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Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΥΡΩΝΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Χρονίζει η απουσία προστασίας από πλημμύρες και από ανθρώπινες, εκούσιες κατα-

στροφές και λεηλασίες, ανύπαρκτη και η ανάδειξη των σπουδαίων αρχαιολογικών
χώρων του καλλικρατικού δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Ο Ιερός Ναός της Αρτέμιδος,
στην Βραυρώνα, στα ανατολικά παράλια της Αττικής, είναι ένα από τα αρχαιότερα
και πιο σεβάσμια Αρχαία Ιερά. Εκεί λατρεύονταν η Βραυρωνία ΄Αρτεμις και η Ιφιγέ-
νεια, οι προστάτιδες της γονιμότητας και της ευτοκίας των γυναικών. Το ιερό βρίσκε-

ται σε μια μικρή κοιλάδα που απλώνεται ανάμεσα από χαμηλούς λόφους και τη
θάλασσα, η οποία εισχωρεί ανάμεσά τους δημιουργώντας ένα βαθύ φυσικό λιμάνι.

Ο Ερασίνος, ένας χείμαρρος που ακόμα και σήμερα την διαρρέει, απειλούσε πάντα το
ιερό με τις πλημμύρες του. Στο χώρο του ιερού σώζονται αναστηλωμένα τμήματα
από μια στοά, τα ερείπια του ναού, καθώς και άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Στο
μουσείο, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά της Αττικής, υπάρχουν ευρήματα της
Βραυρώνας και άλλων οικισμών και νεκροταφείων της Αττικής όπως από το Πόρτο

Ράφτη, τη Μερέντα, την Περάτη και την Ανάβυσσο. Η ιστορία του ιερού αρχίζει γύρω
στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. Τον 7ο και 6ο θα πρέπει να υπήρχε κάποιος περίβολος και
ίσως μικρός ναός. Τη μεγαλύτερη ακτινοβολία του τη γνώρισε στα Κλασικά χρόνια,

εποχή στην οποία ανήκουν και τα περισσότερα κτίρια. Την εποχή αυτή η ΄Αρτεμις λα-
τρεύτηκε με την επωνυμία "Κουροτρόφος", δηλαδή θεά προστάτιδα των νεογέννη-
των παιδιών. Οι γυναίκες της έταζαν το παιδί που θα γεννούσαν και της αφιέρωναν

ενδύματα σε αναγνώριση της προστασίας, όταν ο τοκετός ήταν καλός. Αντίθετα, όταν
οι γυναίκες πέθαιναν στον τοκετό, τα ενδύματά τους γίνονταν προσφορά στην Ιφιγέ-
νεια, που λόγω του θανάτου και του ενταφιασμού της σε αυτό το μέρος, λατρευόταν
ως χθόνια θεά (του Κάτω Κόσμου). Τη λατρεία της Βραυρωνίας Αρτέμιδος στήριξαν

και ενθάρρυναν μεγάλοι πολιτικοί που κατάγονταν από εκεί, όπως ο Πεισίστρατος, ο
Μιλτιάδης και ο Κίμων. Η σημασία αυτής της λατρείας τον 5ο αι. προκύπτει και από
το ιερό που χτίστηκε πάνω στην Ακρόπολη, αφιερωμένο στη Βραυρώνια ΄Αρτεμη,
που ήταν "μετόχι", όπως θα λέγαμε, του μεγάλου ιερού της Βραυρώνας. Η ιστορία

του ιερού και η λατρεία στη Βραυρώνα σταματούν τον 3ο αι. π.Χ., όταν η περιοχή εγ-
καταλείπεται, επειδή το ποτάμι, με τις πλημμύρες, δημιούργησε προσχώσεις και νέες
πλημμύρες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Η ιερότητα της περιοχής παρα-
μένει άσβεστη στις μνήμες, αφού 800 χρόνια μετά χτίζεται παλαιοχριστιανική βασι-
λική, στους πρόποδες του λόφου δίπλα στο δρόμο, 500 περίπου μέτρα πριν το ιερό.
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Διεθνώς απαγορευμένη η παράλληλη απογεί-
ωση σε πολιτικά αεροδρόμια, αλλά για το Ελ.
Βενιζέλος, κανένα πρόβλημα.Δεν υπάρχει κά-

