου Φυλής. Σχολικός έτος 1890-
1891. Αναφέρει τρεις όλους κι όλους μαθητές, τον Περικλή και το Γεώργιο
Παπαδημητρίου, γιούς του γιατρού Προκόπη Παπαδημητρίου που χρημάτισε
και δήμαρχος και τον Βασίλειο Π. Τσίγκο. Έχουν διδαχθεί και βαθμολογη-
θεί στα μαθήματα: Ελληνικά, Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Καλ-
λιγραφία. Υπογράφει δε: Εν Καλυβίοις τη α’ Ιουλίου 1891. Ο Διευθύνων το
Ελληνικόν Σχολείον Ανδρ. Γ......... (το επώνυμο δυσανάγνωστο).

Η φωτογραφία μεταξύ των ετών 1906-1909.
Υπάρχει στη φωτογραφία ο Δημήτριος Σωτ. Αντωνίου (Πανούση Αντώνη)

που γεννήθηκε το 1898 καθώς και ο Αντώνης Αναστ. Καλέργης (Τασ’ Αντώνης).
Δάσκαλοι τότε ήσαν ο Κων. Πολύχρονος και ο Ευάγ. Ανδραβίλιας.

Ένας εκ των δύο πρέπει να είναι ο εικονιζόμενος.
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Ερωτήματα: Ήταν δυνατό να ιδρύθηκε σχολαρχείο με τρεις μαθητές; Πώς
όμως αναφέρεται ως Ελληνικόν Σχολαρχείον εν Καλυβίοις του Δήμου Φυ-
λής και μπαίνει η υπογραφή του Σχολάρχου; Αν γράφτηκε μετά από χρόνια
εμβόλιμα, πού βρέθηκε η υπογραφή του σχολάρχη ύστερα από 13 χρόνια;
Πάντως έγινε πιστή αντιγραφή από το Μαθητολόγιο.
― Σχολικόν έτος 1903-1904. Γράφτηκαν 22 μαθητές. Γράφεται το ολικόν
αποτέλεσμα αριθμητικώς και ολογράφως για τους 19, καθώς και αναλυτικά
οι βαθμοί σε κάθε μάθημα. Στον καθένα από τους άλλους 3 σημειώνεται στις
Παρατηρήσεις. Απεχώρησε.
― Σχολικόν έτος 1904-1905. Στην Α’ Τάξη γράφηκαν 19 από τους οποίους
αποχώρησαν 2. Στη Β’ Τάξη 16, αποχώρησαν όμως 5. Ακολουθούν τα πάρα
κάτω σχόλια: Ενεγράφησαν μαθηταί 35. Προήχθησαν 28. Δεν προσήλθε
προς εξέτασιν 1. Επαύσαντο φοιτώντες 6. Εν Ασπροπύργω τη 27η Ιουνίου
1905. Οι Διδάσκαλοι: Κ. Μαστέλος. Ο Διευθυντής Ευάγ. Παπαθανασίου.
― Σχολικόν έτος 1905-1906. Α’ Τάξη 15, από του οποίους προήχθησαν 13
και δύο έμειναν επανεξεταστέοι, ο ένας στα Ελληνικά, ο άλλος στην Ιστο-
ρία. Β’ Τάξη 11. Αποχώρησαν 3 και 1 επανεξεταστέος στα Ελληνικά. Γ’ Τά-
ξη 8, από τους οποίους 1 επανεξεταστέος στα Ελληνικά.

Οι μαθήτριες γεννήθηκαν κατά τα έτη 1900-1901. Έχουν εισχωρήσει στη φωτογραφία
ανάμεσα στα νήπια, ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου (Μπατσούρος) και η Ελένη Παπαδη-
μητρίου (συζ. Αθ. Τσίγκου) που έχουν γεννηθεί το 1908. Δασκάλα είναι η Μαρία Μήλα.

Άρα η φωτογραφία μεταξύ των ετών 1910-1912, περίπου.
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Ακολουθεί η εξής περίληψη: Ενεγράφησαν εν όλω μαθηταί 34. Προσήλ-
θαν εις τα εξετάσεις 31. Προήχθησαν από τάξεως εις τάξιν 16. Έμειναν
επανεξεταστέοι 4. Απελύθησαν 4. Απερρίφθησαν 7. Δεν προσήλθαν εις
τας εξετάσεις 3. Σύνολον 34. Εν Ασπροπύργω τη 27η Ιουνίου 1906. Ο Σχο-
λάρχης Ι. Κολιόπουλος.
― Σχολικόν έτος 1906-1907. Ενεγράφησαν 27. Προσήλθαν εις εξέτασιν
11. Προήχθησαν 4. Απελύθη 1. Καλλιγραφική υπογραφή Διευθυντού δυ-
σανάγνωστη.
― Σχολικόν έτος 1907-1908. Γράφτηκαν συνολικά 8. Στην Α’ Τάξη 3 και στη
Γ’ Τάξη 2. Προήχθησαν 5. Απερρίφθησαν 2 και 1 δεν εφοίτησε.
― Σχολικόν έτος 1908-1909. Γράφτηκαν: Στην Α’ Τάξη 10. Στη Β’ Τάξη 2.
Στη Γ’ Τάξη 4. Προήχθησαν 8. Επανεξεταστέοι στα Ελληνικά 4. Απερρίφθη
1. Δεν προσήλθαν 2 και 1 απελύθη. Σύνολο 16. Εν Ασπροπύργω τη 29η Ιου-
νίου 1909. Ο Σχολάρχης. Υπογραφή ως εις τα έτη 1907, 1908.
Όσοι από τους αναγνώστες έχουν ηλικία, που μπορούν από τα ονόματα και
τα επώνυμα να προσδιορίσουν τους μαθητές και να διαπιστώσουν την πρό-
οδό τους, μπορούν να τα διαβάσουν στο 18ο Τεύχος της «Λαμπηδόνας». Δια-
τίθεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου.

Γεννήθηκαν τα έτη 1915-1918. Στην άκρη αριστερά η δασκάλα Μαρία Μήλα. Η κυρία
Κούλα δεξιά καθιστή, δασκάλα συζ. του ιατρού Γρηγόρη Κώνστα. Στην άκρη η καθαρί-
στρια κυρά Τσάνα (Αλεξάνδρα) Θανάση Πέτρου. Μεταξύ των μαθητριών η Αναστασία

Ν. Παπαδημητρίου, δύο κόρες του Δημ. Ευθυμίου, η Δήμητρα Φίλη (Μπόγρη).
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Στοιχεία από την Περίοδο της Δημαρχίας Χαρ. Παπαϊωάννου
Είναι η περίοδος που χτίστηκε το κτήριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου, δαπά-
νες του Συγγρού (1903) και λειτούργησε (1904). Στην Πράξη 15 του Δημοτι-
κού Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1907 ψηφίστηκε πίστωση 400δρχ. στο
όνομα του Σιδέρη Π. Ηλία δια ενοίκια της οικίας του που χρησιμοποιήθηκε
ως Ελληνικόν Σχολείον από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1903.
Ώστε στο ξεκίνημα της πρώτης χρονιάς του Ελληνικού Σχολείου νοικιάστη-
κε σπίτι ιδιώτη για τρεις μήνες από το Δήμο. Πράξη 34 της 8ης Σεπτεμβρίου
1904. Το Ελληνικό Σχολείο αρχίζει τη δεύτερη χρονιά με δύο τάξεις. Η λο-
γική εξήγηση είναι ότι οι μαθητές του Δημοτικού εγκαταστάθηκαν στο νέο
κτήριο και στο παλαιό στο χώρο περίπου που τοποθετήθηκε το άγαλμα του
Καπετάν Μελέτη Βασιλείου, είχε εγκατασταθεί το Ελληνικό. Χωρίστηκε σε
δύο τάξεις, αγοράστηκαν έπιπλα (2 τραπέζια, 6 καθίσματα, υαλοπίνακες)
έγινε εξωτερική επισκευή με αμμοκονίαμα.
Πράξη 35 (8 Σεπτεμβρίου 1904). Το Ελληνικό Σχολείο έχει ανάγκη χώρου.
Γίνεται αγορά οικοπέδου από το Γεώργιο Φυλακτού Ηλία, 200 μέτρων και
πλέον κείμενον παραπλεύρως του σχολείου οριζόμενον ανατολικώς με το
Ελληνικό Σχολείο κτήμα του Δήμου και οικίαν Χρόνη Πηλιχού, δυτικώς με
την οδό αγοράς (δηλαδή με τη λεωφόρο Δημοκρατίας), αρκτικώς και με-
σημβρινώς με οδούς. Με δραχμές 250, αγορά δήμου για χρήση Σχολείου.
Πράξη 23 της 25ης Αυγούστου 1906. Αναφέρει το διαχωρισμό της αιθούσης
Δευτέρας Τάξεως του Ελληνικού Σχολείου.
Διάφορα έξοδα 155,20δρχ. για το Δημοτικό Σχολείο (Πράξη 16/11-4-
1904). 100δρχ. για το Ελληνικό Σχολείο (Πράξη 21/25-7-1905). Κυρίως
όμως η απεικόνιση στους προϋπολογισμούς Πράξη 42 (25-11-1904) ―
Πράξη 25 (14-12-1905) ― Πράξη 3 (21-5-1906) του ποσοστού των δαπανών που
διατίθεται για τη λειτουργία των σχολείων που υπερβαίνει το 50% των εσόδων.
Οι προστριβές με τους δασκάλους δεν λείπουν. Πρόταση αντικατάστασης
ή μετάθεσης του δημοδιδασκάλου αρρένων Χασιάς (Πράξη11/23-7-1906).
Ζητείται μετάθεση του Μανδραβίλια και πρόταση για το Σπύρο Σωτ. Ράκα στο
αρρένων Ασπροπύργου. (Πράξη 12/23-7-1906). Με το Μανδραβίλια θα υπάρ-
χει συνέχεια και κατά την επόμενη δημαρχιακή περίοδο. Ζητείται ακόμη η
αντικατάσταση της δασκάλας θηλέων λόγω απουσιών (Πράξη 13/13-7-1900).
Με την Πράξη 36 (8 Σεπτεμβρίου 1904) εγκρίνεται πίστωση για επισκευή
δημοτικού σχολείου θηλέων Χασιάς. Από τα στοιχεία που θα παρατεθούν
στη συνέχεια το σχολικόν έτος 1900-1901 δε λειτουργεί σχολείο θηλέων
Χασιάς ενώ το 1907-1908 λειτουργεί με 32 μαθήτριες.
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Στοιχεία από την Επιθεώρηση της Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολικόν έτος 1900-1901. Στον Ασπρόπυργο λειτουργεί ένα διτάξιο σχο-
λείο αρρένων με ένα πρωτοβάθμιο και ένα τριβάθμιο δάσκαλο με ετήσιο μι-
σθό 3.240δρχ. και 140 μαθητές χωρίς μίσθωμα διδακτηρίων και ένα μονοτά-
ξιο σχολείο θηλέων με τριτοβάθμια δασκάλα, ετήσιο μισθό 1.200δρχ. με 49
μαθήτριες χωρίς μίσθωμα του διδακτηρίου.
Στη Χασιά ένα μονοτάξιο αρρένων με τριτοβάθμιο δάσκαλο, ετήσιο μισθό
1.320δρχ. μαθητές 30, χωρίς μίσθωμα του διδακτηρίου.
Σχολικόν έτος 1907-1908. Δημοτικά σχολεία αρρένων. Ασπρόπυργος: Ένα
διτάξιο μαθητές εγγεγραμμένοι 148, φοιτώντες 148, δάσκαλοι ένας πρωτο-
βάθμιος, ένας δευτεροβάθμιος, ετήσιος μισθός 3.480δρχ. Διδακτήριο Δημοτι-
κό Νέο. Χασιά: Ένα μονοτάξιο εγγεγραμμένοι μαθητές 71, φοιτώντες 52, δά-
σκαλος τριτοβάθμιος, ετήσιος μισθός 1.560δρχ. Διδακτήριο Δημοτικό Παλαιό.
Δημοτικά σχολεία θηλέων. Ασπρόπυργος: Ένα μονοτάξιο, εγγεγραμμένες
65, φοιτούσες 55, δασκάλα δευτεροβάθμια, ετήσιος μισθός 1.440δρχ. Διδα-
κτήριο Δημοτικό Παλαιό. Χασιά: Ένα μονοτάξιο, εγγεγραμμένες 35, φοι-
τούσες 32, δασκάλα δευτετοβάθμια, ετήσιος μισθός 1.560δρχ. Διδακτήριο
Κοινοτικό.
Σχολικόν έτος 1910-1911. Δημοτικά σχολεία αρρένων. Ασπρόπυργος: Ένα
διτάξιο, εγγεγραμμένοι μαθητές 160, φοιτώντες 148. Ετήσιος μισθός
3.720δρχ., γραφικά κ.λ.π. 12δρχ., σύνολο 3.732δρχ., διδακτήριο νέου τύπου.
Χασιά: Ένα μονοτάξιο, εγγεγραμμένοι 67, φοιτώντες 60, ετήσιος μισθός
2.040δρχ., γραφικά κ.λ.π. 12δρχ., σύνολο 2.052δρχ. Διδακτήριο Κοινοτικό.
Δημοτικά σχολεία θηλέων. Ασπρόπυργος. Μονοτάξιο. Εγγεγραμμένες 75,
παρούσες 68, ετήσιος μισθός 1.440δρχ. γραφικά 12δρχ., σύνολο 1.452, διδα-
κτήριο νέου τύπου. Χασιά: Μονοτάξιο, εγγεγραμμένες 54, παρούσες 49.
Ετήσιος μισθός 1.320δρχ. γραφικά κ.λ.π. 12δρχ., σύνολο 1.332. Διδακτήριο
Δημόσιο.

