
Ι. ΜOΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ

Τρισήμισυ χιλιόμετρα Β.Δ. της Χασιάς, στη Δυτική όχθη του φαραγγιού
της Γιαννούλας βρίσκεται το μοναστήρι των Κλειστών αφιερωμένο στην
Παναγία38. Η τοποθεσία είναι επιβλητική. Oι κάθετες σχεδόν όχθες του φα-
ραγγιού προξενούν δέος στον επισκέπτη και το αδιάκοπο βουητό του νε-
ρού στη βραχώδη και ανώμαλη κοίτη του τους χειμερινούς και ανοιξιάτι-
κους μήνες, ανάμικτο με το θρόϊσμα των φύλλων των δένδρων και τις ψαλ-
μωδίες των καλογραιών, αγγίζουν τα μύχια της ψυχής σαν θεσπέσια συ-
ναυλία στο μεγάλο Δημιουργό.

Η πράγματι «Κλειστή» τοποθεσία του μοναστηριού περιβάλλεται, βόρεια
από τα κάθετα βράχια του «Άρματος» ή Καλιακούδας, ανατολικά από τις
κορυφές «Ταμίλθι» και «Αλογόπετρα» και δυτικά από την κορυφογραμμή
«Θοδώρα» και «Καλλίνικο». Μεσημβρινά το βλέμμα ξανοίγει μέχρι τις πα-
ρυφές του χωριού Χασιά και των γύρω δασωμένων κορυφών.

Από αρχαιολογική άποψη ο ευρύτερος χώρος παρουσιάζει εξαιρετικό εν-
διαφέρον. Κατ’ αρχήν η μεγάλης στρατηγικής σημασίας διάβαση προς τα
Βοιωτικά πεδία, η «Κλεισώρεια» των Βυζαντινών, ή «δερβένι της Χασιάς»
όπως κατά την Τουρκοκρατία ονομάζονταν, περνούσε λίγο κάτω από το μο-
ναστήρι, όπου ο σημερινός δρόμος προς Δερβενοχώρια συμπίπτει σχεδόν
με τον παλιό που ήταν ο συντομότερος και πολυσύχναστος. Το δρόμο αυ-
τόν κατά την αρχαιότητα έλεγχαν δύο φρούρια, της Φυλής και της Πανά-
κτου μακρύτερα στο οροπέδιο των Δερβενοχωρίων.

Από το πρώτο φρούριο της Φυλής που δεν σώζεται σήμερα και απείχε μό-
λις δύο χιλιόμετρα (Β.Δ.) από το μοναστήρι, σε ευθεία γραμμή, ξεκίνησε
το 403 π.Χ. ο Θρασύβουλος με τους δημοκρατικούς, για να καταλύσει ου-
σιαστικά την τυραννία των Τριάκοντα στην Αθήνα39.

Λίγο βορειοανατολικά του σωζομένου δευτέρου και γνωστού πλέον
Φρουρίου, στο δρόμο που πάει για Μπόρσι – Βούντημα – Αυλώνα, υπήρχε
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συνοικισμός κατά την Τουρκοκρατία χάνια για τους οδοιπόρους, και ταχυ-
δρομικός σταθμός «μεντζίλ» που ξεκουραζόταν και άλλαζε άλογο ο δημό-
σιος ταχυδρόμος «Τάταρης» O συνοικισμός αυτός διατηρούνταν και μετά
την απελευθέρωση από τους Τούρκους (1833)40.

Εκεί υπάρχει και πηγή με άφθονο νερό, «πηγή της Φυλής» όπως ήταν γνω-
στή κατά τον προηγούμενο αιώνα, ή «πηγή της Αγ. Παρασκευής» όπως είναι
γνωστή σήμερα, όνομα που καθιερώθηκε από την παρακείμενη ομώνυμη
εκκλησία. Γύρω από την εκκλησία οι αρχαιολογικές ανασκαφές, έφεραν
στο φώς ευρήματα του δήμου Φυλής και παλαιότερα των προϊστορικών και
Μυκηναϊκών χρόνων.

Στην Ανατολική όχθη του Φαραγγιού της Γιαννούλας, του οποίου η αρ-
χαία ονομασία ήταν «Κελάδων», τρία μόλις χιλιόμετρα βορειότερα του μο-
ναστηριού υπάρχει το σπήλαιο του τραγοπόδαρου θεού των δασών Πάνα
ή «Νύμφαιο» διότι ακόμα παλαιότερα λατρεύονταν εκεί οι Νύμφες41. Στη
δυσπρόσιτη αυτή σπηλιά – ιερό, αρχαιολογικά ευρήματα σε τρία αλλεπάλ-
ληλα στρώματα απέδειξαν, ότι ο χώρος ήταν λατρευτικός. Ιδιαίτερα τα διά-
φορα αγγεία που βρέθηκαν μέσα στη σπηλιά, βεβαιώνουν ότι από τους Μυ-
κηναϊκούς χρόνους ο χώρος χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο ως ιερό.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τους αρχαιολόγους για χίλιους και πλέον λύ-
χνους που βρέθηκαν στο σπήλαιο, οι περισσότεροι των οποίων είναι Χρι-
στιανικοί χρονολογούμενοι από τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους42.
Από την πληθώρα των λύχνων τους οποίους μάλιστα οι χωρικοί είχαν ανα-
καλύψει νωρίτερα από τους αρχαιολόγους, το σπήλαιο ονομαζόταν «Λυ-
χνοσπηλιά» ή «Λυχναρίτεζα». Τα ευρήματα της Λυχνοσπηλιάς βεβαιώνουν
κατά τον πλέον αναμφισβήτητο τρόπο τη συνεχή διαχρονική παρουσία στο
χώρο ανθρώπων. 

Από το σχολιαστή του Αριστοφάνη πληροφορείται κανείς ότι οι κάτοικοι
της Φυλής, φορούσαν λευκές ενδυμασίες, κατά Ελευσινιακή πληροφορία
την κυριωτέρα εορτή των Φυλασίων αποτελούσε η πανηγυρική θυσία στη
θεά του κυνηγίου «Άρτεμην αγροτέραν», η ονομασία του φαραγγιού «Κελά-
δων» κάτω από τη σπηλιά του Πάνα αναφέρεται σε επιγραφή του σπηλαί-
ου και στο ίδιο το σπήλαιο διαδραματίζεται η κωμωδία του Ρόδιου ποιητή
Μένανδρου (342-292 π.Χ.) «Δύσκολος». Στην αρχή του έργου παρουσιάζε-
ται ο Πάνας και λέει: «Της Αττικής νομίζετ’ είναι τον τόπον Φυλήν, το νυμφαί-
ον δ’ όθεν προέρχομαι Φυλασίων και των δυναμένων τας πέτρας ενθάδε γεωρ-
γείν, ιερόν επιφανές πάνυ». O «Στρατοσκόπος» αναφέρει και ο Ιω. Μίχας στη
μονογραφία του για το μοναστήρι επαναλαμβάνει, ότι βρέθηκαν εκεί (δηλ.
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στο μοναστήρι) «…… δυο ωραία αγάλματα αρχαίας τέχνης ……»43.
Εντοιχισμένη αρχαία επιγραφή που βρέθηκε στη Μονή Κλειστών αναφέ-