τοικος των δήμων της Ανατολικής Αττικής συνολικά
αλλά των δήμων Σπάτων-Αρτέμιδος, Ραφήνας-Πι-
κερμίου, Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Λαυρίου ειδι-
κότερα, που να μην έχει με ανησυχία παρατηρήσει
τις συνεχόμενες "στάσεις ή καθυστερήσεις στον
αέρα" αεροσκαφών πάνω από τις πόλεις και τους
οικισμούς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η
κυκλοφορία στους ελληνικούς αιθέρες πυκνώνει
χάρις και εξ αιτίας του τουριστικού ρεύματος. Η
παράλληλη απογείωση σε πολιτικά αεροδρόμια
είναι απαγορευμένη διεθνώς και μόνο οι αρχές στο
Ελευθέριος Βενιζέλος κάνουν ότι δεν γνωρίζουν,
επιτρέποντας όχι μόνο τις παράλληλες απογει-
ώσεις αλλά και καθυστερώντας ανεπίτρεπτα στον
αέρα την πορεία προς τον διάδρομο προσγείωσης
των αλλεπάλληλων ελεύσεων αεροσκαφών φορτω-
μένων με τουρίστες. Δεν είναι λίγες οι καλοκαιρι-
νές βραδιές που πάνω από τα σπίτια μας είναι
ορατά "σταματημένα στον αέρα" και τρία και τέσ-
σερα αεροσκάφη! Πρακτική απαράδεκτη, που έχει
αποκλειστικό σκοπό την προσπόριση του μέγιστου
δυνατού κέρδους από την πύκνωση της εναέριας
κυκλοφορίας! Οι αεροπορικές συγκοινωνίες, η αε-
ροναυπήγηση, ο σχεδιασμός αερολιμένων είναι
πλέον ώριμες και γι' αυτό, φθηνές τεχνολογίες.Και
κατά τούτο πλέον μπορεί και επικίνδυνες.
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Λεβίσι. Παράλια της Λυκίας, ελληνικό χωριό-μνη-
μείο 5.000 ετών με βυζαντινό ναό και εκκλησίε-
ςαρχαία γενέτειρα των σημερινών κατοίκων της

Νέας Μάκρης, δήμου Μαραθώνα, που κατέφυγαν στα
παράλιά της ως πρόσφυγες της τουρκικής θηριωδίας!
Λέγεται και «Πικρό Χωριό», το ελληνικό χωριό-μνη-
μείο του Ελληνισμού, «Λεβίσι» ή «Λιβίσι», στα παρά-
λια της Λυκίας, απέναντι από Ρόδο και Καστελόριζο.
Το Λεβίσι εκκενώθηκε από Έλληνες στις 30 Ιουνίου
1923, όταν οι κάτοικοί του κατέφυγαν στην Νέα
Μάκρη Ανατολικής Αττικής με την ανταλλαγή των πλη-
θυσμών της Συνθήκης της Λωζάνης. Περί τα 2.000 γυ-
ναικόπαιδα (διότι οι άντρες είχαν οδηγηθεί
αιχμάλωτοι σε καταναγκαστικά έργα) ξεκίνησαν το
βασανιστικό και επικίνδυνο ταξίδι για το χωριό Φαρά-
κλα στην Βόρεια Εύβοια και στην Νέα Μάκρη του Μα-
ραθώνα όπου ο πρώτος δρόμος ο οποίος διανοίχθηκε
υποτυπωδώς στην περιοχή  ονομάστηκε οδός Λιβι-
σίου. Το χωριό-φάντασμα που διατηρείται υποτυπω-
δώς ως «μουσείο», αποτελείται από εκατοντάδες
ερειπωμένες κατοικίες και δύο εκκλησίες, με τουρκι-
κές ονομασίες πλέον ...Φετίγιε και το …Ολουντενίζ. Οι
εκκλησίες είναι η Παναγία η Πυργιώτισσα, αφιερω-
μένη στα Εισόδια της Θεοτόκου, και ερείπια από το
ιερό του ναού της Αγίας Άννας και ο βυζαντινός ναός
του Ταξιάρχη (…Γιουκαρί Κιλίσε), ενώ υπάρχουν και
πολλά εκκλησάκια.