Τα Σχολεία του Δήμου Φυλής (1907-1909) από τα Πρακτικά του Δ.Σ.
Από τον προϋπολογισμό για το έτος 1908. (Εγκριθέντα υπό της Νομαρχίας).
Α) Δημοτικόν Σχολείον αρρένων Ασπροπύργου.
1. Μισθός δημοδιδασκάλου, ενός Α/βαθμίου μετά μιας πενταετίας 1.920δρχ.
2. Μισθός δημοδιδασκάλου, ενός Β/βαθμίου μετά μιας πενταετίας 1.560δρχ.
3. Έπιπλα, όργανα διδασκαλίας κ.λ.π. 100δρχ.
4. Γραφικά έξοδα 12δρχ.
Άθροισμα εν όλω 3.592δρχ.
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Β) Δημοτικόν Σχολείον αρρένων Χασιάς
1. Μισθός δημοδιδασκάλου ενός Γ’ μετά τριών πενταετιών 1.560δρχ.
2. Έπιπλα, όργανα διδασκαλίας κ.λ.π. 50δρχ.
3. Γραφικά έξοδα 12δρχ.
Άθροισμα εν όλω 1622δρχ.

Γ) Δημοτικόν Σχολείον θηλέων Ασπροπύργου
1. Μισθός δημοδιδασκαλίσσης μιας Β/θμίου 1.320δρχ.
2. Έπιπλα, όργανα διδασκαλίας 50δρχ.
3. Γραφικά 12δρχ.
Άθροισμα εν όλω 1.382δρχ.

Δ) Σημοτικόν Σχολείον θηλέων Χασιάς
1. Μισθός δημοδιδασκαλίσσης μιας Β/θμίου 1.440δρχ.
2. Έπιπλα, όργανα διδασκαλίας 50δρχ.
3. Γραφικά 12δρχ.
Άθροισμα εν όλω 1.502δρχ.
(3.592+1.622+1.382+1.502)=8.098δρχ. Το σύνολο των εσόδων είχε προϋ-
πολογισθεί σε 15.220δρχ. Ώστε τα έξοδα για τη στοιχειώδη εκπαίδευση προ-
ϋπολογίζονταν σε 53,2% επί του συνόλου των εξόδων. Αν λάβουμε υπόψη
ότι 2.004δρχ. ήταν αποθεματικό που δεν δαπανήθηκε το ποσοστό ανεβαίνει
σε 61,3%.

Προϋπολογισμός για το έτος 1909 (ψηφισθέντα)
Α) Δημοτικόν Σχολείον αρρένων Ασπροπύργου
1. Μισθός δημοδιδασκάλου: ενός Α/βαθμίου 1.920δρχ.
2. Μισθός δημοδιδασκάλου: ενός Β/βαθμίου 1.560δρχ.
3. Όργανα διδασκαλίας 25δρχ.
4. Γραφικά 12δρχ.
5. Αγορά θρανίων 250δρχ.
Άθροισμα εν όλω 3.767δρχ.

Β) Δημοτικόν Σχολείον αρρένων Χασιάς
1. Ενός Α/βαθμίου 1.920δρχ.
2. Όργανα διδασκαλίας 25δρχ.
3. Γραφικά 12δρχ.
Εν όλω 1.957δρχ.
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Γ) Δημοτικό Σχολείον θηλέων Ασπροπύργου
1. Μιας δημοδιδασκαλίσσης Β/θμίου 1.320δρχ.
2. Όργανα διδασκαλίας 25δρχ.
3. Γραφικά 12δρχ.
Εν όλω 1.357δρχ.

Δ) Δημοτικόν Σχολείον θηλέων Χασιάς
1. Μισθός δημοδιδασκαλίσσης Β/θμίου 1.320δρχ.
2. Όργανα διδασκαλίας 25δρχ.
3. Γραφικά 12δρχ.
Εν όλω 1.357δρχ.
Συνολικά για τα σχολεία (3.767+1.957+1.357+1.357)=8.438δρχ., που στο
σύνολο των ψηφισθέντων εξόδων 16.260 αποτελεί το 52%.

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
που αναφέρονται στα σχολεία.
7 Οκτωβρίου 1907: Το Δ.Σ. ψήφισε πίστωση 250δρχ. για επισκευή του δη-
μοτικού σχολείου αρρένων Ασπροπύργου.
28 Οκτωβρίου 1907: Το. Δ.Σ. ψήφισε πίστωση 225δρχ. δια το χωρισμό μιας
αιθούσης του Ελληνικού Σχολείου δια κατασκευήν μιας θύρας και «αγοράν
ενός Τραπεζιού». Η αίθουσα χρησιμοποιείτο από το Σχολαρχείο.
8 Νοεμβρίου 1907: Το Δ.Σ. ενέκρινε την υπέρβαση κατά 63 και 75 δραχμές
κατά την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Χασιάς που θα καταβάλλονταν
στους Ιωάν. Δ. Βερούτη και Δημήτριο Μπουλτήν.
2 Δεκεμβρίου 1907: 80δρχ. για τον εξωτερικό χρωματισμό, τον ελαιοχρωμα-
τισμό των θυρών και παραθύρων και την αγορά υαλοπινάκων.
10 Φεβρουαρίου 1908: Απολύθηκε η δασκάλα Αγγελική Παπαμαρίου και διορί-
στηκε η Μαρία Ευθυμίου Μήλα στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Ασπροπύργου.
16 Φεβρουαρίου 1908: 330δρχ. για συμπλήρωση μισθού του διορισμένου στη
Χασιά δασκάλου Νικολάου Βάγια.
23 Μαρτίου 1908: Ο Επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων στην Αττική ζη-
τούσε από το Δ.Σ. να προτείνει την διοριστέαν διδασκάλισσαν εν Χασιά εις
αντικατάστασιν της Ελένης Κουβαρά και το Δ.Σ. προτείνει τον διορισμόν
της Φωτεινής Κυριάκου δευτεροβαθμίου διδασκαλίας.
27 Απριλίου 1908: Το Δ.Σ. ψήφισε πίστωση 30δρχ. ως προσαύξηση της τέως
δασκάλας Χασιάς Ελένης Κουβαρά ύστερα από διαταγή του Νομάρχη για
το χρονικό διάστημα 29 Νοεμβρίου - 21 Φεβρουαρίου 1908.
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30 Νοεμβρίου 1908: Το Δ.Σ. διέθεσε 20δρχ. για την καλλιέργεια και λίπαν-
ση των δένδρων του Δημοτικού Σχολείου αρρένων (Ασπροπύργου) από τον
Σωτ. Κήρυκο «καθ’ όσον οι μαθηταί δεν είναι δυνατόν να καλλιεργήσωσι
την γην και η λίπανσις γεννήσεται δι’ αγοράς του λιπάσματος».
19 Απριλίου 1909: Διαταγή του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως γνωστοποιούσε ότι από της 15ης Μαρτίου 1908 εί-
χε αυξηθεί ο μισθός της δασκάλας Μαρίας Ευθ. Μήλα και ο Δήμος της κα-
τέβαλε 195δρχ. προσαύξηση μισθού.
24 Μαΐου 1909: Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου αρρένων (Ασπρο-
πύργου) Κων. Πολύχρονος με αναφορά του ζήτησε τη χορήγηση συμπληρω-
ματικής πιστώσεως από τον Δήμο γιατί αυξήθηκε ο μισθός του κατά μήνα 10
δραχμές. Το Δ.Σ. ψήφισε την πίστωση.

Απόφαση 41/28 Ιουνίου 1909
Εν τη αυτή συνεδρίαση, ειπόντος του κ. Δημάρχου ότι, επειδή εκ των δη-
μοδιδασκάλων του ενταύθα δημοτικού σχολείου των αρρένων ο μεν πρω-
τοβάθμιος Κων. Πολύχρονος όχι μόνον είναι λίαν φυγόπονος και ακατάλ-
ληλος προς πραγματικήν διδασκαλίαν αλλ’ έχει εστραμμένην την προσο-
χήν του εις το να φιλοδωρήται υπό των μαθητών μεταβάλων το επάγγελμά
του εις κερδοσκοπικήν επιχείρησιν δια της αναγκαστικής πωλήσεως των
αναγκαιούντων τοις μαθηταίς βιβλίων και δια της εισπράξεως πενταδράχ-
μου αμοιβής παρ’ εκάστου των απολυομένων και αναλόγου ποσού παρά
των προβιβαζομένων από τάξεως εις τάξιν, τελείως δε παρημέλησε την
ηθικήν και θρησκευτική μόρφωσιν των μαθητών, ο δε δευτεροβάθμιος
Ευάγ. Μανδραβίλλης ανθαμιλλάται κατά την βιβλιοκαπηλείαν, την περι-
συλλογήν δώρων και την παραμέλησιν των καθηκόντων προς τον προϊστά-
μενον του, προς δε μετέβαλε την αίθουσαν της διδασκαλίας εις νηπιαγω-
γείον δεχόμενος ως μαθητάς παιδιά μη έχοντα την νόμιμον ηλικίαν και
τούτο προς είσπραξιν καθ’ εβδομάδα του της φοιτήσεως φόρου, αμφότεροι
δε είναι συνυπεύθυνοι δια την αθλίαν κατάστασιν εις ην περιήλθε το
ενταύθα νεόδμητον Σχολείον ως εκ της παντελούς ελλείψεως επιβλέψεως
των μαθητών, ης ένεκεν ούτοι κατέστρεψαν τα πάντα, θρανία, υαλοπίνα-
κες, θύρας, παράθυρα, κ.λ.π., δια ταύτα δέον το Δημοτικόν Συμβούλιον
ακούσαν του κ. Δημάρχου και σκεφθέν.

Αποφαίνεται
Προτείνει την παύσιν των δημοδιδασκάλων Κων. Πολυχρόνου και Ευαγγέ-
λου Μανδραβίλλη δια τους άνω εκτεθέντας λόγους, πεπεισμένου και εξ ιδίας



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

551

αντιλήψεως περί της αλήθειας αυτών.
Εφώ εγένετο και υπεγράφη, ως έπεται.
Ακολουθούν υπογραφές.

Άρθρο της Στέλλας Παντελοπούλου στα «Ασπροπυργιακά Νέα»
Στη μηνιαία εφημερίδα του Μορφωτικού Συλλόγου «Αθηνά», Οκτώβριος
1957 αριθμός φύλλου 4, δημοσιεύτηκε το άρθρο της Διευθύντριας του Α’ Δη-
μοτικού Σχολείου, Στέλλας Παντελοπούλου με τίτλο «Η Ιστορία του 1ου Δη-
μοτικού Σχολείου Ασπροπύργου». Το αναδημοσιεύουμε.
«Ὡς ἐπληροφορήθην ἀπό παλαιοτέρους κατοίκους τοῦ Ἀσπροπύργου
ἡλικίας σήμερον ἐνεννήκοντα ἐτῶν τό 1ον Δημοτικόν Σχολεῖον Ἀσπροπύρ-
γου ἐθεμελιώθη καί ἐκτίσθη κατά τό ἔτος 1903 δαπάναις τοῦ Ἐθνικοῦ
εὐεργέτου Ἀνδρέου Συγγροῦ καί ἐπί πρωθυπουργίας Ράλλη.
Ἐκτίσθησαν τότε αἴθουσαι τρεῖς εὐρύχωροι, τό γραφεῖον καί ἡ εἴσοδος.
Εἰς τό βόρειον μέρος εἶχε περίβολον μετά μανδροτοίχου καί ὑπόστεγον
ὅπου κατέφευγον οἱ μαθηταί ἐν καιρῷ κακοκαιρίας καθώς κ.λ.π. χρειώ-
δη. Ὑπήρχον καί μερικαί ἀμυγδαλαῖ, ὕδωρ ὄχι, διότι τό χωρίον ἐστερεῖτο
καθώς καί σήμερον ὑπάρχει ἔλλειψις.
Ἡ λειτουργία του ἤρχισε τό ἔτος 1904 ὡς διτάξιον μέ διδασκάλους, τούς
Μανδραβίλλιαν Εὐάγγελον καί τόν Πολύχρονον Κωνσταντῖνον μέχρι τήν
Δ’ τάξιν διότι ὐπῆρχε τότε καί Ἑλληνικόν σχολεῖον. Κατά πληροφορίας
οἱ ὠς ἄνω διδάσκαλοι ἐπληρώνοντο ἀπό τόν Δῆμον μέχρι τοῦ ἔτους 1906
ἴσως καί ἀργότερον.
Τριτάξιον ἤρχισε λειτουργοῦν ἀπό τοῦ ἔτους 1918-1919 ὡς τοῦτο ἐξη-
κρίβωσα ἐκ τοῦ τηρουμένου Ἀρχείου. Κατά τό ἔτος 1923 ὅπου ἐγώ διω-
ρίσθην λειτουργοῦσε ὡς τριτάξιον ἀρρένων καί ἔμεινε οὕτω μέχρι τοῦ
1928 ὅπου συνεχωνεύθη μετά τοῦ θηλέων εἰς ἕν ἑξατάξιον μικτόν δυ-
νάμει τοῦ Πρ. Δ/ματος τῆς 24-2-1928, δημοσιευθέντος εἰς το Φ.Ε.Κ. τῆς
29/3-1928.
Ἡ ἐπέκτασις τοῦ κτιρίου ἐγένετο τό κατά ἔτος 1930-1931 ὅπου προ-
σετέθησαν ἕτεραι δύο αἴθουσαι δεξιά καί ἀριστερά τῶν ὑπαρχουσῶν.
Ἐκτίσθησαν δαπάναις τοῦ Κράτους ἐκ δρχ. 150.000 ἐπί ὑπουργοῦ Πα-
πανδρέου καί τά ὑπόλοιπα συνεπληρώθησαν ὑπό τῆς Κοινότητος
Ἀσπροπύργου. Κατά τό ἔτος τοῦτο ἱδρύθη τό 2ον Ἀσπροπύργου καί
οὕτω ἀπό Δημ. Σχολεῖον πού ὠνομάζετο, μετωνομάσθη 1ον Ἀσπροπύρ-
γου. Τότε ἐκ δωρεῶν τῶν περιοίκων εἰς οἰκόπεδα, ὁ περίβολος ἐπεξε-
τάθη ὠς ἔχει σήμερον. Κατά τό ἔτος 1938-1939 προσετέθη καί ἑτέρα
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Από αριστερά (πρώτη σειρά): Η δασκάλα Στέλα Παντελοπούλου,
στο μέσον ο Ν. Παντελόπουλος. Με το μπαστούνι ο δάσκαλος Τζαφαράς.