ρει ότι ο γυμνασίαρχος Πρόκλος «την λαμπάδα ανέθηκεν», είναι άγνωστο
ακόμα σε ποια αγωνιστική εορτή αναφέρεται. Η επιγραφή δεν υπάρχει σή-
μερα στο μοναστήρι, και πιθανόν μεταφέρθηκε από τους ερευνητές του χώ-
ρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Εντυπωσιάζει επίσης μια άλλη
επιγραφή σε μια τεράστια αναθηματική βάση (Ρωμαϊκής εποχής) που βρέ-
θηκε δυτικά του Αυλώνα (Κακοσάλεσι) και μεταφέρθηκε στο χωριό στο
Μουσείο Ζυγομαλά. Αναφέρει: ΔΙOΝΥΣΩΙ ΑΥΛΩΝΕΙ ΦΙΛΩΤΕΡΑ
ΔΙOΔOΤOΥ ΚΗΦΙΣΙΕΩΣ ΘΥΓΑΤΗΡ ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ ΦΙΛΗΜOΝOΣ ΤOΥ
ΠOΠΛΙOΥ ΦΥΛΑΣΙOΥ. Η επιγραφή είναι γραμμένη σε δυο στίχους στα
πλάγια της ογκώδους πλάκας στο άνω επίπεδο της οποίας αναγράφεται:
ΣΩΤΗΡΙOΣ ΜΑΚΕΔΩΝ 1078. Από την επιγραφή επισημαίνεται ο ιερέας Φι-
λήμων Πόπλιος από την αρχαία Φυλή, και ο Σωτήριος Μακεδών επιβεβαι-
ώνει τη διαχρονική παρουσία των ανθρώπων στο χώρο της Πάρνηθας. 

Στο βραχώδη και επιβλητικό όγκο του Άρματος που ορθώνεται πάνω από
το μοναστήρι, τοποθετείται με πιθανότητα ο βωμός του «Σημαλέου Δία» που
αναφέρει ο Παυσανίας44. Η πομπή των «Πυθαϊστών» που ξεκινούσε από το
«βωμό του Αστραπαίου Διός» στην Αθήνα κατευθυνόμενη δια του δήμου Χα-
στιέων προς τους Δελφούς, κατά τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα, περί-
μενε το θεϊκό σήμα, αστραπή, πάνω από το Άρμα για να ξεκινήσει45.

Σκήτες ερημιτών και ευρήματα της Βυζαντινής εποχής που ανακαλύφθη-
καν από τους αρχαιολόγους στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το μοναστή-
ρι, οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι ο χώρος είναι εξαιρετικού περαιτέρω
ερευνητικού ενδιαφέροντος, από την αρχαιότητα, τους Βυζαντινούς αιώνες
και την Τουρκοκρατία. Ένας χώρος που διαχρονικά εμφανίζεται με αναμ-
φισβήτητη ιερότητα. Η τοπική παράδοση έχει διασώσει πλήθος θρύλων για
στοιχειά και νεράϊδες, για την «αρχόντισσα Γιαννούλα», για τον «Πάνο» και
τον «Δράκο», και οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους θρύλους συνδέουν την
αρχαιότητα με τους νεότερους χρόνους. Μέρος αυτών έχει διασώσει στο
έργο του ο Αθηναιογράφος Δ. Kαμπούρογλους46.

Η τοπική παράδοση λέει επίσης ότι κάποιος ευσεβής Χριστιανός, στα πο-
λύ παλιά χρόνια βρήκε την εικόνα της Παναγίας στο απέναντι του μονα-
στηριού κοίλωμα βράχου της όχθης του ρέματος. Το μέρος αυτό ονομά-
στηκε γι’ αυτό το λόγο «Φανερωμένη». Αποφάσισε τότε να κτίσει ένα ασκη-
τήριο ή μοναστήρι στη θέση του σημερινού, γιατί το μέρος της εύρεσης ήταν
απρόσιτο. Όμως η εικόνα και τα εργαλεία των μαστόρων βρίσκονταν την
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άλλη μέρα εκεί που βρέθηκε η εικόνα. Μετά από παρακλήσεις και προ-
σευχές των χωρικών, συνεχίστηκε η ανέγερση με τη συγκατάθεση της Πα-
ναγίας, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι σήμερα47. Είναι μια παραλ-
λαγή της πανελλήνιας παράδοσης για τα μοναστήρια που θέλει οι ιεροί αυ-
τοί χώροι να κτίζονται με θεϊκή επιταγή.

Εδώ όμως προκύπτουν ερωτήματα ουσίας πέρα απ’ το μύθο: Πότε άραγε
κτίστηκε το μοναστήρι, αλλά και για ποιο λόγο, στη δυσπρόσιτη αυτή πε-
ριοχή;

Από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές του Αττικού χώρου, που προ-
σπάθησαν να χρονολογήσουν το μοναστήρι, ο Δ. Kαμπούρογλους γράφει:
«…… Φαίνεται ότι ιδρύθη απ’ αυτής της επικρατήσεως του Χριστιανισμού εις την
Αττικήν ……». Τα στοιχεία που τον οδήγησαν σ’ αυτές τις σκέψεις, ήταν με-
ταξύ άλλων και ένα μαρμάρινο Βυζαντινό ανάγλυφο που παριστάνει ένα
δικέφαλο αετό, η χρονολογία 1204 που είδε χαραγμένη στο νάρθηκα του
καθολικού και τρεις κάρες Αγίων, που βρίσκονται και σήμερα στο μονα-
στήρι48.

O καθηγητής Αναστ. Oρλάνδος σημειώνει: «... Το καθολικόν της Μονής εί-
ναι εν μέρη εκτισμένον κάτωθεν σπηλαιώδους κοιλότητος. O ναός ανήκει εις τον
τύπον των δικιονίων εγγεγραμμένων σταυροειδών μετά τρούλλου. Προς Β. φέρει
προσκεκολλημένον παρεκλήσιον μετά τετραγώνου αψίδος ιερού, προς δυσμάς δε,
ως προθάλαμον, νάρθηκα στεγαζόμενον δια δυο παραπλεύρων κυλινδρικών θό-
λων. O τρούλλος έλαβεν αργότερον εξωτερικώς το κωνικόν σχήμα ... » εξετάζο-
ντας λοιπόν τα δομικά στοιχεία του μοναστηριού και των ναών του, λαμ-
βάνοντας υπ’ οψιν και τα λοιπά στοιχεία του συγκροτήματος του μοναστη-
ριού αποφαίνεται: «…… Ως χρόνοι της κατασκευής του ναού δύνανται να θεω-
ρηθώσι οι προ της Αλώσεως ……»49.