Ἡ ἐπὶ Παλληνίδι μάχην (η Μάχη της Παλλήνης)
Ὑπερισχυσάσης τῆς γνώμης τοῦ Ἱππία, ὅτι ἔπρεπε νὰ διεκδικήσουν καὶ πάλι τὴν τυρρανία στὴν Ἀθῆνα κὶ ἐνῷ

εἶχε κερδίσει τὴν εὐνοϊκὴ συμπαράσταση καὶ τὴ γενναία χρηματικὴ συνδρομὴ πολλῶν πόλεων, ὁ Πεισίστρατος,
ἔπλευσε πρὸς τὸν Μαραθῶνα. Ἀφοῦ στρατοπέδευσε ἐκεῖ, ἔφθασαν ὄπαδοί του καὶ ἀπὸ πόλεις καὶ δήμους, οἱ

ὁποῖοι προτιμοῦσαν τὴν τυραννία ἀπὸ τὴν ἐλευθερία. Καθυστερημένα οἱ δυνάμεις τοῦ Λυκούργου καὶ τοῦ Με-
γακλέους, μόλις ἔμαθαν πὼς ὁ Πεισίστρατος ἐκινεῖτο ἀπειλητικὰ πρὸς τὴν Ἀθήνα μὲ τοὺς μισθοφόρούς του, συ-

νεκέντρωσαν ὅλές τους τὶς δυνάμεις καὶ πῆγαν νὰ τὸν συναντήσουν. Ο Πεισίστρατος, ἀφοῦ παρέταξε τὸν
στράτό του κοντὰ στὸν ναὸ τῆς Παλλακίδος Ἀθηνᾶς, ἔλαβε χρησμὸ ἀπαγγελθέντα σὲ ἐξάμετρους στοίχους ἀπὸ

τὸν Ἀρκανάνα Ἀμφίλυτο: «Ῥίχτηκε ὁ πεζόβολος, τὸ δίχτυ ἁπλώθηκε, οἱ τόνοι θὰ ὁρμήσουν μία νῦχτα μὲ Σε-
λήνη» (« ἔῤῥιπται δ᾽ ὁ βόλος, τὸ δὲ δίκτυον ἐκπεπέτασται, θύννοι δ᾽ οἰμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτός») . Ερμη-

νεύοντας εὐνοϊκὰ γιὰ ἐκεῖνον τὸ θεϊκὸ σημάδι ἔδωσε ἐντολὴ στὸ στράτευμά του νὰ προχωρήσει καὶ νὰ ἐπιτεθεῖ
στοὺς Ἀθηναίους. Τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἄλλοι προγευμάτιζαν κὶ ἀφοῦ ἔφαγαν, ἄλλοι ἔπαιζαν κύβους κὶ ἄλλοι
ἀποκοιμήθηκαν. Ἔτσι, ὁ Πεισίστρατος τοὺς κατέλαβε ἐξ ἀπροόπτου, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ περισσότεροι νὰ

τραποῦν σὲ φυγή. Προκειμένου, λοιπόν, νὰ μὴν ἐπανενωθοῦν, ἀλλὰ νὰ διασκορπιστοῦν ἐντελῶς, ἀνέβασε τοὺς
υἱούς του πάνω σὲ ἄλογα καὶ τοὺς ἔστειλε νὰ προφθάσουν ὅσους ἀπὸ τὸν φόβό τους εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ καὶ