Και οι λοιποί μάλλον από το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου.

Γεννήθηκαν τα έτη 1923-1924.
Μεταξύ των μαθητριών: Αγαθή Γ. Τσόκα (συζ. Χατζή), Ελένη Ν. Φίλη,

Κονδήλω Τζαφαρά, Αφροδίτη Κασκαρίκα, Μηλιά Δ. Λιόση, Γεωργία Μπισμπή,
Μαρία Δ. Παπού, Σταματίνα Θεοχ. Κουράση, Αγγελική Σαράντη Ευμορφιάδη.

Δεξιά η κυρά Τσάνα Θανάση Πέτρου, καθαρίστρια.
Η φωτογραφία 1933-1935 περίπου.
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Γυμναστικές επιδείξεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Σε έκθεση χειροτεχνίας. Εξ αριστερών: Ιωάννης Ρόδης (Πρόεδρος της Κοινότητας), Ιωάννης
Λιάκος. Δύο εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Εκπαίδευσης, και στο μέσον η σύζυγος Αλε-
ξάνδρου Λιάκου, Ιωάννης Καμπόλης (της σχολικής Εφορείας). Πίσω ο Αλέξανδρος Λιάκος.
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αἴθουσα πρός ἀνατολάς δαπάναις τῆς κοινότητος Ἀσπροπύργου. Μέ
τήν ἐπέκτασιν τοῦ περιβόλου ἱδρύθη συστηματικός κῆπος μέ διάφορα
καλλωπιστικά δένδρα, ἑσπεριδοειδῆ, περικοκλάδες καί ἄλλα. Ἐπίσης
ἐκαλλιεργοῦντο ἄνθη διάφορα καθώς καί φυτώρια μέ διάφορα φυτά,
τά ὁποία παρηκολούθουν καί περιποιοῦντο οἱ μαθηταί. Τά φυτά
αὐτά, ὅταν ἤρχετο ὁ καιρός, ἐμοιράζοντο εἰς τούς μαθητάς ἵνα φυ-
τευθῶσιν εἰς τούς κήπους των καί εἰς τάς αὐλάς των. Καί βιβλιοθήκη
μαθητική ὑπῆρχε μέ ἀρκετά βιβλία, ὅπου οἱ μαθηταί τοῦ σχολείου εἰς
ὡρισμένην ἡμέραν καί ὥραν ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τῶν διδασκόντων ἐμε-
λέτων ἐν τῷ σχολείῳ καί ἔκαμον τάς ἀνακοινώσεις των εἰς ὡρισμένον
χρόνον. Εἶχε καί κινηματογράφον ἐν δράσει μέ ποικίλας διδακτικάς
ταινίας μά δυστυχῶς πάντα κατεστράφησαν κατά τήν περίοδον τῆς
κατοχῆς καθώς καί τό διδακτήριον. Τό ἑκάστοτε προσωπικόν τοῦ σχο-
λείου, ὅσον καί οἱ διευθυνταί του εἰργάσθησαν καί ἐργάζονται φιλο-
πόνως, μέ ζῆλον καί ἐπιμέλειαν καί φρόντισαν καί φροντίζουν διά τήν
γενικά καλήν του ἐμφάνισιν τόσον τοῦ διδακτηρίου ὅσον καί τροφίμων
του. Τό πλεῖστον ὑλικόν τοῦ σχολείου καθώς καί τά ἐποπτικά αὐτοῦ
μέσα ἔχουν ἀγορασθῆ ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ τά χρήματα τῶν ἑκάστο-
τε ἑορτῶν, λαχειοφόρων ἀγορῶν κ.λ.π. Τέλος ἐάν τό σχολεῖον ἐπι-
σκευασθῆ καί ὁ περίβολος κλεισθῆ θά ἐπαναλειτουργήση ὁ σχολικός
κῆπος, ὅπως πρέπει καί ὅπως ἁρμόζει εἰς ἕνα σχολεῖον ἑξατάξιον
πλῆρες. Ἀκόμη κατ’ αὐτάς καταβάλλονται προσπάθειαι διά τήν ἵδρυ-
σιν μαθητικῆς βιβλιοθήκης καί πρό παντός τῶν παιδικῶν διηγημάτων
«τῆς ζωῆς» καί ἄλλων ὁμίλων.
Ἔπειτα ἀπό τόσα ἔτη ἐφέτος ἠξιώθη τό σχολεῖο νά ἀναρτήσῃ ἐν τῷ γρα-
φείῳ του τήν εἰκόνα τοῦ ἐθνικοῦ εὐεργέτη Ἀνδρέου Συγγροῦ.
Μά ἐάν ἦτο δυνατόν νά ἔβλεπε ὁ δωρητής τό σημερινόν κατάντημά του
πόσον θα ἐθλίβετο. Ἀς ἐλπίσωμεν ὅμως ὅτι θά ἔλθη ὁ καιρός καί μάλι-
στα τάχιστα ὅπου τό Σχολεῖον μας θά ἐπισκευασθῇ ὅπως τοῦ ἀξίζει καί
πρέπει διότι ἀνήκει εἰς τόν Δῆμον Ἀσπροπύργου Ἀττικής, ὅστις ἔχει ὅλα
τά μέσα πρός τοῦτο».

ΣT. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθύντρια Α’ Δημοτικού Σχολείου
Οκτώβριος 1957



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

555

Το Γλωσσικό
και οι Μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση624

Στο ξεκίνημα του 20ου αιώνα δημιουργήθηκε η σύρραξη που ονομάστηκε «Τα
Ευαγγελικά». Το 1901 η εφημερίδα «Ακρόπολις» άρχισε να δημοσιεύει την
Αγία Γραφή σε μετάφραση. Πρώτα αντέδρασαν οι φοιτητές. Στις 8 Νοεμβρί-
ου 1901 φοιτητές και λαός πραγματοποίησαν μεγάλο συλλαλητήριο. Το διέ-
λυσε η Κυβέρνηση δυναμικά. Στη σύρραξη σκοτώθηκαν 8, τραυματίστηκαν
80, πυροβολήθηκε και ο Πρωθυπουργός Γ. Θεοτόκης. Η Κυβέρνηση μετά τα
επεισόδια παραιτήθηκε, απολύθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Προκόπιος.
Δυο χρόνια μετά, 1903, τα «Ορεστειακά». Το Βασιλικό Θέατρο παρουσίασε
μεταφρασμένη στη δημοτική γλώσσα την «Ορέστεια» του Αισχύλου. Οι φοι-
τητές πάλι δημιούργησαν ταραχές για να μην παίζονται μεταφρασμένες οι
τραγωδίες. Στις 8 Νοεμβρίου, στο θέατρο, ζήτησαν να διακοπεί η παράσταση.
Κατά τη συμπλοκή που επακολούθησε σκοτώθηκαν 2 και τραυματίστηκαν 7.

Το Παρθεναγωγείο του Βόλου και τα «Αθεϊκά». Το Παρθεναγωγείο του Βό-
λου δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη μέριμνας για τη μέση
βαθμίδα της εκπαίδευσης των κοριτσιών. Δεν ανήκε στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση. Ο Δημήτρης Ι. Σαράτσης, ιατρός, ήταν δημοτικός σύμβουλος στο
Δήμο Παγασών, όπως λεγόταν ο Δήμος Βόλου, το 1908. Εισηγήθηκε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο το οποίο και αποφάσισε τη λειτουργία του Ανώτερου Δη-
μοτικού Παρθεναγωγείου Βόλου. Με τη δραστηριότητα της Εφορείας του
Σχολείου και την προσωπική οργανωτική μέριμνα του Σαράτση λειτούργησε
και ορίστηκε Διευθυντής ο Αλέξανδρος Π. Δελμούζος. Το σχολείο λειτούργη-
σε στο διάστημα 1908-1911. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι διαλέξεις του
Δελμούζου προκάλεσαν σφοδρή κριτική και πολεμική που οδήγησαν στην πα-
ραίτηση του Δελμούζου, το κλείσιμο του σχολείου και στην προσαγωγή του Δι-
ευθυντού και των συνεργατών του σε δίκη για αθεΐα, ασέβεια, εξύβριση κ.α.
Ακολούθησε η περίοδος 1911-1914, εποχή των ανακρίσεων και της Δίκης
του Ναυπλίου. Το Εφετείο Ναυπλίου τη 16/27-4-1914 αθώωσε το Δελμούζο
και τους συνεργάτες του και η δίκη έμεινε γνωστή ως «Τα Αθεϊκά625».

624) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: οπ.π., Τεύχος Β’, σελ.11-25.

625) «Το Παρθεναγωγείο και τα «Αθεϊκά» του Βόλου». Η Αλληλογραφία των Πρωταγωνιστών. Επι-

μέλεια: Χαράλαμπου Γ. Χαρίτου. Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών. Βόλος.
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Για το σχολείο ο Π. Πολυχρονόπουλος γράφει: «Ο πρωτοπόρος Δελμούζος
εφάρμοσε μια προοδευτική παιδαγωγική που καταπιάνονταν με τα αληθινά
προβλήματα της εποχής, εισήγαγε τη δημοτική γλώσσα, έδωσε έμφαση στην
εμπειρική μάθηση, προσάρμοσε τα παλιά κείμενα, ενέπνευσε εμπιστοσύνη
στις μαθήτριες και άλλαξε την ατμόσφαιρα του φόβου στην τάξη σε ατμό-
σφαιρα συνεργατικής προσπάθειας626».

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος. Ιδρύθηκε το 1910 και μέσα σε δύο χρόνια τα μέ-
λη του έγιναν 650. Το 1915 δημοσίευσε το πρόγραμμά του. «Η παιδεία
έπρεπε να στήσει τα θεμέλιά της πάνω στα πραγματικά στοιχεία της ελλη-
νικής ζωής (νεοελληνική παράδοση, λαϊκά τραγούδια, παραμύθια, θρύλους,
παροιμίες, ήθη και έθιμα του λαού, ζωντανή γλώσσα και δημιουργική λο-
γοτεχνία627)».
Παρά το γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί στο χώρο της παιδείας κλίμα για ου-
σιαστικές αλλαγές, το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1911 καθιέρωσε ως επίση-

1939.
Εγκαίνια του διτάξιου σχολείου. Δυτική Πλευρά.

626) «Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα», Τόμος Α’, σελ.188. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1980.

627) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: Τεύχος Β’, σελ.13.
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μη γλώσσα του Κράτους την Καθαρεύουσα.
Άρθρον 107. Επίσημος γλώσσα του Κράτους είναι εκείνη, εις την οποίαν συ-
ντάσσονται το πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα· πάσα
προς παραφθοράν ταύτης επέμβασις απαγορεύεται.

Νομοσχέδια που δεν ψηφίστηκαν (1913). Νομοσχέδια με προοδευτικές με-
ταρρυθμιστικές ιδέες κατέθεσε στη Βουλή ο Ιωάννης Τσιριμώκος, υπουργός
Παιδείας στην Κυβέρνηση Βενιζέλου. Υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγω-
γεία και σε εξαετές δημοτικό σχολείο, απλοποίηση της ελληνικής γλώσσας,
έμφαση στις θετικές επιστήμες και τα πρακτικά μαθήματα κ.α. Συντάκτης
ήταν ο Δημήτριος Γληνός από τα ηγετικά στελέχη του Εκπαιδευτικού Ομί-
λου. Τα νομοσχέδια δεν ψηφίστηκαν λόγω αντίδρασης στη Βουλή.

Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1917 καθιέρωσε τη δημοτική γλώσσα
σ’ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, απαλλαγμένη από αρχαϊσμούς
και ιδιωματισμούς με παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας στις δύο
τελευταίες τάξεις. Τα αναγνωστικά των τεσσάρων τάξεων στη δημοτική.
Ελευθερία στους συγγραφείς των αναγνωστικών βιβλίων σχετικά με την
ύλη και το περιεχόμενο αλλά και έγκριση από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

1939.
Εγκαίνια του διτάξιου σχολείου. Ανατολική Πλευρά.
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κ.α. Η μεταρρύθμιση ήταν περιορισμένης έκτασης, εξαιτίας του γλωσσικού.
Το Κράτος ανάλαβε τις δαπάνες της στοιχειώδους εκπαίδευσης και καθιέ-
ρωσε την αμοιβή των δασκάλων από το δημόσιο. Ιδρύθηκε η «Παιδαγωγι-
κή Ακαδημία» μεταπτυχιακή Σχολή διετούς φοίτησης.
Με την πτώση του Ελ. Βενιζέλου το Νοέμβριο του 1920, η μεταρρύθμιση
ανακόπηκε. Δεν λειτούργησε η «Παιδαγωγική Ακαδημία», επανήλθε η κα-
θαρεύουσα στα δημοτικά σχολεία και κάηκαν τα βιβλία που είχαν εισαχθεί
προς χρήση. Ψηφίστηκε ο Νόμος 2678/10-8-1921 «Περί εισαγωγής των ανα-
γνωστικών βιβλίων εις τα δημοτικά σχολεία και καταλληλοτέρων εκ των προ
του 1917 εγκεκριμένων».

Περίοδος 1922-1928. Η Κυβέρνηση του Ν. Πλαστήρα επανέφερε τα με-
ταρρυθμιστικά μέτρα του 1917. Αναδιοργανώθηκε το Μαράσλειο Διδα-
σκαλείο από Τριτάξιο σε Τετρατάξιο και ορίστηκε διευθυντής ο Αλ. Δελ-
μούζος. Η Παιδαγωγική Ακαδημία άνοιξε το 1924 με διευθυντή το Δημ.
Γληνό και οι δυο τους συνέχισαν το παιδαγωγικό και μεταρρυθμιστικό έρ-
γο. Αλλά το Μάϊο του 1925 άρχισε δημοσιογραφικός αγώνας με αφορμή
διαφωνίες ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Μαρασλείου για τη
μέθοδο διδασκαλίας της ιστορίας. Ο Αλ. Δελμούζος κατηγορήθηκε για
αντιθρησκευτικότητα, αντεθνικότητα και ανηθικότητα όπως είχε συμβεί
και στο Βόλο με τα «Αθεϊκά». Το 1926 απολύθηκαν ο Δελμούζος και ο
Γληνός. Η Παιδαγωγική Ακαδημία έκλεισε και ανακόπηκε το μεταρρυθμι-
στικό έργο του δημοτικισμού. Μετά το κίνημα του Κονδύλη, που ανέτρεψε
τον Πάγκαλο, ανατέθηκε στον Αεροπαγίτη Γ. Αντωνάκη να ενεργήσει δι-
οικητική ανάκριση για τα γεγονότα τα γνωστά ως «Μαρασλειακά». Στο πό-
ρισμά του ο Αρεοπαγίτης διαπίστωσε ότι η πέτρα του σκανδάλου ήταν η ει-
σαγωγή της δημοτικής γλώσσας στο Μαράσλειο και την Παιδαγωγική
Ακαδημία. Τα περί αντιθρησκευτικότητας, ανηθικότητας ήσαν συκοφα-
ντίες με σκοπό να συγκινήσουν την ελληνική κοινωνία.

Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1929-1932
με Υπουργούς Παιδείας τον Κ. Γόντικα και το Γ. Παπανδρέου

Μεταξύ των όσων θεσπίστηκαν με το Νόμο 4397 του 1929 για τη Στοιχει-
ώδη Εκπαίδευση, ήταν το εξατάξιο δημοτικό σχολείο και το εξατάξιο γυ-
μνάσιο. Το βασικό εκπαιδευτικό σχήμα που ίσχυε από την εποχή του
Όθωνα 4 δημοτικό, 3 ελληνικό, 4 γυμνάσιο=11 χρόνια, έγινε σε 6 δημοτι-
κό, 6 γυμνάσιο=12 χρόνια. Το δημοτικό σχολείο απόκτησε αυτοτέλεια.
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Καθιερώθηκε μικτή φοίτηση των δύο φύλλων, πρόβλεψη για νυχτερινά
δημοτικά σχολεία, για καθυστερημένα παιδιά, ίδρυση κατώτερων επαγ-
γελματικών σχολείων. Η μεταρρύθμιση συνεχίστηκε στην περίοδο 1930-
1932. Στη γλώσσα διατηρήθηκε η δημοτική στις 4 πρώτες τάξεις και δημο-
τική και καθαρεύουσα στις δύο τελευταίες, με το Νόμο 5054 του 1930
«Περί Σχολικών Βιβλίων» και με άλλο Νόμο ορίστηκε η υποχρεωτική φοί-
τηση στο δημοτικό. Το ευρύτατο πρόγραμμα ανέγερσης σχολείων που συ-
ντάχθηκε, οδήγησε σε σύναψη δανείου από εταιρεία της Στοκχόλμης που
κυρώθηκε με το Νόμο 4799/1930. Η μεταρρύθμιση 1929-1932 δεν ολοκλη-
ρώθηκε εξαιτίας πολιτικών αλλαγών.

Περίοδος 1933-1940. Το 1933 μεταρρυθμιστικό μέτρο ήταν η κατάργηση των
5/τάξεων Διδασκαλείων Εκπαίδευσης των δασκάλων και η ίδρυση των Παι-
δαγωγικών Ακαδημιών (Ν.5802), διετών μεταγυμνασιακών σχολών για την
εκπαίδευση και κατάρτιση των δασκάλων. Όπως προκύπτει από τη σύντομη
αυτή περιγραφή, η εκπαίδευση επηρεάστηκε πλήρως από τις πολιτικές αντι-
λήψεις των εκάστοτε κρατούντων, οι οποίοι επηρέαζαν και τους οπαδούς
των πολιτικών παρατάξεων. Ενδεικτική είναι η Πράξη 64 του Κοινοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου της 5ης Δεκεμβρίου 1934 προς τις Αρχές, περί
«μαλλιαρών» κ.λ.π. την αποία και αναφέραμε.
Περίοδος Μεταξά. Το πρώτο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για νοητικά καθυ-
στερημένα παιδιά ιδρύθηκε το 1937 στην Καισαριανή της Αθήνας. Με το
Ν.770/1937 ίδρυσε ο Μεταξάς το 8/ετές γυμνάσιο. Για το θεσμό αυτό έχω
προσωπική εμπειρία. Μετά την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού, ο μαθητής
γραφόταν στην Πρώτη Οκταταξίου, μετά την Πέμπτη στη Δευτέρα Οκτατα-
ξίου και μετά την Έκτη πάλι στη Δευτέρα Οκταταξίου. Όποιος σκόπευε να
συνεχίσει στο γυμνάσιο έπρεπε να εγκαταλείψει το δημοτικό σχολείο μετά
την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Τα πρώτα χρόνια που εφαρμόστηκε ο θεσμός πα-
ρατηρήθηκε κάποια αποδυνάμωση του δημοτικού σχολείου, σύντομα όμως
από την Κατοχή και μετά δε λειτούργησαν οι δύο πρώτες τάξεις του οκτα-
ταξίου γυμνασίου. Μετά την Έκτη δημοτικού με εξετάσεις ο μαθητής περ-
νούσε στην Τρίτη Οκταταξίου628.

628) Σπύρου Ευαγγελόπουλου: Τεύχος Β’, σελ.18-25.
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Δημοτικό Σχολείο.
Το κτήριο του Συγγρού.

Του Συγγρού με την κεραμοσκεπή.
Αριστερά και δεξιά οι προσθήκες του 1930. Στην άκρη δεξιά η προσθήκη του 1940.



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

561

― 1900-1940. Συνοπτικές Επαναλήψεις και Προσθήκες
Μελετήσαμε την Εκπαίδευση στο Δήμο Φυλής και τη συνέχεια στην Κοινό-
τητα Ασπροπύργου για ένα ολόκληρο αιώνα από τη δημιουργία του Νέου
Ελληνικού Κράτους μέχρι το 1940, από το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στη
Χασιά και μετά στα δύο χωριά Χασιά και Καλύβια το 19ο αιώνα με όσα τεκ-
μήρια και γεγονότα μπορέσαμε να εντοπίσουμε. Τα σχολικά κτήρια ξεκίνη-
σαν στη Χασιά με το πρώτο σχολείο το 1842. Στα Καλύβια μέχρι πριν το 1900
είχε χτισθεί το Παλαιό Κτήριο όπου τώρα το Α’ Κ.Α.Π.Η, χρησιμοποιείτο
επίσης κτήριο στο χώρο όπου το άγαλμα του Καπετάν Μελέτη και δεν έχω
πληροφορίες αν υπήρχε κτίσμα στο οικόπεδο που χτίστηκε το Α’ Δημοτικό,
δωρεά του Συγγρού, το 1903. Γνωρίσαμε το δυσβάσταχτο για το Δήμο Φυλής
χρηματικό ποσό σε ποσοστό επί του Προϋπολογισμού. Τις διάφορες αγορές
οικοπέδων για τα σχολεία από την αρχή του αιώνα επί δημαρχίας Παπαϊω-
άννου μέχρι της πληρωμής του οικοπέδου του Κων. Γκίκα Λιάκου στο Α’
Νηπιαγωγείο. Χτίστηκαν εκτός του Α’ Δημοτικού, της δωρεάς του Συγγρού,
οι δύο αίθουσες προσθήκες στο Α’ σχολείο, ανατολικά και δυτικά, η αίθου-
σα προσθήκη της προσθήκης ανατολικά το 1940 και το σχολείο των δύο αι-
θουσών με προθάλαμο και μικρό γραφείο ανάμεσά τους, το Α’ Νηπιαγω-
γείο. Γνωρίσαμε ακόμα τις ενέργειες και τις δαπάνες που καταβλήθηκαν.
Αναφέρθηκαν, όσων βρέθηκαν στοιχεία, οι δάσκαλοι που δίδαξαν σε Χασιά
και Καλύβια το 19ο αιώνα. Θα προσπαθήσω να αναφέρω ονόματα δασκάλων
που γνώρισε ο Ασπρόπυργος στο διάστημα της Περιόδου 1900-1940. Δεν είναι
πλήρης. Εκτός από κάποιες καταγραφές, είναι τα ονόματα που άκουσα από με-
γαλύτερους καθώς και όσους γνώρισα τα τελευταία χρόνια της περιόδου.
Στην πρώτη δεκαετία του αιώνα ο Ευάγγελος Μανδραβίλλιας και ο Κων-
σταντίνος Πολύχρονος. Η Μαρία Μήλα. Ήρθε νεαρά και έμεινε πάρα πολ-
λά χρόνια. Σε Πρακτικό του Κοινοτικού Συμβουλίου του 1924 αναφέρονται
η Μαρία Μήλα, η Χαρίκλεια Κωνσταντίνου μεγάλης τότε ηλικίας και ο Π.
Τσαφαράς. Εδώ δημιούργησε πολυμελή οικογένεια και σπίτι στη γωνία των
οδών Σαχτούρη και Ειρήνης. Ακόμη οι δάσκαλοι Πετρίτσης, Παπαθανασί-
ου, Μανιατάκος και η Κυρία Κάκη. Εδώ μετά τον πρώτο χρόνο διορισμού
της ήρθε κι έμεινε μέχρι που πήρε σύνταξη η Στέλλα Παντελοπούλου. Η κυ-
ρά Στέλλα για τον Ασπρόπυργο, που δε διακρίθηκε τόσο για τις γνώσεις της
ως δασκάλα αλλά για τη δραστηριότητά της στην οργάνωση των διάφορων
κοινωνικών εκδηλώσεων. Συγκράτησα το αρχαίο όνομα μιας δασκάλας. Με-
ρόπη. Ίσως να ήρθε στον Ασπρόπυργο στις αρχές του ’30. Ο Τουντόπουλος
πέρασε κι έμεινε λίγα χρόνια. Ήμουνα μικρό παιδί και συνέδεσα το όνομά