Είναι δύο έγκυρες απόψεις διακεκριμένων Ακαδημαϊκών που πρέπει κα-
νείς να τις λάβει σοβαρά υπ’ όψιν του, έστω και αν δεν αποφαίνονται για
συγκεκριμένη χρονολογία ίδρυσης του μοναστηριού, παραπέμπουν ωστό-
σο στη Βυζαντινή περίοδο.

Το μαρμάρινο συμβολικό ανάγλυφο με το δικέφαλο αετό, συνηθισμένη
προσφιλής απεικόνιση από την αρχαιότητα και τη Βυζαντινή εποχή, που εί-
δε ο Kαμπούρογλους «εντός της εκκλησίας», βρίσκεται σήμερα εντοιχισμέ-
νο μέσα από την είσοδο του εσωτερικού περιβόλου του μοναστηριού. Αυ-
τό μας παραπέμπει (αν διαπιστωθεί η αρχαιότητά του) στα Βυζαντινά χρό-
νια, αν λάβουμε υπ’ όψιν την ιστορία αυτής της απεικόνισης σε ανάγλυφα,
επιτύμβια, υφαντά και λοιπά είδη λαϊκής τέχνης, σε εκκλησίες ιδιαίτερα,
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αλλά και κατά την τελευταία περίοδο του Βυζαντίου σε εμβλήματα και σκή-
πτρα αυτοκρατόρων. [Βλ. Σημείωση 49α]. Εάν είναι μεταγενέστερο των Βυ-
ζαντινών χρόνων το ανάγλυφο, τότε δείχνει τη διατήρηση της ιστορικής
μνήμης.

O πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Φουντενέκας που έγραψε τελευταίος
το «Χρονικό της μονής Κλειστών» βρήκε όπως γράφει στο μοναστήρι δύο
χειρόγραφα σημειώματα ανωνύμων. Στο ένα απ’ αυτά αναγράφεται μετα-
ξύ άλλων: «…… ο αδελφός του Βιλερδουϊνου, Άρχων των Αθηνών κατά το έτος
1204 – 1206 έκτισε την Μονήν Κλειστών ……». O κ. Φουντενέκας ασχολείται
δια μακρών με την καταγραφή αυτή, για να την απορρίψει τελικά λόγω ονό-
ματος κ.λπ. (Βιλλεβαρδουϊνος ή Βιλβαρδουϊνος ονομάζονταν κατά τον κ.
Φουντενέκα και δεν είχε σχέση με την Αττική)50. Θα ήταν μάταιο να ασχο-
ληθεί κανείς με ανώνυμο σημείωμα, το οποίο μάλιστα δεν έχει δει για να
διαπιστώσει το είδος γραφής, το χαρτί και την αρχαιότητά του, όμως ετέθη
θέμα για το περιεχόμενό του και δημιουργούνται εντυπώσεις.

Για το λόγο αυτό κατατίθεται και μια άλλη άποψη, με θεώρηση του θέμα-
τος από μια ευρύτερη σκοπιά, άσχετα αν υιοθετεί κανείς την καταγραφή
του «ανωνύμου».

Το όνομα είναι “Villeharduin” και μεταφερόμενο στα Ελληνικά, Βιλλε-
αρδουϊνος, ή Βιλλαρδουϊνος51 και με κάποιες ανοχές Βιλερδουϊνος όπως
αναφέρεται στο ανώνυμο έγγραφο. Και βέβαια όχι Βιλλεβαρδουϊνος ή Βιλ-
βαρδουϊνος όπως αναφέρει ο κ. Φουντενέκας. O γνωστός Γοδεφρείδος Α’
Βιλλεαρδουϊνος, ονομάστηκε ηγεμόνας του πριγκηπάτου Αχαϊας το 1210,
με έδρα την Ανδραβίδα, απ’ όπου βοήθησε τον Άρχοντα των Αθηνών Όθω-
να ντε λα Ρος, στενό του φίλο κατά τον ιστορικό Γρηγορόβιο, να καταλά-
βει την Ακροκόρινθο. Πέθανε το 1218 και το θάνατό του θρήνησαν όπως
αναφέρεται και οι Έλληνες στους οποίους συμπεριφέρθηκε καλά.

Κατά τον Φερδινάνδο Γρηγορόβιο: «……Το δε τάγμα των γερμανών ιπποτών
εγκαθιδρύθη ιδίως εν τη Πελοποννήσω. Εν ταύτη είχεν ιδρύσει Γοδοφρέδος ο
Βιλλαρδουϊνος εν Ανδραβίδα το νοσοκομείον του Αγίου Ιακώβου, εις ου τας κτή-
σεις ανήκε και ομώνυμον νοσοκομείον εν Μάκρη της διοικήσεως Αθηνών ……».
Και ο σχολιαστής του Γρηγορόβιου Σπ. Λάμπρος σημειώνει: «Hospitale S.
Jacobi de Macra Atheniensis dioecesis λέγεται εν τη επικυρώσει των κτημάτων του
νοσοκομείου του Αγ. Ιακώβου της Ανδραβίδας υπό του καρδιναλίου ληγάτου Πε-
λαγίου τη 4η Φεβρουαρίου 1214 ……»52.

Επομένως σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι είχε σχέσεις και κτήσεις στην
Αττική ο Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουϊνος, αν όμως ο αδελφός του έκτισε το
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μοναστήρι στη Χασιά, δεν μπορεί να βεβαιωθεί, το πιθανότερο είναι ότι το
μοναστήρι προϋπήρχε, ίσως τότε έγινε ανακαίνιση και πάντως δεν μπορεί
να απορριφθεί a priori η αναφορά του ανωνύμου σημειώματος. Απλά προ-
βληματίζει. Και ο προβληματισμός γίνεται εντονότερος αν συνδυασθεί με τη
σκέψη ότι την εποχή αυτή η Αττική διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο από επιδρομές
πειρατών, χριστιανών μάλιστα, οι οποίοι είχαν τα ορμητήριά τους στα κο-
ντινά νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα. Ένας κίνδυνος καθημερινός που έπληξε
σοβαρά τους κατοίκους της Αττικής και κατά τους επόμενους αιώνες.

