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ΣΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΜΕΟΓΑΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

 

ο Μαρκϐπουλο καταλαμβϊνει το κεντρικϐ τμόμα τησ 

Νοτιοανατολικόσ Αττικόσ και ςυναποτελεύ με τα πϊτα, την 

Παιανύα, το Κορωπύ και τμόμα τησ περιοχόσ Καλυβύων, την κοιλϊδα 

των Μεςογεύων, με φυςικϋσ προσ ανατολϊσ διεξϐδουσ τισ παρϊλιεσ 

περιοχϋσ Βραυρώνοσ και Πϐρτο – Ρϊφτη. Σελευταύεσ αρχαιολογικϋσ 

ϋρευνεσ ςτην περιοχό του νϋου Ιππικοϑ Κϋντρου δεύχνουν ςυνεχό 

ανθρώπινη παρουςύα απϐ την εποχό του «λύθου» μϋχρι ςόμερα.  

τουσ «Μυθικοϑσ Χρϐνουσ» υπϊρχουν αναφορϋσ για κϊμποςα 

κϋντρα διϊςπαρτα ςτη  περιοχό του ςημερινοϑ Μαρκοποϑλου. Έτςι 

λοιπϐν ϋχουμε την αναφορϊ ςτον Μυρρινοϑςιο Βαςιλιϊ Κϐλαινο, τον 

«Ερμοϑ απϐγονο», να ϊρχει «προ Κϋκροποσ», εκεύ που ςόμερα 

βρύςκεται η Μερϋντα. Βρύςκουμε την Ιφιγϋνεια, κατ΄ εξοχόν ηρωύδα 

του «Σρωικοϑ Κϑκλου» να τιμϊται ςτο ιερϐ τησ Βραυρωνύασ 

Αρτϋμιδοσ εκεύ που ςόμερα βρύςκεται η Βραώνα. Βλϋπουμε τον 

αρχιθεωρϐ Ερυςύχθονα του Κϋκροποσ, να εύναι θαμμϋνοσ κϊπου ςτον 

Πραςϊ του Πϐρτο-Ρϊφτη, ενώ παρακαλουθοϑμε τον Αγνοϑςιο 

κόρυκα Λεώ, να ξεκινϊει απϐ την περιοχό του ςημερινοϑ Ντϊγλα και 

να παρεμβαύνει υπϋρ του Θηςϋωσ ςτη διαμϊχη του με τουσ 

Παλλαντύδεσ.  

Κατϊ την ιςτορικό περύοδο, ο Μυρρινοϑσ (ςημερινό Μερϋντα), 

οι Πραςιϋσ (Πραςϊσ ό Μπραςϊσ), η τειρύα (Ντρύβλια), ο Κϑθηροσ 

(Λιγϐρι), η Αγγελό (Αγγελύςι), οι Φιλαύδεσ (Βραώνα), μαζύ με το Ιερϐ 

τησ Αρτϋμιδοσ ςτη Βραώνα, όςαν οι Δόμοι που βρύςκονταν ςτη 

ςημερινό περιοχό Μαρκοποϑλου, ϐπου μαζύ με τουσ ϊλλουσ 168 

«Κλειςθϋνιουσ Δόμουσ» ςυναποτϋλεςαν την Αθηναώκό επικρϊτεια 

κατϊ την εποχό τησ κοςμοκρατορύασ των Αθηνών. Μύα πλειϊδα 
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επιφανών ανδρών ϋλκουν την καταγωγό απϐ τουσ 

προαναφερθϋντεσ Δόμουσ. Απϐ τον Δόμο Φιλαιδών καταγϐταν ο 

νικητόσ τησ μϊχησ του Μαραθώνοσ, ςτρατηγϐσ Μιλτιϊδησ. Απϐ εκεύ 

επύςησ κατϊγονταν ο Πειςύςτρατοσ και οι «Πειςιςτρατύδεσ», Ιππύασ 

και Ίππαρχοσ. Απϐ τον Μυρρινοϑντα κατϊγονταν ο Φαύδροσ του 

Πλατωνικοϑ διαλϐγου, καθώσ και ο πεϑςιποσ, διϊδοχοσ του 

Πλϊτωνοσ ςτην αντύςτοιχη ακαδημύα. Απϐ την τειρύα, τϋλοσ, 

καταγϐταν ο ξακουςτϐσ ναϑαρχοσ Θραςϑβουλοσ.  