του με το δάσκαλο με βροντερή φωνή που έδινε τα παραγγέλματα στις γυ-
μναστικές επιδείξεις που έγιναν μια χρονιά στην Πλατεία Ηρώων. Τα δύο,
τρία χρόνια πριν τον πόλεμο του ’40 ήσαν ακόμη στον Ασπρόπυργο: Ο Θε-
όδωρος Αντωνόπουλος. Του αναγνώριζαν τα προσόντα, που επαληθεύτηκαν
γιατί μετεκπαιδεύτηκε και προσελήφθη καθηγητής στη Σχολή Αναβρύτων.
Η γυναίκα του Κυρία Φλώρα, οι δασκάλες που αγνοώ τα επώνυμα (τις γρά-
φω όπως τις αποκαλούσαν) Κυρία Ευρυδίκη, Κυρία Καίτη. Ο Κιταριόλος
και ο Νικόλαος Κωνσταντίνου, ο δάσκαλός μου, που παντρεύτηκε και έκα-
νε οικογένεια στον Ασπρόπυργο. Η νηπιαγωγός Κυρία Αλεξάνδρα από τις
πρώτες νηπιαγωγούς που διορίστηκαν.
Οι Επιστήμονες του Χωριού. Αν σκεπτόταν κανείς να απαριθμήσει τους
πτυχιούχους του Ασπροπύργου σήμερα θα ήταν μάταιος κόπος. Είναι όμως
ευνόητο ότι αυτό μπορεί να γίνει για τους επιστήμονες από το 19ο αιώνα μέ-
χρι το 1940 και για τις οικογένειες από τις οποίες κατάγονταν.
Γιατροί: Προκόπης, Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνος Παπαδημητραίοι.
Ευάγγελος Κώνστας, Γρηγόριος Κώνστας, Κωνσταντίνος Ευθυμίου, Ανα-
στάσιος Μουζάκας, Ιωάννης Χατζής, Αφροδίτη Νοδάρα. Δικηγόροι: Ιωάν-
νης Λιάκος, Αναστάσιος Ευθυμίου. Χημικοί: Δημήτριος Λιάκος, Γεώργιος
Μουζάκας. Μηχανικοί: Αλέξανδρος Λιάκος καθώς και οι γιοί του Κωνστα-
ντίνου Τσίγκου (δημάρχου) ο Θάνος Τσίγκος (ζωγράφος) και ο αδελφός
του. Φαρμακοποιοί: Γεώργιος Παπαδημητρίου, Γεώργιος Μουζάκας. Αξιω-
ματικοί: Παναγιώτης Κώνστας, Αθανάσιος Ευθυμίου του Ναυτικού και ο
Δημήτριος Σπυρίδων της Αεροπορίας. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Αλέξανδρος Νέος, Γεώρ-
γιος και Ευάγγελος Φυλακτοί. Παντείου: Αθανάσιος Τσίγκος. Δάσκαλοι:
Ευάγγελος Λιάκος. Το γερουσιαστή Καλέργη δε γνωρίζω πού να τον κατα-
τάξω στους γεωπόνους, τους χημικούς ή τους οινολόγους κ.λ.π.
Ας εξετάσουμε από τι διακρίνονται οι οικογένειες. Παπαδημητραίοι είναι οι
τρεις γιατροί και ο Φαρμακοποιός, απόγονοι του Δημητρίου Μπρέμπου, πα-
πά τα πρώτα χρόνια στα «Καλύβια». Αλλά και η μητέρα των Αναστασίου και
Γεωργίου Μουζάκα (γιατρού και χημικού αντίστοιχα) ήταν το γένος Παπα-
δημητρίου. Οι Λιακαίοι: Δημήτριος (χημικός), Ιωάννης (δικηγόρος-συμβο-
λαιογράφος), Αλέξανδρος (μηχανικός), γιοί του Φώτη Λιάκου. Οι δύο αυτές
οικογένειες αποτέλεσαν για πάρα πολλά χρόνια την «άρχουσα τάξη» του
Ασπροπύργου.
Η Οικογένεια Ευθυμίου δημιουργήθηκε από τον Ευθύμιο Καράμπελα που
ήρθε στα Καλύβια μετά τα μέσα σχεδόν του 19ου αιώνα. Δεν ασχολήθηκαν με
τη γεωργία. Έμποροι και βιοτέχνες άρχισαν να ανέρχονται κοινωνικά. Από
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την οικογένεια ένας γιατρός, ένας δικηγόρος και ένας αξιωματικός του ναυ-
τικού που έφτασε κι αυτός στο βαθμό του ναυάρχου. Αλλά Ευθυμίου από μη-
τέρα και η οικογένεια του γιατρού Χατζή.
Η οικογένεια Κώνστα προήλθε από τον Ιωάννη Κώνστα. Δεν είναι γνωστή
η καταγωγή του. Απόκτησε τέσσερεις γιούς και μία θυγατέρα. Όλοι τους με
υπολογίσιμη κτηματική περιουσία. Έγινε ο ένας γιός γιατρός και ακολού-
θησαν τα δυο του παιδιά, ο ένας ναυτικός που έφτασε στο βαθμό του αντι-
ναυάρχου και αρχηγού του στόλου και ο άλλος γιατρός.
Οι Τσιγκαίοι, το μεγαλύτερο επώνυμο στον Ασπρόπυργο. Τα παιδιά του
Κωνσταντίνου Τσίγκου, δημάρχου (1895-1899). Παντρεύτηκε Ελευσίνια, και
ανάλαβε το σαπουνοποιείο του πεθερού. Επιστήμονες τα δυο του παιδιά, ο
ένας φυσικά πιο γνωστός ως ζωγράφος. Από την ίδια Τσιγκαίϊκη ρίζα και ο
Αθανάσιος Τσίγκος.
Ώστε πλην εξαιρέσεων σπούδασαν τα παιδιά οικογενειών που είχαν την ευ-
χέρεια να τα σπουδάσουν. Στους ελάχιστους που δεν είχαν τα χαρακτηρι-
στικά των πάρα πάνω οικογενειών, οι απόφοιτοι της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Αλέξαν-
δρος Νέος και οι αδελφοί Γεώργιος και Ευάγγελος Φυλακτοί. Από πολυμε-
λή οικογένεια ο πρώτος, γεωργού οι δεύτεροι, από πολυμελή οικογένεια με
πατέρα περιορισμένων σωματικών δυνατοτήτων ο δάσκαλος Λιάκος, από
τσαγκάρη πατέρα ο Σπυρίδων αλλά και του φαρμακοποιού Μουζάκα η οι-
κογένεια δεν ήταν ευκατάστατη. Από γεωργό πατέρα και η Νοδάρα. Έχουν
κοινό χαρακτηριστικό οι τελευταίοι εκτός από τις περιορισμένες οικονομι-
κές τυχόν δυσκολίες, ότι σπούδασαν στην τελευταία δεκαπενταετία της πε-
ριόδου που εξετάζουμε.
Ακόμα μπορούμε να προσθέσουμε όσους δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές
τους. Στο τέλος του 19ου αιώνα από οικογένεια Μαυράκη, φοιτητής νομικής,
πέθανε πρόωρα φυματικός. Από ασθένεια δεν ολοκλήρωσε τη γεωπονική
στην ιταλία ο Γ. Καλέργης. Για διαφορετικούς λόγους οι Σιδέρης Τσίγκος
(νομική), Νικ. Ευθυμίου (μαθηματική).
Ήσαν φοιτητές της ιατρικής ο Σιδέρης Αντωνίου και Σπ. Κόλιας το 1940. Θα
μπορούσα να προσθέσω και κάποιους που οι γονείς ήσαν Ασπροπύργιοι και
μετοίκησαν.
Τέλος να ζητήσω προκαταβολικά συγνώμη αν κάποιους παρέλειψα. Ήταν
τα ονόματα που έχει συγκρατήσει η μνήμη μου για τους ανθρώπους του τό-
που μου που έμαθα την ύπαρξή τους αλλά δεν γνώρισα και για εκείνους που
είχα προσωπική εμπειρία.
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α) Πληθυσμιακή εξέλιξη629

Το έτος 1844 ο Δήμος Φυλής είχε 2.938 κατοίκους: Χασιά 587, Καλύβια 785,
Μενίδι 1.121, Καματερό 103, Κουκουβάουνες 165, Λιόσια 177. Σύνολον 2.938630.
― 1848 Δήμος Φυλής 3.014 ΦΕΚ υπ. αριθ. 22 της 5ης Αυγούστου 1850.
― 1849 Δήμος Φυλής 3.080 ΦΕΚ υπ. αριθ. 22 της 5ης Αυγούστου 1850.
― 1850 Δήμος Φυλής 3.098 ΦΕΚ υπ. αριθ. 37 της 5ης Δεκεμβρίου 1851.
― 1851 Δήμος Φυλής 3.098 ΦΕΚ υπ. αριθ. 16 της 20ης Απριλίου 1852.
― 1852 Δήμος Φυλής 3.112 ΦΕΚ υπ. αριθ. 15 της 4ης Ιουνίου 1853.
― 1853 Δήμος Φυλής 3.323 ΦΕΚ υπ. αριθ. 57 της 31ης Δεκεμβρίου 1854.
― 1854 Δήμος Φυλής 3.366 ΦΕΚ υπ. αριθ. 33 της 29ης Ιουλίου 1855.
― 1855 Δήμος Φυλής 3.450 ΦΕΚ υπ. αριθ. 15 της 27ης Αυγούστου 1856.
― 1856 Δήμος Φυλής 3.098 ΦΕΚ υπ. αριθ. 53 της 22ας Νοεμβρίου 1858.
(ΒΔ. της 11-11-1858) Χασιά 455
― Το 1858 δημιουργείται ο Δήμος Αχαρνών που αποσπάται από το Δήμο
Φυλής, τον οποίο πλέον αποτελούν τα Καλύβια της Χασιάς, η Χασιά και η
Μονή Κλειστών με έδρα τα Καλύβια.
Έτος Δήμος Καλύβια Χασιά Μονή Κλειστών Ζουνό
1860 1.660 1.072 522 24 42631.
1861 1.660 1.114 522 24 -
1870 1.809 1.282 527 - -
1879 2.129 1.507 609 13 -
1889 2.260 1.499 749 12 -
1896 2.901 2.012 879 10 -
Έτος Δήμος Ασπρόπυργος Χασιά Μονή Κλειστών
1907 3.522 2.339 1.183 -
Έτος Κοινότητα Ασπροπύργου632

1920 2.730
1928 3.391
1940 4.880
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629) Μιχαήλ Χουλιαράκη: Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος 1821-

1971, Τόμος Α’, Μέρος Ι. Αθήνα 1973.

630) Αικατερίνη Δημητσάνου-Κρεμέζη: Το Καμαρόσπιτο της Αττικής, σελ.73, Αθήναι 1986.
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β) Πεσόντες στους Εθνικούς Αγώνες633

Βαλκανικοί Πόλεμοι (Με αλφαβητική σειρά των επωνύμων)
―1) Ηλίας Ευάγγελος του Κ. ―2) Ηλίας Νικόλαος του Γ. ―3) Καμπόλης
Σπύρος του Δ. ―4) Κουράσης Σιδέρης του Στ. ―5) Λιάκος Ιωάννης του Ν.
―6) Παπαϊωάννου Ιωάννης του Κ. ―7) Τριβέλας Γεώργιος του Δ. ―8) Τρι-
βέλας Νικόλαος του Δ.

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Μικρασιατική Εκστρατεία

Ανατολική Πλευρά του Μνημείου Δυτική Πλευρά του Μνημείου
― Χ. Γ. Βασιλείου ― Δ. Ι. Αθανασίου
― Δ. Α. Γκολέμης ― Π. Κ. Γκολέμης
― Α. Δ. Γκολέμης ― Ν. Γ. Ευθυμίου
― Α. Ν. Δέδες ― Ε. Ι. Καστανάς
― Α. Κ. Καλλιέρης ― Ν. Σ. Κουράσης
― Χ. Σ. Καλλιέρης ― Ε. Γ. Λιάκος
― Ι. Δ. Καμπόλης ― Α. Μ. Λιόσης
― Δ. Σ. Καμπόλης ― Σ. Ι. Μπουγιατιώτης
― Ε. Δ. Λιόσης ― Χ. Κ. Μπουγιατιώτης
― Ι. Γ. Μελετίου ― Λ. Π. Μπρέμπος
― Κ. Π. Μυλωνάς ― Σ. Π. Μπρέμπος
― Δ. Ι. Νερούτσος ― Ι. Δ. Μυλωνάς
― Α. Π. Νερούτσος ― Α. Σ. Μυλωνάς
― Σ. Ε. Παππούς ― Ν.(Π.) Γ. Μυλωνάς
― Γ. Π. Ρόδης ― Μ. Γ. Παππούς

631) Ι. Δ. Σταματάκη: Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλάδος..., Αθήναι 1863.

632) Στοιχεία Συστάσεως και Εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων (Από της εφαρμογής του Νόμου

ΔΝΖ’ του έτους 1912 και εφεξής). Έκδοσις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

633) Τα ονόματα γράφονται όπως τα είχα αντιγράψει από το Μνημείο Ηρώων πριν από αρκετά χρό-

νια χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες. Η μόνη διαφοροποίηση είναι η κατάταξη με αλφαβητική

σειρά των επωνύμων.

Στην μπροστινή επιφάνεια του Μνημείου έχουν γραφεί οι Πεσόντες στους Βαλκανικούς Πολέμους.

Στην ανατολική και δυτική πλευρά οι Πεσόντες στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρά Ασία, χω-

ρίς να τους έχουν ξεχωρίσει. Γράφονται σύμφωνα με την κάθε πλευρά του Μνημείου.