O τελευταίος ορθόδοξος μητροπολίτης της Αθήνας Μιχαήλ Χωνιάτης ή
Ακομινάτος, που με την έλευση των Φράγκων στην Αττική αυτοεξορίστηκε
στην Κέα (1204-5) είναι αποκαλυπτικός στα κείμενά του. Γράφει μεταξύ
άλλων και αναρωτιέται: «…… Oυχ οι μεν εκ των παραθαλαττιδίων επαύλεων
εις τας αποτομωτέρας των ορών κορυφάς ως στρουθία μεταναστεύομεν, είτα κα-
κεί τοις θηρευταίς ζωγρούμεθα ράδιον; ……»53. Από τα παραθαλάσσια, λέει
σαν σπουργίτια μεταναστεύουμε στις αποτομώτερες κορυφές των βουνών,
κι εκεί από τους κυνηγούς (πειρατές) εύκολα πιανόμαστε ζωντανοί. Και σε
άλλο σημείο «…… Oυδέ σπήλαιον ή γης οπαί τοις ταλαιπώροις ασφαλής κοίτος
……» (σελ. 704).

Από τις μεταγενέστερες ιστορικές πηγές και για να γίνει κατανοητός ο
διαρκής φόβος των πειρατών, ξεχωρίζει η αναφορά του ερευνητή των Oθω-
μανικών Αρχείων M. Kiel που προαναφέρθηκε, ο οποίος σημειώνει για το
1570: «Lepsina: previously uninhabited guards the sea against pirates ……»54 ήτοι:
Ελευσίνα: πρότερον ακατοίκητος φυλάσσει την θάλασσα από τους πειρατές.

O Δ. Kαμπούρογλους, σχολιάζοντας τα «φύλλα Πιττάκη» (σημειώσεις μο-
ναχού που πλαστογράφησε και παρερμήνευσε αργότερα ο Φαλμεράϊερ)
πιθανολογεί και ποια χρονολογία (1687 – 1690, διερωτάται για το 1778 το
οποίο όμως τελικά απορρίπτει) καταφυγής χωρικών της Αττικής στη Φυλή.

Η περικοπή έχει ως εξής: «Oι τα χωρία κατοικούντες εις την Φυλήν την πα-
ραχειμασίαν εποιήσαντο, βραδύνειν εν εκείνοις τοις χρόνοις την ταραχήν νομί-
σαντες ……»55. Oι κάτοικοι, λέει ξεχειμώνιαζαν στη Φυλή, πιστεύοντας ότι
κατά τους χρόνους εκείνους θα αργούσαν οι τακτικές επιδρομές (ταραχές)
κατά τους καλοκαιρινούς ασφαλώς μήνες. Είναι μια σοβαρή και σπάνια κα-
ταγραφή που πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή Φυλής λίγο πιο πάνω
από το μοναστήρι (και γιατί όχι και το μοναστήρι) θεωρούνταν περισσότε-
ρο από κάθε άλλη, ασφαλής για τους κατατρεγμένους.

O Αθ. Τσίγκος μεταφέροντας τη παράδοση περί καταστροφής της Ελευ-
σίνας (λίγο πριν το 1675) το «Έλειψε σαν την Λεψίνα» (το έλειψε με την έν-
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νοια χάθηκε – εξαφανίστηκε) έμεινε έκτοτε παροιμία στους χωρικούς της
ευρύτερης περιοχής, τη συσχετίζει με την αναφορά του Γάλλου περιηγητή
Spon που επισκέφθηκε την Αττική το 1675, και ο οποίος γράφει: «…… οι
κουρσάροι που αφάνησαν την Ελευσίνα ήσαν Χριστιανοί», και συνεχίζει «ότι
ήσαν απανθρωπότεροι από τους Τούρκους και ότι εκακομεταχειρίστηκαν τόσο
πολύ την Λεψίνα, ώστε όλοι οι κάτοικοι έχουν φύγει γενικώς και δεν βλέπει κα-
νείς παρά ερείπια ……»56.

O ίδιος περιηγητής ερχόμενος από Βοιωτία προς Αθήνα δια του δερβενί-
ου της Χασιάς σημειώνει: «…… Στη Χασιά πριν δυο μέρες μπήκαν στο χωριό
Χριστιανοί κουρσάροι και το γύμνωσαν ……»57.

Το 1730 ο Άγγλος περιηγητής Charles Thomson επισκέφθηκε την Αττική,
περνώντας από το Δαφνί και σημειώνει ότι το μοναστήρι είχε τείχος με μπι-
ντένια (επάλξεις) για να προστατεύεται από τους πειρατές, που κάθε τόσο
ενεργούσαν επιδρομές για λεηλασίες και σκλαβώματα. Oι μοναχοί είχαν
εγκαταλείψει τα κελιά τους και βρήκαν καταφύγιο σ’ ένα ερημητήριο ψη-
λότερα ανάμεσα στα βράχια. Συνεχίζοντας προς Κόρινθο αναφέρει ότι στα
Μέγαρα ζούσαν με τον ίδιο φόβο58.

Τέλος μια σχετική παράδοση στον Ασπρόπυργο αναφέρεται στην κατα-
στροφή του οικισμού «Oμπόρες» δυτικά του αρχαίου τείχους της «Δέμας»59.

Στοχάζεται λοιπόν κανείς ότι τέτοια ορεινά καταφύγια όπως η μονή Κλει-
στών, το φαράγγι της (σχεδόν αδιάβατο από κάτω προς τα πάνω) οι παρα-
κείμενες σπηλιές, ο οικισμός και η εκκλησία στο «Ρουμάνι» τρία χιλιόμετρα
βορειότερα του μοναστηριού στην Πάρνηθα, ήταν από τους καλύτερους τό-
πους καταφυγής των δύστυχων Χριστιανών της Αττικής προκειμένου να
αποφύγουν το σκλαβοπάζαρο ή το θάνατο.

Κάποιος που έχει προσωπική αντίληψη της περιοχής και έχει τη μοναδι-
κή εμπειρία της διασχίσεως του φαραγγιού της Γιαννούλας μπορεί να βε-
βαιώσει, ότι η θέση του μοναστηριού είναι ιδανική για καταφύγιο, προ-
σφέρει μάλιστα άνεση περαιτέρω διαφυγής δια του εφαπτόμενου τραχύ-
τατου φαραγγιού, στους γνωρίζοντες όμως τον τόπο.

Πιθανότατα λοιπόν ο Ακομινάτος να εννοεί την Πάρνηθα «ως αποτομώτε-
ρο όρος της Αττικής» όπως και είναι και ως ασφαλέστερο νομιζόμενο κατα-
φύγιο και γι’ αυτό μπορεί να κτίστηκε το μοναστήρι ή να ανακαινίστηκε ως
προϋπάρχον, λίγο προτού έρθουν οι Φράγκοι στην Αττική (1204-5). Πά-
ντως είναι κατά επικρατούσα άποψη σίγουρο ότι χρησιμοποιήθηκε από
τους διωκόμενους.