Οι αρχαύοι Δόμοι τησ περιοχόσ του ςημερινοϑ Μαρκοποϑλου 

παρόκμαςαν, μαζύ με τουσ ϊλλουσ Αθηναώκοϑσ Δόμουσ, μετϊ το 

απϐγειο τησ δϐξασ τουσ – 5ο και 4ο π.χ. αιώνα- καταλόγοντασ ςε 

μικροϑσ αγροτικοϑσ οικιςμοϑσ κατϊ τουσ Ρωμαώκοϑσ Χρϐνουσ. Ο 

μαραςμϐσ ςυνεχύςτηκε, με αποκορϑφωμα τουσ Βυζαντινοϑσ 

χρϐνουσ, οπϐτε καταςτρϊφηκαν ϐτι εύχαν απομεύνει απϐ τα αρχαύα 

μνημεύα. Η περιοχό του ςημερινοϑ Μαρκοποϑλου, ϐπωσ και 

ολϐκληρη η Αττικό, θα χαθεύ για τουσ Βυζαντινοϑσ πολϑ πριν την 

κατϊλυςη τησ αυτοκρατορύασ απϐ τουσ Σοϑρκουσ.  

Έτςι λοιπϐν τον 13ο αιώνα θα κυριαρχόςουν ςτο τϐπο οι 

Γϊλλοι δοϑκεσ Ντε λα Ρϐσ, αφόνοντασ παρακαταθόκη δϑο μνημεύα 

να ςημαδεϑουν το πϋραςμϊ τουσ, τον «Πϑργο» τησ Βραώνασ και τον 

«Πϑργο» τησ Λιϊδασ. Ήταν ϋνασ ςυνδυαςμϐσ κϊςτρου-βύγλασ για τον 

ϋλεγχο καύριων ςημεύων των περιοχών ϐπου βρύςκονταν και την 

μετϊδοςη οπτικών μηνυμϊτων.  

Σον 14ο αιώνα, κϑριοι τησ περιοχόσ θα γύνουν για εβδομόντα 

χρϐνια οι Καταλανού, επιβϊλλοντασ την ςτυγνϐτερη ύςωσ 

τρομοκρατύα που εύχε ποτϋ γνωρύςει η Αττικό, ενώ ςτα τϋλη του 

14ου και και τον μιςϐ 15ο αιώνα, αφϋντεσ του τϐπου θα γύνουν οι 

Φλωρεντύνοι Ατζαγιϐλι. Η επύδραςη των τελευταύων υπόρξε 
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καταλυτικό για τοϑτο τον τϐπο, αφοϑ εύναι εκεύνοι που 

προςκϊλεςαν αλβανϐφωνα Ηπειρωτικϊ φϑλα, ελληνικόσ καταγωγόσ 

που κατοικοϑςαν  ςτη μεταξϑ ϐρουσ Σϐμαρου και ποταμοϑ Γενοϑςου 

περιοχό τησ Βορεύου Ηπεύρου, προκειμϋνου να εποικύςουν την 

ερημωμϋνη τϐτε Αττικό. τη περιοχό του ςημερινοϑ Μαρκοποϑλου 

εγκαταςτϊθηκε η φϊρα του Γιϊννη Μαρκϐπουλου, περύ το 1420, 

δημιουργώντασ το χωριϐ «Γιϊννη Μαρκϐπουλο», ϐπωσ φαύνεται απϐ 

το αντζϊκι του Ευρύπου, τουρκικϐ ϋγγραφο φορολογικοϑ 

περιεχομϋνου του 1506 μ.Χ., ςτο οπούο καταδεικνϑεται πωσ, εκατϐ 

χρϐνια μετϊ την πρώτη εγκατϊςταςη, ςτο χωριϐ υπϊρχουν 23 

εςτύεσ, το πλεύςτον των οπούων κατοικοϑνται απϐ οικογϋνειεσ που 

φϋρουν το επώνυμο Μαρκϐπουλοσ. Οι φερτού επομϋνωσ Αρβανύτεσ 

μαζύ με τουσ λύγουσ αυτϐχθονεσ δημιοϑργηςαν το ςημερινϐ 

Μαρκϐπουλο.  

Σο Μαρκϐπουλο, μαζύ με ϐλη την Αττικό, θα πϋςει ςτα χϋρια 

των Σοϑρκων το 1456, ακολουθώντασ τη τϑχη τησ , ςτα 400 χρϐνια 

του Σοϑρκικου ζυγοϑ.  