― Ν. Μ. Σπυρίδωνος ― Ι. Δ. Πέππας
― Δ. Π. Σπυρίδωνος ― Ι. Δ. Πηλιχός
― Ε. Κ. Τσίγκος ― Ι. Σ. Σερέπας
― Ν. Π. Α. Τσίγκος ―Δ. Σ. Σκληρός
― Π. Σ. Τσίγκος (Ουκρανία) ― Ι. Κ. Τριβέλας
― Κ. Γ. Χατζής ― Ι. Σ. Χατζής
Σημείωση: Στο Μνημείο δεν είναι γραμμένο το όνομα του Βασιλείου Φου-
ρίκη. Στον κατάλογο που έστειλε η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ο Β. Φου-
ρίκης τελείωσε τη 14-4-1914 στο Β.Σ.Ν. Αθηνών.

Πεσόντες στο Αλβανικό Μέτωπο
1) Καραμπούλας Αναστάσιος του Παναγιώτου, στρατιώτης. Φονεύθηκε από
έκρηξη βλήματος κατά τη διάρκεια βάθυνσης των χαρακωμάτων.
2) Λιάκος Ευάγγελος του Γεωργίου, δεκανέας του 34ου Συντάγματος Πεζικού.
Φονεύτηκε στην Πεστάνη (Ν.Α. του Τεπελενίου) στις 23 Δεκεμβρίου 1940.
3) Μαυρομήτρος Γεώργιος του Κωνσταντίνου του 34ου Σ.Π. Τελείωσε στο 2ο

Σ.Ν. Ιωαννίνων στις 13 Μαρτίου 1941.
4) Πέππας Άγγελος του Περικλή, στρατιώτης του 20ου Σ.Π. Φονεύθηκε στον
Κόκκινο Λόφο (Κοιλάδα Τομορίτσα) στις 15 Φεβρουαρίου 1941.
5) Σούτας Σωτήριος του Παναγιώτου, στρατιώτης του 34ου Σ.Π. Τραυματί-
στηκε στο ύψωμα 1285 (Μαλέσοβα) και τελείωσε στο 7ο Σ.Ν. Αθηνών στις 8
Απριλίου 1941.
6) Μαγγίνας Δημήτριος του Ιωάννου, στρατιώτης του 3ου Σ.Π. Γεννήθηκε στα
Σκούρτα. Φονεύθηκε στην Πεστάνη στις 25 Φεβρουαρίου.
Τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων ο Δήμος Ασπροπύργου τον Οκτώβριο του
1995 στο Πνευματικό Κέντρο, περιέλαβε στους τιμηθέντες και τους: 1) Λου-
δάρο Ιάκωβο του Νικολάου. Γεννήθηκε στην Αμοργό, αλλά η οικογένειά
του παρέμεινε και κατοίκησε μόνιμα στον Ασπρόπυργο. 2) Σαμπατόπουλο ή
Σταματόπουλο Θεόδωρο του Κυρίκου.
Ο Λουδάρος τελείωσε στο Α1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα (Μονή Βελλάς)
την 1η Φεβρουαρίου 1941. Ο Σαμπατόπουλος. Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα
Αχαΐας. Φονεύτηκε στη Γέφυρα Στρυμώνος στις 8 Απριλίου 1941.
Ο Κατάλογος της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού αναφέρει ακόμη ως κατα-
γόμενο από τον Ασπρόπυργο το Χρήστο Βούλγαρη, στρατιώτη του 34ου Σ.Π.,
που φονεύτηκε την 23-3-1941 στο ύψωμα 1143.
Ο Κατάλογος των Πεσόντων δεν εξαντλήθηκε. Τελειώνει όμως εδώ ο Δεύ-
τερος Τόμος αυτής της μελέτης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ
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γ) Δήμαρχοι τ. Δήμου Φυλής 1858-1914
Το 1858 μεταφέρθηκε η έδρα του Δήμου Φυλής από τη Χασιά στα Καλύβια.
Από το 1858 μέχρι το 1866 υπάρχει μόνο ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύ-
ει ότι το 1864 ήταν δήμαρχος ο Α. Καλέρις.
Υπάρχει η παράδοση για τον Ιωάννη (Αναγνώστη) Πανούση Αντωνίου ότι
διετέλεσε δήμαρχος Φυλής, πότε ακριβώς δεν είναι γνωστό.

4/1866 - 4/1870 Αναγνώστης Τσίγκος
4/1870 - 4/1874 Αναγνώστης Τσίγκος (δεύτερη δημαρχία)
4/1874 - 5/1879 Κωνσταντίνος Ι. Λιάκος
5/1879 - 9/1883 Σιδέρης Τριβέλας
9/1883 - 9/1887 Προκόπης Παπαδημητρίου
11/1887 - 10/1891 Σιδέρης Τριβέλας (δεύτερη δημαρχία)
10/1891 - 11/1895 Φώτης Λιάκος
12/1895 - 11/1899 Κωνσταντίνος Αθ. Τσίγκος
12/1899 - 12/1903 Προκόπης Παπαδημητρίου (δεύτερη δημαρχία)
1/1904 - 9/1907 Χαράλαμπος Παπαϊωάννου
9/1907 - 1914 Νικόλαος Παπαδημητρίου

δ) Πρόεδροι Κοινότητος Ασπροπύργου 1915 - 1941
1915 - 1917 Δημήτριος Ηλίας (Σιδέρης)
1917 - 1920 Γεώργιος Πρ. Παπαδημητρίου
1921 - 4/1922 Δημήτριος Αθ. Ευθυμίου
4/1922 - 12/1925 Ευθύμιος Νικ. Ευθυμίου
12/1925 - 11/1926 Δημήτριος Φ. Λιάκος
11/1926 - 12/1926 Σεραφείμ Καμπόλης (Προεδρεύων)
12/1926 - 4/1927 Γεώργιος Βερούτης
4/1927 - 9/1928 Παναγιώτης Ν. Μουζάκας
9/1928 - 8/1929 Σεραφείμ Καμπόλης
9/1929 - 5/1932 Ιωάννης Φ. Λιάκος
5/1932 - 12/1933 Γεώργιος Αθ. Ευθυμίου
1/1934 - 3/1934 Ιωάννης Μυλωνάς
4/1934 - 12/1935 Σεραφείμ Καμπόλης
1/1936 - 3/1940 Ιωάννης Ρόδης
3/1940 - 7/1941 Φώτιος Αντωνίου



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο προλογικό σημείωμα γράφτηκε ότι η εξιστόρηση των γεγονότων αρχίζει

παίρνοντας τη σκυτάλη από εκεί που την παρέδωσε η μελέτη μου «Στο Δρό-

μο προς την Εθνεγερσία». Εκεί τα γεγονότα μετά την παράδοση της Ακρό-

πολης στον Κιουταχή και μέχρι την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του νέου

ελληνικού κράτους περιγράφτηκαν συνοπτικά και επιλεκτικά. Αλλά, ο δρό-

μος προς την εθνεγερσία δεν είχε φτάσει στο τέλος. Έμενε η αναλυτική εξι-

στόρηση της Καποδιστριακής περιόδου καθώς και των γεγονότων στην Ανα-

τολική Στερεά και ειδικότερα στην Αττική μέχρι την οριστική απομάκρυνση

των Τούρκων. Αυτή την περίοδο κάλυψε το μέρος αυτής της μελέτης με τίτ-

λο «Από το 1827 ίσαμε το 1833» ολοκληρώνοντας τη διαδρομή προς την

εθνεγερσία μέχρι την αναγνώριση της ανεξαρτησίας και τη δημιουργία του

νέου ελληνικού κράτους.

Με αρκετές λεπτομέρειες και η εξιστόρηση της βασιλείας του Όθωνα. Της

αντιβασιλείας και της συνταγματικής μοναρχίας αφού οι βασικές αρχές δια-

κυβέρνησης και δικαίου, οι θεσμοί που επιβλήθηκαν, οι επεμβάσεις των

προστάτιδων δυνάμεων τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, επηρέασαν την

εξέλιξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Στον τόμο αυτό γίνεται αναφορά στους κατοίκους, την αυτοδιοίκηση, την εκ-

παίδευση. Στην οικονομική κατάσταση, στους εθνικούς αγώνες, στη διγλωσ-

σία και σε γεγονότα μέχρι το 1940. Η εξιστόρηση δεν περιορίστηκε στα στε-

νά όρια του χωριού μας. Χωρίς την ένταξη αυτών στο ευρύτερο κοινωνικο-

πολιτικό περιβάλλον θα απογυμνώνονταν και θα εκμηδενιζόταν η σημασία

αυτών. Ενώ με τον τρόπο που συμπλέουν με τα εθνικά μας γεγονότα, κατα-

λαμβάνουν την όποια τους αναλογεί σημασίας θέση στη συνολική απεικόνι-

ση των γεγονότων.

Η διγλωσσία. Όπως γράφτηκε μπορεί να θεωρηθεί μια αναλυτική μελέτη

για τους Αρβανίτες. Δεν πρόσθεσα καινούρια στοιχεία. Ωστόσο γράφοντας

ένιωθα ότι θα εξηγήσω τι είναι οι Αρβανίτες. Για την κατάληξη αυτών στην
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περιοχή μας και τη συνέχεια. Ομολογουμένως δόθηκε έκταση στη διαδρομή

των δύο γλωσσών και στις δυνατότητες της κάθε μιας. Ένιωθα ότι έπαιρνα

μαζί μου το συγχωριανό μου, το συμπολίτη μου, για να υποψιαστούμε τον

πλούτο της μιας και τη φτώχια της άλλης. Το μέρος που αναφέρεται στη δι-

γλωσσία εξαντλείται σε λεπτομέρειες για να απαντήσει σε ερωτήματα, απο-

ρίες, να ρίξει λίγο φως στην άγνοια των απλών ανθρώπων και να ενδυνα-

μώσει την επιθυμία των νέων του τόπου μας, της πόλης μας και του περίγυ-

ρου να προχωρήσουν σε βάθος τη δική τους έρευνα.

Η ιστορία του χωριού μας δεν τελείωσε το 1940. Υπολείπονται ακόμη δύο

περίοδοι. Δύο ενότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 1) Η δεκαετία του

Σαράντα. Η δεκαετία που το χωριό μας γνώρισε πάρα πολλά. Πόλεμο νικη-

φόρο και κατοχή. Το στρατό μας να καλπάζει στα αλβανικά βουνά κι ύστε-

ρα να επιστρέφει πικραμένος. Το λαό να αντιστέκεται, το λαό να ταπεινώ-

νεται και να υποφέρει κάτω από την μπότα του κατακτητή. Είδαν πολλά τα

μάτια μας! Πεινασμένους, σκελετωμένους, μαύρη αγορά. Εκτελεσμένους,

αντίσταση, διχόνια, χρόνια πέτρινα. Μια περίοδος που δεν χωρούσε σ’ αυ-

τόν τον τόμο. Έχει τη δική της αυτοτέλεια.

2) Η άλλη περίοδος που διαρκεί. Το αγροτικό χωριό που εξελίχθηκε σε πό-

λη και οι κάτοικοι που πολλοί εγκατέλειψαν την αγροτική ζωή και έγιναν

αστοί, και με εξαρτημένη εργασία οι περισσότεροι.

Τελειώνοντας θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι όπου χρησι-

μοποίησα αποσπάσματα συγγραφέων ή έγγραφα, διατήρησα την ορθογρα-

φία τους αλλά σε πολλές περιπτώσεις δε διατήρησα το πολυτονικό. Ακόμη

ζητώ από τους αναγνώστες την επιείκεια για όποια λάθη. Όταν τα δοκίμια

διορθώνονται μόνο από εκείνον που έγραψε τα κείμενα υπάρχει το πλεονέ-

κτημα ότι γνωρίζει τι έγραψε αλλά και το μειονέκτημα ότι δε διαθέτει την

προσοχή του διορθωτή δοκιμίων. Τέλος για την ορθογραφία λέξεων που τυ-

χόν διαφέρουν από λεξικό σε λεξικό ακολούθησα το λεξικό Μπαμπινιώτη.



Φιλολογικά Περιοδικά
―Αθηνά: Σύγγραμμα Περιοδικόν της εν Αθήναις «Επιστημονικής Εταιρείας», Εκδοθέν

ανελλιπώς από το 1889.

―Επετηρίς του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού: Εξεδόθη κατά τα έτη 1904-1917.

―Ερμής ο Λόγιος ή «Φιλολογικαί Αγγελίαι» Περίοδος Δ’. Τόμοι Δ’-Ε’ 1814.

―Ημερολόγιον η Μεγάλη Ελλάς του Γεωργίου Δροσίνη 1922-1929.

―Λαογραφία: Επιστημονικό Δελτίο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Εκδίδεται από

το 1909.

―Νέος Ελληνομνήμων: Περιοδικόν Σύγγραμμα, συντάσσονταν και εκδίδονταν από τον

Σπύρον Π. Λάμπρου (Τόμοι 21).

Εφημερίδες - Έντυπα
ΕΜΠΡΟΣ: Ημερήσια εφημερίδα εκδιδόμενη στην Αθήνα από το 1895 με ιδρυτή και Διευ-

θυντή τον Δημ. Οικ. Καλαποθάκη μέχρι το 1921 και τους κληρονόμους του μέχρι το 1928,

οπότε περιήλθε σε συνεταιριστική εκδοτική επιχείρηση.