Πρόσθετη απόδειξη της ανθρώπινης παρουσίας και του καθημερινού φό-
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βου των κουρσάρων στο χώρο είναι οι ονομασίες των σπηλαίων της ευρύ-
τερης περιοχής από τις οποίες μίας διατηρείται η ονομασία μέχρι σήμερα
«Σπηλιά του ασκητή» ενώ στο ύψωμα «Κασούμπι» και στο σημείο που αυτό
καταλήγει στο ρέμα της Θοδώρας υπάρχει η «σπηλιά του κουρσάρου» ή «σπέ-
λα κουρσάριτ» όπως διατηρήθηκε στο αρβανίτικο ιδίωμα ανά τους αιώνες60.

Με την κυριαρχία των Φράγκων στην Αττική (1204-5) καταργήθηκε η ορ-
θόδοξη μητρόπολη και αντικαταστάθηκε από τη Λατινική. Μητροπολίτης
ορίστηκε με απόφαση του Πάπα Ιννοκέντιου Γ’ ο Βεράρδος το 1206 «……
ορθόδοξοι δε ιερείς και μοναχοί παραμένοντες υπεβλήθησαν εις την δικαιοδο-
σίαν του καθολικού ποιμενάρχου ……»61.

Τριβές σημειώθηκαν μεταξύ του «Μέγα Κυρ των Αθηνών» Όθωνα ντε λα
Ρος και του Βεράρδου, γιατί ο πρώτος ήθελε να φορολογήσει εκκλησίες,
μοναστήρια, οικισμούς κ.λπ. της Αττικής, τα εισοδήματα των οποίων φο-
ρολογούνταν και από το Βεράρδο. Η διένεξη έλαβε τέλος με απόφαση του
Πάπα, ο οποίος με την περίφημη «Βούλα» του 1209 καθόριζε ποια θα φο-
ρολογούσε μόνο ο Βεράρδος62.

Η αναγραφόμενη στη «Βούλα» σειρά έχει ως εξής: «Casalia (αγροικίες, μι-
κροσυνοικισμοί) Platan, Felin, Curiomonaster, Cassas, Menidi, Ducheleos, Calixtes
……»63. Εντυπωσιάζει πράγματι και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά: Μή-
πως η ονομασία «Platan» αφορά την γνωστή θέση της Πάρνηθας «Πλατάνα»;
Κάπου εκεί κοντά είχε υποστατικά και χωράφια η μονή Αγ. Τριάδας, ίσως
και το «Παλιομονάστηρο» ή Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος, η ακριβής χρονολογία
ιδρύσεως των οποίων δεν είναι γνωστή αλλά αρκετά στοιχεία βεβαιώνουν
για την αρχαιότητά τους. Η ονομασία πάντως «Felin» αφορά την αρχαία Φυ-
λή, όπου υπήρχε συνοικισμός και ταχυδρομικός σταθμός (Μεντζίλ), εγκα-
ταστάσεις που διατηρούνταν και μετά την Τουρκοκρατία.

Άραγε η ονομασία «Curiomonaster» αναφέρεται στο μοναστήρι της Πα-
ναγίας των Κλειστών; δηλαδή της «Κυράς το Μοναστήρι»64; ακολουθεί η
«Cassas» δηλαδή Χασιά, το Μενίδι και η Δεκέλεια. Είναι η σειρά αναγρα-
φής που προβληματίζει. Μπορεί δηλαδή να πει κανείς ότι ο συντάκτης του
καταλόγου που επικυρώθηκε με την Βούλα, ακολουθεί μια σειρά από τα
ορεινά (Platan) ακολουθεί η Φυλή, το μοναστήρι νοτιότερα, πιο κάτω η Χα-
σιά, Ανατολικότερα το Μενίδι, πιο πέρα η Δεκέλεια και νοτιότερα
«Calixtes» πιθανόν «Καλυφτάκι» το γνωστό μεγάλο Μενιδιάτικο αγρόκτημα
στις Κουκουβάουνες.

Αν όμως δεν μπορεί κανείς να βεβαιώσει αν δεν είναι ειδήμων οριστικά
για την ταύτιση των περιγραφομένων τοπωνυμιών με τη σημερινή πραγμα-
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τικότητα, δεν μπορεί επίσης αβασάνιστα να παρακάμψει τους προβληματι-
σμούς αυτούς. Ας παραμείνει λοιπόν το μυστήριο κι ας καταγραφούν τα εύ-
λογα ερωτηματικά για τους ιστορικούς και γλωσσολόγους του μέλλοντος.

Η τελευταία παρατήρηση προέρχεται από συμπεράσματα έρευνας στα
Τουρκικά Αρχεία της Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης που έκανε ο M.
Kiel και δημοσίευσε στοιχεία για τον Καζά της Αθήνας (διοικητική υποδι-
αίρεση στην οθωμανική αυτοκρατορία) σε δύο ανακοινώσεις του65.

Είχα την ευκαιρία να αλληλογραφήσω με τον M. Kiel πριν λίγα χρόνια
και του ζήτησα πρόσθετα στοιχεία για την ανθρώπινη παρουσία στο χώρο
Χασιάς, Μενιδίου κ.λπ. κατά την Τουρκοκρατία. Απάντησε με μακροσκε-
λή επιστολή στην οποία επισύναψε και μια λίστα ονομασιών χωριών της
Αττικής του 1570 όπως προέκυπτε από τα Τουρκικά Αρχεία.

Στη λίστα αυτή διαβάζουμε (με κατανόηση για τη δυσκολία μετάφρασης
από τα Τουρκικά στα Αγγλικά) «……Hasia, Filyan/Kilian, has Monastery
Hasia/Dasia, Tatoy, Andreya Losha, Dima Losha, Gjin Losha, Vasil Losha, Yorgi
Losha, κ.λπ.»66. 

Μία επισήμανση είναι ότι αναφέρεται το 1570 η Χασιά και η Φυλή ως ξε-
χωριστά χωριά, επίσης το μοναστήρι της Χασιάς, που είναι βέβαια η μονή
Κλειστών και διάφοροι οικισμοί αποτελούμενοι κύρια από Λιοσέϊκες φά-
ρες. Σημειώνεται ακόμα ότι από διάφορες έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα ση-
μερινά Άνω Λιόσια, είναι αυτά που αναφέρονται ως «Dima Losha» στη λί-
στα, ή όπως ανακαλύφθηκε από άλλη αρχειακή πηγή «Τα Καλύβια του Δή-
μου Λιόση»67.

Συμπερασματικά λοιπόν και σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το μοναστήρι
των Κλειστών είναι Βυζαντινό, χτίστηκε πριν το 1205, κύριος λόγος της ίδρυ-
σής του ήταν η προστασία των κατατρεγμένων από την αρχή και τους επό-
μενους αιώνες και δεν έπαψε ποτέ να εμφανίζεται ως οντότητα στο χώρο.