την επανϊςταςη του 1821 μετεύχαν πϊνω απϐ 35 

Μαρκοπουλιώτεσ (απϐ τα μϋχρι τώρα ςτοιχεύα) που ανόκαν ςτισ 

οικογϋνειεσ: ουλιώτη, Γκλιϊτη, Δημητρύου, Δρϊκου, Ηλύα, Ηλιοϑ, 

Κϐλια, Λοϑη, Μερκοϑρη, Μπϊρτζη, Ρϐκα, ιδϋρη, τουραϏτη, ωτόρη 

(Μερκοϑρη), Σςεβϊ, Βϊθη, Μπϐτου, Μποϑτζη, Ορφανοϑ, Μποϑκη, 

Νικολϊκη, ιδϋρη, Πετοϑρη, Πύντζου, Βαρύκα, Λαζϊρου και 

Σζανοποϑλου (ιερϋωσ).  

Κυριολεκτικϊ χαμϋνη ςτο παρελθϐν, βρύςκεται η δημιουργύα 

μιασ ςυνεταιριςτικόσ κοινοπραξύασ γεωργοκτηνοτροφικόσ μορφόσ, η 

διούκηςη τησ οπούασ απϐ το 1831 εμφανύζεται με το ϐνομα 

«Κοινοτικό Επιτροπό Μαρκοποϑλου». Απϐ το πληρεξοϑςιο τησ 
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ύδρυςησ του Αναγκαςτικοϑ υνεταιριςμοϑ που θα γύνει πολϑ 

αργϐτερα -το 1914- διαβϊζουμε: «Απϐ αμνημονεϑτων χρϐνων 

υφύςταται μεταξϑ των ιδιοκτητών και κατούκων Μαρκοποϑλου, 

Κοινοπραξύα, ωσ προσ την μύςθωςιν τησ χορτονομόσ των εισ αυτοϑσ, 

κατϊ κυριϐτητα και κατοχόν, ανηκϐντων αγρών…» Με τα 

προεκτεθϋντα ςαν δεδομϋνα, βγαύνει το ςυμπϋραςμα πωσ ςτο 

Μαρκϐπουλο, οι πϐλοι εξουςύασ όςαν ανϋκαθεν δϑο, ςυνυπϊρχοντεσ 

και δρώντεσ παρϊλληλα και ςυμπληρωματικϊ: α) Ο εκ τησ πολιτεύασ 

επιβαλλϐμενοσ – αιρετϐσ ό μη – εκϊςτοτε ϊρχοντασ, (Δημογϋροντασ, 

Πρϐκριτοσ, Δόμαρχοσ, Πρϐεδροσ Κοινϐτητοσ) και β) Ο επικεφαλόσ 

τησ Κοινοτικόσ Επιτροπόσ τησ υνιδιοκτηςύασ, ο οπούοσ και αςκοϑςε 

– μϋχρι τη δεκαετύα του ΄60 – ουςιαςτικϐτερη εξουςύα, λϐγω και τησ 

οικονομικόσ ευρωςτύασ τησ εν λϐγω υνιδιοκτηςύασ. Δεν εύναι 

ϊλλωςτε τυχαύο ϐτι το πλεύςτον των ϋργων που ϋγιναν ςτο 

Μαρκϐπουλο τουσ προηγοϑμενουσ δϑο αιώνεσ οφεύλονται ςτη 

χρηματοδϐτηςη απϐ εκεύνη τη υνιδιοκτηςύα, που απϐ το 1914 με 

την εμπορικό πλϋον επωνυμύα ”ΜΑΡΚΟ” καθοδηγεύτο απϐ τον 

εμπνευςμϋνο ςυμπατριώτη μασ δικηγϐρο Δημοςθϋνη ωτηρύου.  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ Σουρκοκρατύασ και μϋχρι το τϋλοσ τησ 

διούκηςησ τησ πατρύδασ μασ απϐ τον Ιωϊννη Καποδύςτρια, την 

εξουςύα ςτο Μαρκϐπουλο αςκοϑςε ο κατ΄ ϋτοσ εκλεγϐμενοσ 

Δημογϋροντασ. Έχει ευτυχώσ διαςωθεύ ϋγγραφο με το οπούο «οι 

κϊτοικοι του χωριοϑ ϊπαντεσ» εξϋλεξαν ϋναν επιςτϊτη Δημογϋροντα 

τον Αναςτϊσ Αποςτϐλη (ουλιώτη) για το ϋτοσ 1830.  