ΣΚΡΙΠ: Σατυρική εφημερίδα από το 1893 και η ημερησία από το 1895 μέχρι το 1929. Πήρε

το όνομα από την αγγλική λέξη scrip που προήλθε από σύντμηση της λέξεως souscription

(εγγραφή σε δημόσιο δάνειο).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΑ ΝΕΑ: Μηνιαία εφημερίδα του Μορφωτικού Συλλόγου «Αθηνά». Ιούλιος

1957-Ιούνιος 1958.

ΛΑΜΠΗΔΟΝΑ: Τριμηνιαία περιοδική έκδοση ποικίλης ύλης του Πνευματικού Κέντρου Δή-

μου Ασπροπύργου, 1996-2006 (Τεύχη 42).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ «Επτά Ημέρες»: Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1920-1930.

Βραχυγραφίες
ΑΛΒ-ΜΕΣ: «Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα». Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Διεθνές Συμπό-

σιο. Αθήνα 1998.

Ε.Ε.Β.Μ.: Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών

Ε.Σ.Ν.Α.: Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής

Ι.Ε.Ε.: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών

Ι.Λ.Ε.Α.: Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών

Ν.Ε.Π.Ι.: Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία 1750-1940. Ίδρυμα Τύπου Α.Ε., Τύπος της

Κυριακής

Ο.Δ.B.X.: Η Οικονομική Δομή των Βαλκανικών Χωρών

ΠΕΣ-ΒΗ-ΑΚ: Πανελλήνιον Επιστημονικόν Συνέδριον. Βόρεια Ήπειρος. ―Άγιος Κοσμάς ο

Αιτωλός

Σ.Ι.Λ.Β.Δ.Α.: Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Βόρειας και Δυτικής Αττικής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μιχαήλ Ακομινάτου: Τα Σωζόμενα, Τόμοι Α’ και Β’
Κωνστ/νου Άμαντου: «Μενίδι». Ημερολόγιον η Μεγάλη Ελλάς 1925

Νικ. Ανδριώτη: 1) Γλώσσα, Ι.Ε.Ε., τ.Γ2. # Γ2) Η Ελληνική Γλώσσα στους

Μετακλασσικούς Χρόνους, Ι.Ε.Ε., τΕ’
Μανόλης Ανδρόνικος: Η Ελληνική Γραφή. Ι.Ε.Ε., τ.Β’
Ελ. Αντωνιάδη-Μπιμπίκου: Ερημωμένα Χωριά στην Ελλάδα, ένας προσωρινός

απολογισμός. Ο.Δ.Β.Χ.

Παν. Αραβαντινού: Χρονογραφία της Ηπείρου και των Όμορων Ελληνικών και

Ιλλυρικών Χωρών, Τόμος Α’
Απόστολ. Ε. Βακαλόπουλου: 1) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τόμοι Α’, Β’, Γ’, Ζ’, Η’

2) Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985

Κωνστ/νου Α. Βακαλόπουλου:Ήπειρος

Α. Α. Βασίλιεφ: Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,

Τόμος Β’ (Εκδόσεις Μπεργάδη)

Κώστας Βεργόπουλος: Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα.

Η Κοινωνική Ενσωμάτωση της Γεωργίας

Ήρα Βρανούση: Οι όροι Αλβανοί και Αρβανίται και η πρώτη μνεία του

ομώνυμου λαού της Βαλκανικής εις τας πηγάς

του ΙΑ’ αιώνος. Σύμμεικτα 2 (1970).

Στέφανος Βυζάντιος: Εθνικά

Χρήστος Βυζάντιος: Ιστορία των κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν εκστρατειών

και μαχών ων συμμετέσχεν ο τακτικός Στρατός από του 1821

μέχρι του 1833

Δημήτρης Γιώτας: 1) Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση

του ’21. 2) Συμβολή στην Ιστορική Έρευνα της Αττικής.

3) Παλιά Μοναστήρια της Πάρνηθας. 4) Η Μονή Κλειστών

στην Επανάσταση του ’21. 5) Οι Χασιώτες στην Επανάσταση

του Εικοσιένα (2ο Σ.Ι.Λ.Β.Δ.Α.). 6) Τα Πρώτα Σχολεία στη

Δυτική Αττική και οι Δυσκολίες Λειτουργίας τους (7ο

Σ.Ι.Λ.Β.Δ.Α. ― Λαμπηδόνα, Τεύχη 16 και 17). 7) Στοιχεία

Γαιοκτητικού Καθεστώτος στα Χωριά του Καταδέματος

Αττικής στις Αρχές του 19ου αιώνα (Λαμπηδόνα, Τεύχη 14, 15)

Γιάννης Γκίκας: 1) Αρβανίτικα Τραγούδια του Καβοντόρου 1962.

2) Οι Αρβανίτες και το Αρβανίτικο Τραγούδι στην Ελλάδα

Φερδινάρδου Γρηγορόβιου: Ιστορία της Πόλεως των Αθηνών, Τόμοι Α’, Β’, Γ’



Θεοδώρου Δαλάκογλου: Το Ιδιοκτησιακό Ζήτημα στην Περιοχή Αναβύσσου (7ο Ε.Σ.Ν.Α.)

Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος: 1) Οι Ενέργειες του Καποδίστρια για την εξουδετέρωση των

δυσμενών σημείων του πρωτόκολλου του Μαρτίου (Ι.Ε.Ε.

Τόμος ΙΒ’ σελ.522-523). 2) Η Αναγνώριση Ανεξάρτητου

Ελληνικού Κράτους (Ι.Ε.Ε. Τόμος ΙΒ’, σελ.536-542). 3) Το

Ζήτημα των συνόρων και το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της

14ης/26ης Σεπτεμβρίου 1831 (Ι.Ε.Ε. Τόμος ΙΒ’, σελ.562-563)

Αλέξης Δημαράς: Εκπαίδευση (Ι.Ε.Ε. Τόμος ΙΓ’, σελ.484-491)

Κ. Α. Δημαράς: Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Κωνστ/νου Αθαν. Διαμάντη: Αθηναϊκόν Αρχείον

Σοφία Ι. Δοανίδου: Η Φραγκοκρατία στην Πόλη των Αθηνών

Θωμάς Δρίκος: Οι Πωλήσεις των Οθωμανικών Ιδιοκτησιών της Αττικής

1830-1831

Δημητρίου Ευαγγελίδου: 1) Οι Αρχαιότητες και τα Βυζαντινά Μνημεία της

Βορειοδυτικής Ηπείρου (Νέος Ελληνομνήμων, Τόμοι Ι και

ΙΑ’). 2) Η Βόρειος Ήπειρος (Ανατύπωση 1996)

Σπύρου Ευαγγελόπουλου: Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης,

Τεύχη Α’ και Β’ (Εκδόσεις Δανιά)

Ε. Ζαχαριάδου: Η Επέκταση των Οθωμανών στην Ευρώπη ως την Άλωση της

Κωνσταντινούπολης 1354-1453 (Ι.Ε.Ε., Τόμος Θ’)
Θεοδώρου Ζήση: Ο Χριστιανισμός στην Βόρειο Ήπειρο κατά τους

Πρωτοχριστιανικούς και Βυζαντινούς Χρόνους (1ο ΠΕΣ-ΒΗ-ΑΚ)

Θουκιδίδου: Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Τόμος Πρώτος

Δημήτρης Καλλιέρης: 1) Αρχαίοι Δήμοι και Τοπωνύμια της Δημοτικής Περιφέρειας

Ασπροπύργου και της γύρω περιοχής (1ο Σ.Ι.Λ.Β.Δ.Α.).

2) Επώνυμα των κατοίκων της Δυτικής Αττικής τον 19ο αιώνα

που περιλαμβάνονται στα Μητρώα Αρρένων των Δήμων

(2ο Σ.Ι.Λ.Β.Δ.Α.). 3) Στο Δρόμο προς την Εθνεγερσία

Δημ. Γρ. Καμπούρογλου: 1) Μνημεία της Ιστορία των Αθηνών (Τόμος Α’).

2) Ιστορία των Αθηνών (Τόμοι Α’ και Β’).

3) Αι Παλαιαί Αθήναι

Νικολάου Κανάση: Οι Λαχανόκηποι της Αττικής

Π. Κανελλίδου: Μάνη και Μανιάται. Περιοδικό «Εβδομάς», 4 (1887)

Σαράντου Ι. Καργάκου: Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες

Δ. Ν. Καρύδης - Μ. Κίελ: Σαντζάκι του Ευρίπου 15ος-16ος αιώνας

Δ. Ν. Καρύδης: Πολεοδομικά των Αθηνών της Τουρκοκρατίας

Νικ. Κασομούλη: Ενθυμήματα Στρατιωτικά, Τόμος Γ’
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Γιώργη Κατσούρη,

Μάρκου Νικολινάκου,

Βασίλη Φίλια: Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας από το 1453

μέχρι το 1830

Διονυσίου Α. Κόκκινου: Η Ελληνική Επανάστασις, Τόμος Έκτος

Σεραφείμ Αθ. Κόλια: Κτηματολογικά Κορωπίου του 19ου αιώνα (7η Ε.Σ.Ν.Α.)

Γιάννης Κολιόπουλος: Ληστές

Αναγνώστη Κοντάκη: Απομνημονεύματα

Μ. Κορρές (Επιμέλεια): Αττικής Οδοί. Αρχαίοι Δρόμοι της Αττικής

Ελένη Ε. Κούκου: 1) Ενέργειες του Ι. Καποδίστρια για την Απελευθέρωση της

Στερεάς Ελλάδος (Ε.Ε.Β.Μ. Τόμος Α’, Τεύχος Β’).

2) Το Ελληνικόν Κράτος κατά το 1831 (Ι.Ε.Ε. Τόμος ΙΒ’,
σελ.540-542, 545, 547-548, 558-560, 574-579)

Φαίδωνος Κουκουλέ: Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, Τόμος Α’, Ι
Λάμπρου Κουτσονίκα: Γενική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως («Βιβλιοθήκη» 4)

Αικατερίνη Δημητσάνου-Κρεμέζη: Το Καμαρόσπιτο της Αττικής

Βασίλη Κρεμμυδά: Νεότερη Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Ν. Σ. Κτενίδη: Οι Πρώτοι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι

Ευάγγελος Κωφός: Αγώνες για την Απελευθέρωση 1830-1912.

«Μακεδονία» (Εκδοτική Αθηνών)

Αχ. Γ. Λαζάρου: Ιλλυρολογία και Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός

Αγγελική Λάϊου: 1) Β’ Σταυροφορία (Ι.Ε.Ε., Τόμος Θ’, σελ.26-29).

2) Η κατάληψη της Μικράς Ασίας από τους Οθωμανούς

(Ι.Ε.Ε., Τόμος Θ’, σελ.160-166)

Σπύρου Λάμπρου: 1) Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, Τόμος 3ος,

2) Η Ονοματολογία της Αττικής και η εις την χώραν

εποίκησις των Αλβανών (Επετηρίς Παρνασσού, Τόμος Α’)
Βαγγέλης Λιάπης: 1) Ο χορός στους Κουντουριώτες, 2) Αρβανίτικο Μοιρολόγι

Αντωνίου Ρουβιό Υ Λιούκ: Περί των Καταλανικών Φρουρίων της Ηπειρωτικής Ελλάδος

Σπύρος Λουκάτος: Η επαναπελευθέρωση της Λειβαδιάς από τον Δημ. Υψηλάντη

και η αναζωπύρωση της επανάστασης στην Ανατολική

Στερεά (Ε.Ε.Β.Μ., Τόμος Α’, Τεύχος Β’)
Μακρυγιάννη: Απομνημονεύματα («Μέλισσα» - Α. Καραβίας 1957)

(Εκδοτικός Οίκος Χρ. Γιοβάνη, Αθήναι 1968, Τόμος Α’, Β’, Γ’)
Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ: Ο Ελληνικός Λαός

Αριστείδης Μεθενίτης: Ιστορίες Παραμύθια και Τραγούδια από τα Κουντουριώτικα

χωριά



Κωνσταντίνος Μεταξάς: Ιστορικά απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως

Ανδρέας Μηλιώνης: Το Γαιοκτητικό καθεστώς της Βόρειας Αττικής στους

τελευταίους χρόνους της τουρκοκρατίας και μετά την

Απελευθέρωση (1ο Σ.Ι.Λ.Β.Δ.Α.)

Ουίλλιαμ Μίλλερ: Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα (Τόμοι Α’ και Β’)
Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: 1) Οι Έλληνες Αρβανίτες. 2) Αρβανίτικα Τραγούδια, Σειρά Α’,

Σειρά Β’. 3) Τουρκαλβανοί και Έλληνες Αρβανίτες. 4) Ο χορός

και το τραγούδι στα Μεσόγεια Αττικής. 5) Το περιεχόμενο των

Αρβανίτικων τραγουδιών της Βοιωτίας (Ε.Ε.Β.Μ., Τόμος Α’,
Τεύχος Β’). 6) Το Ιστορικό Δημοτικό τραγούδι στη Βοιωτία

(Ε.Ε.Β.Μ., Τόμος Γ’, Τεύχος Β’)
Αρτεμίου Ν. Μίχου: Απομνημονεύματα

Χέρμαν Μπένγκτσον: Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος

Κώστα Η. Μπίρη: 1) Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα (Μέλισσα).

2) Τα Αττικά του Ελβιά Τσελεμπή.