Την πεποίθηση της ανάγκης καταφυγής των κατοίκων της Αθήνας αλλά
και της υπαίθρου στην Πάρνηθα κατά τους Βυζαντινούς αιώνες και την
Τουρκοκρατία εδραιώνει πέραν του γνωστού φόβου των πειρατών, ο υπαρ-
κτός φόβος των απανωτών λοιμών ή «θανατικών», όπως σημειώνουν οι ιστο-
ρικοί και τα διάφορα «χρονικά».

Όταν εμφανιζόταν «λοιμός» (πανώλη-χολέρα), οι κάτοικοι της Αθήνας
και των κοντινών της χωριών, κατέφευγαν πανικόβλητοι στα βουνά της
Αττικής, ιδίως Πεντέλη και Πάρνηθα, όπου αξιόλογα μοναστήρια και εκ-
κλησίες αλλά και το υγειϊνό περιβάλλον τους προστάτευαν από το κακό.

Είναι σίγουρο ότι και για το φόβο των λοιμών, οι άνθρωποι κατέφευγαν
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στην Πάρνηθα, στο ζωτικό δηλ. χώρο της Χασιάς και του Μενιδίου. Πρό-
σθετη απόδειξη είναι το πλήθος των εκκλησιών στο χώρο, που τιμώνται στο
όνομα της Αγ. Παρασκευής η οποία θεωρείται ότι προστατεύει από παθή-
σεις των ματιών αλλά και από λοιμικές ασθένειες. Γι’ αυτό έχουμε εκκλη-
σίες της Αγ. Παρασκευής στο Ρουμάνι (Παλιοχώρι), στο Μπόρσι, στη Φυ-
λή και μέσα στη Χασιά. Επίσης στην περιοχή Μενιδίου: στο Γκατζανά, στο
ρέμα Σουνά και στο Σαλονίκη κ.α. (εξαφανισμένες σήμερα) και μέσα στο
Μενίδι. Αξιοσημείωτο μάλιστα το τοπωνύμιο «Λοιμικό» στο ομώνυμο δια-
κατεχόμενο δασόκτημα των μενιδιατών στην Πάρνηθα. Εύλογο λοιπόν το
πλήθος των αναφορών των ιστορικών περί καταφυγής των Αθηναίων σε
εποχές δύσκολες, στα «πλησιόχωρα της Αθήνας» και τα μοναστήρια της Πάρ-
νηθας και της Πεντέλης.

Με την ευκαιρία αυτής της μελέτης υπενθυμίζεται ότι για τους αιώνες της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας
στην Αττική, υπάρχει ένα απέραντο σκοτάδι για τον ερευνητή, από έλλει-
ψη ιστορικών πληροφοριών. Έγγραφα λοιπόν και πληροφορίες που προ-
στίθενται και συσχετίζονται με τα ήδη ελάχιστα γνωστά, είναι πολύτιμα και
προάγουν την ιστορική γνώση. Τέτοια ντοκουμέντα δημοσίευσε από τα τέ-
λη του 19ου αιώνα ο Δ. Kαμπούρογλους και πολύ σωστά, όπως γράφτηκε,
τα ονόμασε «Μνημεία» διότι πράγματι έχουν μνημειακό χαρακτήρα.

Εκείνο που συγκινεί και σήμερα είναι η ιχνηλάτηση της ανθρώπινης πα-
ρουσίας στην Αττική δια μέσου των αιώνων, γιατί είναι γεγονός ότι ο χώρος
αυτός ποτέ δεν έμεινε ακατοίκητος, και έχει εθνική σημασία αυτό, όπως και
οι προστιθέμενες θεμελιωμένες απόψεις που απαντούν θετικά στο ερώτημα
της διαχρονικής παρουσίας στο χώρο αυτό των ανθρώπων, των Ελλήνων, της
παλιάς ντόπιας ανθρώπινης μαγιάς, και τούτο κρίνεται και σήμερα ακόμα
σημαντικό. Και βέβαια η ύπαρξη μοναστηριών και πλήθους εκκλησιών στο
χώρο αυτές τις «σκοτεινές» εποχές και η διατήρηση αρχαίων τοπωνυμιών,
απαντούν θετικά στο ερώτημα της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο.

Στις προεπαναστατικές (1821) για το μοναστήρι πληροφορίες προστίθε-
ται και το όνομα του ηγουμένου Σωφρονίου κατά το 1730 και μια εικόνα
του μοναστηριού που περιλαμβάνεται σε έγγραφο του 1819 που δημοσίευ-
σε το 1833 ο καθηγητής – Ακαδημαϊκός Αναστ. Oρλάνδος ο οποίος σημει-
ώνει όπως αναφέρθηκε ότι: «…… ως χρόνοι της κατασκευής του ναού δύνανται
να θεωρηθώσι οι προ της Αλώσεως (1453). Τα κελιά όμως είναι πάντως μεταγε-
νέστερα ανακατασκευασθέντα μετά την επισυμβάσαν πυρκαϊάν. Η εν τη αυλή της
μονής κρήνη φέρει χρονολογία 1677 ……»68.
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Στη συλλογή Ι. Βλαχογιάννη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, υπάρχει με-
τάφραση από Τουρκικό πωλητήριο με αύξ. αριθμό 20043 που αφορά το μο-
ναστήρι.

Επειδή κρίνεται σημαντικό παρατίθεται σε μεταγραφή:
«Δια του παρόντος γίνεται δήλον ότι κατά το έτος 1206 (1792) από την πρώτην

Μαρτίου μέχρι της εσχάτης Φεβρουαρίου, ευρεθέντες ενοικιασταί της Αθήνας και
των πέριξ αυτής. Χασάν αγάς …… εκ των κατοίκων των Αθηνών των εχόντων ενο-
χήν γαιών δημοσίων, εντός των συνόρων της πόλεως, έχων υπό την κατοχήν αυ-
τού εις το μέρος ονομαζόμενον Σκαραμαγκά, γαίας έως της δυνάμεως δυο ζευ-
γαρίων, πλησιαζούσας από το εν μέρος με τας γαίας του μοναστηρίου δαφνίου, το
άλλο μέρος …… όσον τρέχουν τα νερά, του ζευγαρίου Τζιρατζίνι έως εις το με-
γάλο ρεύμα, το άλλο μέρος από το μεγάλο ρεύμα έως εις την θάλασσαν και το έτε-
ρον μέρος περιορισμένον με την θάλασσαν.