Σο 1835 το Μαρκϐπουλο γύνεται Δόμοσ. Με το διϊταγμα τησ 

Βαυαρικόσ Αντιβαςιλεύασ ιδρϑεται ο Δόμοσ Αραφόνοσ με 

πρωτεϑουςα το Μαρκϐπουλο (ΦΕΚ 17 τησ 11.11.1835). Ήταν Δόμοσ 

Γ΄ τϊξεωσ με 1344 κατούκουσ και περιελϊμβανε τα χωριϊ Κουρςαλϊ 
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(Κορωπύ), Βϊρη, Νϋεσ Βραώνεσ, Παλαιϋσ Βραώνεσ, πϊτα, Μπϊλα, 

Βροϑβα, Βελανδύτςα, Πετρύτςα, Ραφόνα, Νταςϑ, Βαθϑ Πηγϊδι.  

Σο 1840 βρύςκουμε το Μαρκϐπουλο να ανόκει ςτο Δόμο 

Κεκρωπύασ που προόλθε απϐ τη ςυνϋνωςη του Δόμου Αραφόνοσ με 

το Δόμο Μυρρινοϑντοσ (Λιϐπεςι), ενώ δϑο χρϐνια αργϐτερα ο Δόμοσ 

Κεκρωπύασ μετονομϊςθηκε ςε Δόμο Κρωπύασ με ϋδρα το Κορωπύ.  

Σο 1847 το Μαρκϐπουλο γύνεται πρωτεϑουςα του Δόμου 

Κρωπύασ με Β. Δ. που δημοςιεϑτηκε ςτο ΦΕΚ 34 του 1847, ενώ ςτο 

Δόμο αυτϐν ϋχουν προςαρτηθεύ και οι περιοχϋσ: Δϊγλα, Πϐρτο – 

Ρϊφτη, Άγιοσ πυρύδωνασ, Πραςϊσ, Κουροϑνι, Ραφτοποϑλα, Βραώνα, 

Αλυκϐσ, Φλϋβεσ, Πατρϐκλου, Αςπρονόςια, Κοκκινονόςια, Πικϋρμι. 

Έτςι λοιπϐν απϐ το 1847 μϋχρι την κατϊργηςη των Δόμων και την 

επαναςϑςταςη των Κοινοτότων που ϋγινε με τον Νϐμο ΔΝΖ/1912 

του Ελευθερύου Βενιζϋλου, το 1914 πρωτεϑουςα του Δόμου Κρωπύασ 

όταν το Μαρκϐπουλο.  

Μετϊ απϐ επύπονη αρχειακό ϋρευνα ανακαλϑψαμε ϐτι κατϊ 

την 80ετό περύοδο των Δόμων, δϑο Μαρκοπουλιώτεσ – μϋχρι ςτιγμόσ 

– διετϋλεςαν Δόμαρχοι Κρωπύασ. Ο πρώτοσ εξελϋγη το 1846 και 

λεγϐταν Μότρου ωτόρησ και ο ϊλλοσ, δημαρχεϑςασ απϐ το 1899 

ϋωσ και το 1914, ονομαζϐταν Δημότριοσ Αναςτ. ωτηρύου. Η 

προφορικό παρϊδοςη αναφϋρει πωσ Δόμαρχοσ Κρωπύασ διετϋλεςε 

και ο Αναγνώςτησ Πϋτρου, ο οπούοσ και διϋθεςε – χϊριςε το οικϐπεδο 

επύ του οπούου κτύςτηκε το Δημαρχεύο Κρωπύασ ςτην πλατεύα 

Μαρκοποϑλου.  

Κατϊ την περύοδο των Δόμων – 1835 ϋωσ 1914 – μπόκαν τα 

θεμϋλια τησ εξϋλιξησ του Μαρκοποϑλου απϐ πρωτϐγονο οικιςμϐ ςε 

ςϑγχρονο χωριϐ. Έτςι λοιπϐν ανηγϋρθη η μητρϐπολη του 

Μαρκοποϑλου, Άγιοσ Ιωϊννησ ο Πρϐδρομοσ με ςχϋδια Σςύλερ – Ραζό, 
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το Δημαρχιακϐ μϋγαρο, το Πρώτο Δημοτικϐ, με χορηγύα Ανδρϋα 

υγγροϑ, ο ιδηροδρομικϐσ ταθμϐσ, ςυςτόθηκε ακϐμα η 

αγροφυλακό και η αςτυνομύα.  