νὰ τοὺς ἀναγγείλουν πὼς δὲν χρειάζεται νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τὶς ζωές τους, ἀλλὰ νὰ μεταβοῦν στὰ σπίτιά τους.  Ἡ
σύγκρουση αὐτὴ τῶν τάξεων τοῦ Πεισιστράτου μὲ τὴν ἀντιτυραννικὴ ἀθηναϊκὴ συμμαχία  ἔμεινε γνωστὴ στὴν

ἱστορία ὡς ἡ μάχη της Παλλήνης (ἐπὶ Παλληνίδι μάχην), ἡ ὁποία σηματοδότησε τὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης, τελευταίας
καὶ μακροβιοτέρας τυραννίδος του ἀπὸ τὸ 545 π.Χ (ἤ κατ' ἄλλες πηγὲς τὸ 539 π.Χ)  μέχρι τὸν θάνατό του τὸ 527

π.Χ. Ἕως σήμερα στὴν περιοχὴ τῆς Παλλήνης, ὅπου διεξήχθη ἡ μάχη, βρίσκεται ἕνα μαρμάρινο λιοντάρι, τὸ
ὁποῖο εἶχε τοποθετηθεῖ ὡσὰν ἐπιτάφιος λέων τῶν νεκρῶν Ἀθηναίων τῆς μάχης, γνωστὸ κὶ ὡς λεοντάρι τῆς Κάν-

τζας. Νὰ τονιστεῖ πώς, κατὰ τὴν ἀρβανίτικη παράδοση τῶν Μεσογείων -γέννημα, θρέμμα τῶν ὁποίων ἦταν ὁ
τύραννος Πεισίστρατος- ὅταν ἡ χριστιανικὴ πίστη εἶχε διαδοθεῖ σὲ ὅλην τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια καὶ τὰ χωριὰ

ἤρχιζον νὰ γεμίζουν ἀπὸ μικρὲς καὶ μεγάλες ἐκκλησίες, χτίστηκε στὴν Κάντζα ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Κάθε
χρόνο ἐγένετο μεγάλο πανηγύρι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖο κρατοῦσε μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα. Ὥσπου

ἕναν χρόνο κατέβηκε ἀπὸ τὸ βουνὸ τοῦ Ὑμηττοῦ ἕνα τεράστιο λιοντάρι, τὸ ὁποῖο κατασπάραξε πλῆθος
ἀνθρώπων καὶ προκάλεσε ἀνείπωτο τρόμο στοὺς χωρικούς, οἱ ὁποῖοι ἔκτοτε ἠρνοῦντο νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ

σπίτιά τους. Ὅταν ἔφτασε ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου, τὸ παραμύθι ἀναφέρει πὼς ὁ Ἅγιος ἐμφανίστηκε σὲ ἕναν Λιοπεσ-
σιώτη καὶ τοῦ ἐμπιστεύθηκε νὰ κάνουν τὴ Λειτουργία του καὶ τὸ πανηγύρι οἱ πιστοὶ καὶ πὼς θὰ βρίσκεται κὶ

ἐκεῖνος ἐκεῖ. Πράγματι οἱ Μεσογεῖτες, ἄν και φοβισμένοι, ἀπεφάσισαν νὰ λειτουργηθοῦν καὶ νὰ γλεντήσουν,
χωρὶς νὰ παρουσιαστεῖ τὸ λιοντάρι. Μέχρι ποὺ κάποια στιγμὴ τὸ θηρίο ἐμφανίστηκε καὶ ὅρμησε πάνω σὲ μιὰ
κοπέλα τοῦ χοροῦ, γιὰ νὰ τὴν φάει. Τότε ἐνεφάνη ἐμπρός του ὁ Ἅγιος Νικόλαος καὶ σηκώνοντας τὸ χέρι του

μπροστὰ στὸ κτῆνος τὸ μαρμάρωσε μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτό.
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Πεισιστρατίδες
οἱ Μεσογεῖτες Ἡγεμόνες τῶν Ἀθηνῶν

(έρευνα του Πέτρου Νικολού, φοιτητού Νομικής ΕΚΠΑ, δημοσιευθείσα στα “ΜΕΣΟΓΕΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”)