Εντός λοιπόν των ειρημένων περιορισμάτων μέρη, πολλά ή ολίγα, ήμερα ή μη
ήμερα, όπου το άροτρον ενεργεί και όπου δεν ενεργεί, με συμπερασμόν της δυ-
νάμεως έως δύο ζευγαρίων, τας γαίας έτι ζων με καλήν αυτού θέλησιν, δια γρό-
σια τριακόσια πενήντα, επώλησεν εις τον ηγούμενον μοναστηρίου Χασιά[ς] παπα
Γρηγόριον και παπα Ιωακείμ και παπα Κοσμά, και εις τους λοιπούς καλογήρους
του ρηθέντος μοναστηρίου, οίτινες και εδέχθησαν την ειρημένην αγοράν. Επειδή
δε (απαιτείται;) η έγγραφος άδεια του κυρίου της γης δια τον κατέχοντα αυτήν,
ελήφθη κατά τον βασιλικόν κανόνα(;) συνηθισμένη πληρωμή της γης και εδόθη
εις χείρας των προλεχθέντων η παρούσα έγγραφος άδεια.

Εν όσο λοιπόν εργάζονται αυτήν και εκ της συνάξεως αυτών δίδουσιν εις τους
κυρίους της γης το νόμιμον δέκατον αυτής, να μην ενοχλούνται από μέρος ημέτε-
ρον μήτε παρ’ άλλου τινός δια την χρήσιν και κατοχήν του.

Εγράφη κατά τας 17 μηνός μουχαρέμι του έτους 1207(=1793)
Ιμπραχίμης βοϊβόδας
Αθηνών
Τ.Σ.»69

Μικρή επεξηγηματική παρατήρηση στο ανωτέρω πωλητήριο θα ακολου-
θήσει για να γίνει κατανοητό το είδος της δικαιοπραξίας.

Κατά τον τουρκικό νόμο η γη στην Oθωμανική αυτοκρατορία ανήκε στο
Σουλτάνο και ονομάζονταν γαίες «Εμιρή» (EMIRI). O Σουλτάνος συνεπώς
είχε το δικαίωμα να τις διαθέσει όπως ήθελε και να παραχωρήσει τη νομή
στους αξιωματούχους του. Oυσιαστικά επρόκειτο για ημικρατικές γαίες
όμως, εφόσον το Κράτος διατηρούσε σ’ αυτές απόλυτο δικαίωμα ελέγχου.
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Σε εφαρμογή αυτής της αρχής ο σουλτάνος έκανε παραχωρήσεις σε δια-
κριθέντες αξιωματούχους και τους «Σπαχήδες» σε γαίες που ονομάζονταν
(TIMAR) τιμάρια ή έβγαζε σε δημοπρασία άλλες70.

O ανωτέρω πωλητής Χασάν αγάς υπήρξε κατά το ανωτέρω έγγραφο ενοι-
κιαστής προσόδων της Αθήνας και της επαρχίας ή «Μαλικιανέ Σαϊπής» προ-
σόδων που αγόρασε από το Σουλτάνο σε δημοπρασία. Το δικαίωμά του αυ-
τό για το κτήμα Σκαραμαγκά πουλάει στους καλογήρους της μονής Κλει-
στών αντί 350 γροσίων και υπό τους περιγραφόμενους όρους δηλαδή της
ανελλιπούς καλλιέργειας και της ετήσιας πληρωμής της «δεκάτης» δηλαδή
το 1/10 των προσόδων.

Φυσικά αν το κτήμα έμενε ακαλλιέργητο και χωρίς προσόδους κατά συ-
νέπεια, κατά το Νόμο θεωρούνταν εγκαταλειμμένο (μαχλούλικο) και επι-
στρεφόταν στον αρχικό δικαιούχο (δικαίωμα ενοχικό και όχι έμπράγματο).
Το πωλητήριο τέλος επικυρώνεται από τον Βοεβόδα-διοικητή δηλ. της Αθή-
νας ο οποίος φυσικά εισπράττει και τα σχετικά δικαιώματά του. Παρόμοια
δικαιοπραξία είναι η δημοσιευμένη στο Α’ μέρος αυτής της έρευνας, όπου
η μονή Αγ. Τριάδας αγοράζει από το τιμαριούχο του Καπαρελίου τη νομή
έκτασης στο «Ρουμάνι» της Πάρνηθας το 1615. (τη νομή αυτή είχε ο τιμα-
ριούχος κατά παραχώρηση από το Σουλτάνο)

Μια μοναστική κοινότητα όπως αυτή της μονής Κλειστών, δεν μπορούσε
να ήταν ξεκομμένη από το περιβάλλον της και τους κατοίκους του ευρύτε-
ρου χώρου και αμέτοχη από τα ιστορικά γεγονότα που άμεσα επηρέαζαν
ακόμη και την ήρεμη ζωή των καλογήρων. Εξετάζοντας λοιπόν την ιστορία
του μοναστηριού, είναι υποχρεωμένος κανείς να αναφερθεί και στα ιστο-
ρικά γεγονότα και πρόσωπα της περιοχής, γιατί έτσι φωτίζεται κατά το δυ-
νατόν η οντότητα, η ιστορική διαδρομή και η εθνική συνεισφορά της ση-
μαντικής για το χώρο της Αττικής μοναστικής αυτής κοινότητας71.

Ιχνηλατήθηκε μέχρι τώρα η παμπάλαια ιστορία του μοναστηριού, δόθη-
καν απαντήσεις όπου αυτό ήταν εφικτό και τέθηκαν ερωτήματα όπου δεν
ήταν δυνατή η τεκμηριωμένη απάντηση. 

Φτάσαμε έτσι στην προεπαναστατική εποχή. Το μοναστήρι έσφυζε από
ζωή, κίνηση και δραστηριότητα. Είχε γιδοπρόβατα, άλογα, αγελάδες και
καματερά, που έβοσκαν τα «κοπέλια» του μοναστηριού ενώ οι καλόγηροι
κουμαντάριζαν τα μελίσσια. Μεγάλη και η κτηματική του περιουσία απεί-
ραχτη όπως φαίνεται από τους Τούρκους. Τα καλλιεργούμενα χωράφια ξε-
περνούσαν τις 2.000 στρέμματα, απ’ αυτά τα μισά σχεδόν βρίσκονταν στον
κάμπο του Θριασίου γύρω από τα Καλύβια (Ασπρόπυργος σήμερα).
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Εκεί στις βορειοδυτικές παρυφές του χωριού υπήρχε και μετόχι του μονα-
στηριού με την εκκλησία του Αη-Γιάννη.

Χωράφια είχε ακόμη στην περιοχή Χασιάς, στα «Λιοσιώτικα Καλύβια», στο
Μενίδι, στο «Καψοσπίτι» των Δερβενοχωρίων, στο «Σκαραμαγκά» κ.λπ. Τα
χωράφια αυτά καλλιεργούσε με «μισθωτούς υπηρέτες» ή με κολίγους από τα
γύρω χωριά.