Σο 1914 το Μαρκϐπουλο ϋγινε Κοινϐτητα. Η αλλαγό ϋγινε με 

το Β. Δ. 31.08.1912 ΦΕΚ Α262/1912 και περιϋλαβε τουσ οικιςμοϑσ: 

Μαρκϐπουλο, Δϊγλα, Πϐρτο – Ρϊφτη, Άγιο πυρύδωνα, Πραςϊ, 

Βραώνα, ενώ απϐ το 1953 το Πϐρτο Ρϊφτη μετονομϊςθηκε ςε 

Λιμϋνα Μεςογαύασ. Πρώτοσ Πρϐεδροσ τησ Κοινϐτητοσ Μαρκοποϑλου 

εξελϋγη ςτισ 9 Φεβρουαρύου του 1914 ο Γεώργιοσ ωτηρύου 

Νικολϊου ο και «γραμματικϐσ» αποκαλοϑμενοσ. Ακολοϑθηςαν ϊλλοι 

δώδεκα, μϋχρι το 1965, οπϐτε το Μαρκϐπουλο ξανϊγινε Δόμοσ. Εύναι 

οι εξόσ: Χρόςτοσ Παπαςωτηρύου- Παναγιώτησ Ι. Κϐλιασ 

(Παναγοϑςησ) – Ιωϊννησ Ευ. πυρϊκοσ – Αναςτϊςιοσ Αθ. Πετοϑρησ – 

Ιωϊννησ Ιωαν. Δρύτςασ – Θεϐδωροσ π. Καλοφοϑτησ- Αναςτϊςιοσ Γ. 

ωτηρύου – Νικϐλαοσ Γ. Μποϑκησ – Φώτιοσ Γ. Δρύτςασ- Βαςύλειοσ Χ. 

πυρϊκησ – Χρόςτοσ . Αλλαγιϊννησ – Βαςύλειοσ π. Παπαγιαννϊκοσ.  

Kατϊ την περύοδο των Κοινοτότων – 1914 ϋωσ 1965- 

εκπονόθηκε και εφαρμϐςθηκε το ςχϋδιο πϐλεωσ Μαρκοποϑλου και 

τμόματοσ του Πϐρτο – Ρϊφτη, χαρϊχθηκαν οι περιφερειακϋσ οδού 

Μαρκοποϑλου καταςκευϊςθηκε η οδϐσ Μαρκοποϑλου – Πϐρτο – 

Ρϊφτη, κτύςθηκε το Δεϑτερο Δημοτικϐ χολεύο, «όρθαν» το νερϐ και 

το ρεϑμα, εγκαταςτϊθηκαν οι αλωνιςτικϋσ μηχανϋσ, 

καταςκευϊςθηκε το εργοςτϊςιο – οινοποιεύο «ΜΑΡΚΟ»,περατώθηκε 

η αγιογρϊφηςη του Αγ. Ιωϊννου και μπόκαν οι βϊςεισ για την 

μετεξϋλιξη του Μαρκοποϑλου ςε ςϑγχρονη πϐλη. Αξιοςημεύωτο εύναι 

ϐτι τα περιςςϐτερα απϐ τα προαναφερθϋντα ϋργα ϋγιναν με 

χρηματοδϐτηςη απϐ την υνιδιοκτηςύα «ΜΑΡΚΟ».  
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Σον Φεβρουϊριο του 1965 το Μαρκϐπουλο ϋγινε πϊλι  Δόμοσ, 

με το Β. Δ. 4398/30.10.1964, ΦΕΚ 185/1964, και με πρώτο Δόμαρχο 

τον μϋχρι τϐτε Πρϐεδρο τησ Κοινϐτητοσ Βαςύλειο π. Παπαγιαννϊκο. 

Ακολοϑθηςαν ϊλλοι οκτώ μϋχρι ςόμερα: Νικϐλαοσ Φωτ. Δρύτςασ – 

Πϋτροσ Μιχ. Κώνςτασ- Ιωϊννησ Παπαςωτηρύου – Γρηγϐριοσ 

Λϊςκαρησ – Φύλιπποσ Ιωαν. Ανδρϋου – Ιωϊννησ Γ. Μεθενύτησ – 

Νικϐλαοσ Δημ. Κατςύκησ και Φώτιοσ Χρ. Μαγουλϊσ.  

Σο Μαρκϐπουλο με την υποδειγματικό του ρυμοτομύα, το 

Πνευματικϐ του Κϋντρο, την Φιλαρμονικό, την Χορωδύα, την 

Δημοτικό Βιβλιοθόκη, την Θεατρικό Ομϊδα, την θϋληςη των 

κατούκων του για πρϐοδο και εξϋλιξη πορεϑεται όδη ςτον 21o αιώνα 

κϊτω απϐ οιωνοϑσ πραγματικϊ ϊριςτουσ. 
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