3) Αρβανίτες οι Δωριείς του Νεώτερου Ελληνισμού

Ομήρου: 1) Ιλιάς. 2) Οδύσσεια

Βασίλης Παναγιωτόπουλος: Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος-18ος αιώνας

Στέλλα Παντελοπούλου: Η Ιστορία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου

(Ασπροπυργιακά Νέα, Οκτώβριος 1957)

Στέφανος Π. Παπαγεωργίου: Το Αρχείον Γιαννάκη Ράγκου

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος: Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οικουμενικός Ελληνισμός

Στέφανος Παπαδόπουλος: Τα Πολιτικά Γεγονότα (Ι.Ε.Ε., Τόμος ΙΒ’, σελ.524-535)

Κων. Παπαρρηγόπουλου: 1) Περί της εποικήσεως σλαβικών τινών φυλών εις την

Πελοπόννησον. 2) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Τόμος

Πέμπτος, Μέρος Πρώτο, Τόμος Έκτος, Μέρος Πρώτο)

Χριστόφορου Περραιβού: Πολεμικά Απομνημονεύματα

Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη:Άπαντα (Έκδοση Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλυβίων.

Καλύβια 1984)

Φωτίου Μ. Πέτσα: Έλληνες και Ιλλυριοί (1ο Π.Ε.Σ-Β.Η.-Α.Κ.) Κόνιτσα 1987

Πλάτωνος: 1) Πολιτεία (Ι). 2) Ευθύδημος. 3) Πρωταγόρας

Πλουτάρχου: Βίοι Παράλληλοι: Λυκούργος

Πολίτη Λίνου: Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Πολύβιου: Ιστορίαι (Βιβλία Β’ και Γ’)
Π. Πολυχρονόπουλος: Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα,

Τόμος Α’ (Εκδόσεις Καστανιώτη 1980)

Ιωάννου Χ. Πούλου: Η Εποίκησις των Αλβανών εις Κορινθίαν
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Προκοπίου: Περί Κτισμάτων

Αλέξανδρος Ραγκαβής: Πελοποννησιακές Αναμνήσεις

Στήβεν Ράνσιμαν: Βυζαντινών Πολιτισμός

Λουδοβίκου Ρος: Αναμνήσεις και Ανακοινώσεις από την Ελλάδα (1832-1833),

Πρόλογος, Επιμέλεια, σχολιασμός Τάσου Βουρνά (Εκδόσεις

Αφών Τολίδη)

Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης: Η Οθωμανική Κατάκτηση της Θήβας και της Λεβαδειάς

Κωνσταντίνου Ν. Σάθα: 1) Ελληνικά Ανέκδοτα, Τόμος πρώτος. 2) Μνημεία

Ελληνικής Ιστορίας, Τόμος ΙΙ. 3) Τουρκοκρατούμενη Ελλάς.

4) Χρονικόν του Γαλαξιδίου. 5) Έλληνες Στρατιώτες

εν τη Δύσει

Μιχ. Σακελαρίου: Οι Γλωσσικές και Εθνικές Ομάδες της Ελληνικής

Προϊστορίας (Ι.Ε.Ε., Τόμος Α’)
Ιωάννης Σαρρής: Τα Τοπωνύμια της Αττικής (Αθηνά 1928)

Νεοκλής Σαρρής: Οσμανική Πραγματικότητα: Το Δεσποτικό Κράτος (Τόμος

Πρώτος). Η Δοσιματική Διοίκηση (Τόμος Δεύτερος)

Νίκος Γ. Σβορώνος: 1) Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας.

2) Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας

Κυριάκου Σιμόπουλου: 1) Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα (Τόμοι Α’, Γ1’, Γ2’).

2) Πώς είδαν οι Ξένοι την Ελλάδα του ’21 (Τόμος Πέμπτος)

Παναγή Σκουζέ: Η Τυραννία του Χατζή-Αλή Χασεκή στην

Τουρκοκρατούμενη Αθήνα 1772-1796

Διονυσίου Σουρμελή: 1) Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ Ελευθερίας Αγώνα.

2) Κατάστασις Συνοπτική της Πόλεως Αθηνών

Ι. Δ. Σταματάκη: Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλάδας... Αθήναι 1863

Επαμ. Ι. Σταματιάδη: Οι Καταλανοί εν τη Ανατολή

Δημήτρης Σταμέλος: Ανδρέας Μιαούλης, Έπος και Τραγωδία

Χρ. Δ. Στασινόπουλου: Λεξικόν της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821,

Τόμοι Α’, Β’, Γ’, Δ’
Δημοσθένους Σ. Στεφανίδου: Μαθήματα Αγροτικής Πολιτικής και Οικονομικής Πολιτικής

επί των Συλλεκτικών Έργων

Στράβωνος: Γεωγραφικά

Ευάγγελος Αντ. Σωληναραίος:Η Πολιορκία του Στρατοπέδου των Τούρκων στην Θήβα από

τον Δημήτριο Υψηλάντη και το ανάθεμα

(Ε.Ε.Β.Μ., Τόμος Γ’, Τεύχος β’)
Κ. Α. Σωτηρίου: Αλβανικά Ασμάτια και Παραμύθια

(«Λαογραφία» Τόμοι Α’ και Β’)



Φρειδερίκου Τιρς: Η Ελλάδα του Καποδίστρια (Τόμοι Α’ και Β’)
Νικολάϊ Τοντόροφ: Η Βαλκανική Πόλη 15ος-19ος αιώνας (Τόμος Α’)
Αρετή Τούντα-Φεργάκη: Μειονότητες στα Βαλκάνια.

Βαλκανικές Διασκέψεις 1930-1934

Σπυρίδωνος Τρικούπη: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (Τόμος Δ’)
Αθανασίου Ισ. Τσίγκου: Κείμενα για τους Αρβανίτες

Σοφία Τσίγκου-Αντωνίου,

Νίκη Τσίγκου-Κολυβά: Ασπροπυργιώτες Δήμαρχοι τ. Δήμου Φυλής. Πρόεδροι

Κοινότητος και Δήμαρχοι Ασπροπύργου

(Λαμπηδόνα, Τεύχος 12)

Σπύρου Ισ. Τσίγκου: Το Στεφάνι (Ασπροπυργικά Νέα, Οκτώβριος 1957)

Ι. Φ. Φαλλμεράϋερ: Περί της Καταγωγής των Σημερινών Ελλήνων

(Μετάφραση-Παρουσίαση Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός)

Νεφέλη 1984

Θ. Ν. Φιλαδελφέως: Ιστορία των Αθηνών (Τόμοι Α’ και Β’)
Βασίλη Ι. Φίλια: Κοινωνία και Εξουσία στην Ελλάδα

Φιλίππου-Αγγέλου Πέτρος: Αρβανίτικος Προεκλογικός Λόγος (1η Ε.Σ.Ν.Α.)

Πέτρου Α. Φουρίκη: 1) Πόθεν το Εθνικόν Αρβανίτης. 2) Γάμος και Γαμήλια

Σύμβολα παρά τους Αλβανοφώνους της Σαλαμίνος

(Λαογραφία, Τόμος Θ’). 3) Η εν Αττική Ελληναλβανική

Διάλεκτος (Αθηνά, Τόμοι ΜΔ’ και ΜΕ’)
Ελένη Φουρναράκη: Εκπαίδευση και Αγωγή των Κοριτσιών. Ελληνικοί

Προβληματισμοί (1830-1910)

Δημήτρη Φωτιάδη: Η Επανάσταση του ’21 (Τόμοι Γ’ και Δ’)
Χαράλαμπου Γ. Χαρίτου: Το Παρθεναγωγείο και τα «Αθεϊκά» του Βόλου.

Η Αλληλογραφία των Πρωταγωνιστών

Ιωάννης Χασιώτης: Η Εθνική Εξόρμηση και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1919)

Γεωργίκου Δ. Χατζησωτηρίου: Το 1821 οι Μεσογείτες και ο Γιάννης Ντάβαρης

Καρλ Χοπφ: Οι Σλάβοι στην Ελλάδα. Ανασκευή των θεωριών

του Φαλμεράγιερ

Μιχαήλ Χουλιαράκης: Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της

Ελλάδος (1821-1971) Τόμος Α’, Μέρος Ι

Αθανασίου Ν. Χρυσολόγη: Βάσος Μαυροβουνιώτης

Γεωργίου Ψύλλα: 1) Απομνημονεύματα του Βίου μου.

2) Η Εφημερίς των Αθηνών 1824-1826

Robert Browning: Ο Αιώνας του Ιουστινιανού (Ι.Ε.Ε., Τόμος Ζ’, σελ.150-221)
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Giuseppe Cabliano: Η Πραγμάτωση του Ανθρώπου. Στον Τόμο «Ο Έλληνας

Άνθρωπος» (Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα)

John Chadwick: Linear B and related scrips

Bistra A. Cvetkova: Η Εξέλιξη του τουρκικού φεουδαλικού καθεστώτος από τα

τέλη του ΙΣΤ’ ως τα μέσα του ΙΗ’ αιώνα (Ο.Δ.Β.Χ.)

Douglas Dakin: Η Ενοποίηση της Ελλάδας 1771-1923 (Μορφωτικό Ίδρυμα

Εθνικής Τραπέζης)

Alain Ducellier: 1) L’ Arbanon et Albanais. 2) Les Albanais dans l’ Empire

Byzantin (ΑΛΒ-ΜΕΣ)

Robert Flacelière: Ο Δημόσιος Βίος και ο Ιδιωτικός των Αρχαίων Ελλήνων

Kristo Frasheri: Les Albanais et Byzance aux VIe-XIe siècles (ΑΛΒ-ΜΕΣ)

Gustav Geib: Παρουσίαση της κατάστασης του δικαίου στην Ελλάδα στη

διάρκεια της Τουρκοκρατίας και ως τον ερχομό του βασιλιά

Όθωνα του Α’ (Πρόλογος Ν. Ι. Πανταζόπουλου)

William Gell: The itinerary of Greece containing one hundred Routes in

Attica, Boetia, Locris and Thessaly

N. Gl. Hammond: Ήπειρος

Machiel Kiel: Population Growth and Food Production in 16th century

Athens and Attica According to the Ottoman Tahrir Defters

Eleonora Kountoura: The presence of the province of Epirus Nova, in the so-called

Notitia of the iconoclast (ΑΛΒ-ΜΕΣ)

Claude Mossé,

Annie Schnapp-Gourbeillon: Επίτομη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

J. J. Norwich: Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου

S. Pollo - A. Puto: Ιστορία της Αλβανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Popovic: Byzantins, Slaves et Autochtones

Rene Puaux: Δυστυχισμένη Βόρειος Ήπειρος (πρόλογος-Σχόλια-Χρονικό.

Αχ. Γ. Λαζάρου)

Tamara Tablot Rice: Ο Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών

Helen Saradi: Aspects of Early Byzantine in Albania (ΑΛΒ-ΜΕΣ)

Kenneth M. Setton: Catalan Domination of Athens 1311-1388

Inlan Tekeli: Οι θεσμοθετημένες εξωτερικές σχέσεις των πόλεων στην

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εξέταση οικιστικών μοντέλων

(Ο.Δ.Β.Χ.)

Christofer Wordsworth: Ελλάδα (Εκδόσεις Εκάτη)

Pellumb Xhufi: La «Debizantinizzazione» dell’ Arbanon (ΑΛΒ-ΜΕΣ)

Zakythinos: Le Despotat Grec (Τόμος ΙΙ)



Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1750-1940)

Κατά την αναφορά μου στην πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους από τη σύστασή του

ως την παραμονή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η «Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία

(1750-1940)» που εξέδωσε το Ίδρυμα Τύπου Α.Ε., Τύπος της Κυριακής σε συνεργασία με

τον Εκδοτικό Οργανισμό Λιβάνη Α.Β.Ε., αποτέλεσε μία από τις κύριες πηγές.

Σύμφωνα με το προλογικό σημείωμα του Ακαδημαϊκού Σακελλαρίου η φιλόδοξη αυτή προ-

σπάθεια αντιμετώπισε περίπλοκες ιστορικές καταστάσεις και εξελίξεις και κινητοποίησε

δεκάδες ιστορικών, κοινωνιολόγων, νομικών και πολιτικών επιστημόνων. Η εργασία κατα-

νεμήθηκε σε πολλούς ειδικούς. Κάθε θέμα το πραγματεύτηκε επιστήμονας που είχε ασχο-

ληθεί μ’ αυτό και είχε ώριμη και υπεύθυνη γνώμη. Παρουσιάστηκαν διαφορετικές απόψεις

και υπήρξε πολυφωνία.

Οι συγγραφείς, τα άρθρα των οποίων συμβουλεύτηκα, είναι σε αλφαβητική σειρά: Γ. Ανα-

στασιάδης, Ευ. Βενιζέλος, Κ. Βεργόπουλος, Θ. Διαμαντόπουλος, Γ. Κασιμάτης, Γ. Κοντο-

γιώργης, Σπ. Λιναρδάτος, Δ. Λουλές, Η. Νικολακόπουλος, Ν. Πανταζόπουλος, Κ. Παπα-

θανασόπουλος, Π. Πετρίδης, Α. Ρήγος, Κ. Σβολόπουλος, Ν. Σβορώνος, Γ. Σωτηρέλης, Β.

Φίλιας, Σπ. Φλογαϊτης, Ι. Χασιώτης.
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