Στην Αθήνα διατηρούσε μετόχι για τις μετακινήσεις προς το κέντρο των
καλογήρων όπως από μεταγενέστερα έγγραφα αποδεικνύεται. Μετόχι εί-
χε και στο κέντρο του Μενιδίου που περιλάμβανε και την ερειπωμένη εκ-
κλησία της Αγ. Αικατερίνης. Αργότερα μεταβιβάστηκε ως οικόπεδο στο
Δήμο Αχαρνών και κτίστηκε ο καθεδρικός ναός του Αγ. Βλασίου72.

Τέλος η κτηματική περιουσία του μοναστηριού συμπληρωνόταν με μεγά-
λες δασικές εκτάσεις στο «Μπόρσι», στο «Σκαραμαγκά» όπως αναφέρθηκε
και γύρω από το μοναστήρι73.

Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι δεν άφηναν σε ησυχία τα εύπορα μοναστή-
ρια, βρίσκοντας κάθε λογής αιτίες για άγρια φορολόγησή τους. Όμως στο
μοναστήρι των Κλειστών επεκτεινόταν η αφορολογησία των Χασιωτών που
από τα παλιά είχαν εξασφαλίσει. Αυτό εξηγεί ως ένα βαθμό την επιβίωση
του μοναστηριού σε χρόνους δύσκολους και κατατρεγμού της ρωμιοσύνης
της Αττικής όπως π.χ. οι χρόνοι της τυραννίας του Αλή Χασεκή (1774-
1795). Αντίθετα το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας στην Πάρνηθα δεν άντεξε
και είδαμε ότι, «προσέτρεξαν» οι καλόγηροι στον Πατριάρχη και στην Oθω-
μανική εξουσία της Κωνσταντινούπολης και έγινε «σταυροπήγιο» μετόχι της
μονής Πετράκη, αποφεύγοντας την εξαφάνισή του74. Η μονή Κλειστών έμει-
νε πάντα μοναστήρι «εφοριακό» η «ενοριακό» υπαγόμενο στην μητρόπολη
της Αθήνας. Το αντίθετο υποστηριζόμενο ότι δηλαδή η μονή Κλειστών ήταν
«σταυροπηγιακή», δεν έχει δόση αλήθειας ούτε αποδεικνύεται ιστορικά75.

Το 1815 εξεδόθη από τον Σουλτάνο φιρμάνι επιβεβαιωτικό ισχύος προη-
γουμένων σχετικών, το οποίο καθόριζε με σαφήνεια τις υποχρεώσεις και
τα δικαιώματα των Χασιωτών, λόγω του ότι όλοι οι Χασιώτες θεωρούνταν
από πολύ παλαιότερα «φύλακες» του Δερβενίου τους για την ασφαλή διέ-
λευση των οδοιπόρων προς και από την Βοιωτία76.

Ασφαλώς, όπως αναφέρθηκε, οι ευεργετικές διατάξεις του φιρμανιού
επεκτείνονταν και στους καλογήρους της μονής Κλειστών γιατί και αυτοί
θεωρούνταν Χασιώτες. Την ίδια προεπαναστατική εποχή (είναι κακο-
γραμμένη η ακριβής χρονολογία) μια «απανταχούσα» του ηγουμένου Ιωα-
κείμ, ζητά την συνδρομή των πιστών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι από
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το μοναστήρι «…… διαβαίνουσι αδιακόπως παντός είδους οδοιπόροι ……»77 και
τούτο βέβαια είναι αλήθεια γιατί το μοναστήρι βρισκόταν πάνω στο Δερ-
βένι της Χασιάς και ήταν αναγκαστική στάση των οδοιπόρων.

Γράφει ο Αθαν. Τσίγκος από το 1934, ότι το φιρμάνι εξασφάλισε ο Με-
λέτης Βασιλείου με δύο επισκέψεις του στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί μυή-
θηκε στα μυστικά της Φιλικής Εταιρείας και κατόρθωσε «…… να επιτύχει
την ανακήρυξη της περιοχής του χωριού του (Χασιάς) εις Ντερβένι (Κλεισούρα).
Η ανακήρυξη αυτή είχε μεγάλη σημασία, (γράφει) γιατί μπορούσε να δικαιολο-
γήσει τη διατήρηση σώματος οπλοφόρων, το οποίον θα είχε αποστολή να εμποδί-
ζει τη διάβαση λαθρεμπόρων και άλλων κακοποιών από τα στενά ……»78.

Και ενώ η ουσία για τις συνέπειες της ανακήρυξης της Χασιάς ως δερβε-
νίου, ορθώς διατυπώνεται από τον μακαρίτη Αθαν. Τσίγκο, στο σημείο που
λέει ότι «…… επέτυχε την ανακήρυξη της Χασιάς ως δερβενίου ……» λανθάνει,
επαναλαμβάνοντας τους προγενέστερους Έλληνες ιστορικούς (Σπ. Τρι-
κούπη κ.λπ.). Το ίδιο λάθος επαναλαμβάνει και ο κ. Φουντενέκας79. Προ-
σεκτική όμως ανάγνωση της μετάφρασης του φιρμανιού μας δίνει τη σωστή
και ασφαλή πληροφορία ότι η Χασιά «……Θεωρούνταν έκπαλαι……» δηλαδή
από πολύ παλιά, δερβένι, και το τελευταίο φιρμάνι δεν κάνει τίποτα άλλο,
παρά να επιβεβαιώσει τα προνόμια των Χασιωτών, προστατεύοντάς τους
από τον αγύρτη εντεταλμένο για την είσπραξη των φόρων των χωριών,
Έλληνα άρχοντα της Αθήνας «…… αισχροκερδή και πανούργο άνθρωπο»
όπως καθαρά αναφέρει το φιρμάνι, βεβαιώνοντας ότι η φήμη αυτή είχε
φτάσει μέχρι Κωνσταντινούπολη.

Άλλωστε και ο Τούρκος περιηγητής του 1667, Εβλιά Τσελεμπή το γράφει
καθαρά «…… Όλοι οι κάτοικοι (της Χασιάς) ασχολούνται με τη φύλαξη των ντερ-
βενίων, γι’ αυτό και δεν πληρώνουν κανένα φόρο ……»80. Με το ίδιο πνεύμα γρά-
φει και ο Δ. Καλλιέρης, κάνοντας για πρώτη φορά ανάλυση του κειμένου του
φιρμανιού, επισημαίνοντας την παλαιότητα των Χασιώτικων προνομίων81.

Και ενώ όπως είναι γνωστό, η Αττική δεν είχε «αρματολίκι», όπως άλλες
Ελληνικές περιοχές και οι Χριστιανοί κάτοικοί της ήταν άοπλοι (οι Αθη-
ναίοι μάλιστα δεν γνώριζαν τη χρήση των όπλων) η Χασιά αποτελούσε
εξαίρεση. Είχε τον Έλληνα δερβεντζή ή καπετάνιο, που διατηρούσε σώμα
ενόπλων για την ασφάλεια του δερβενίου και των οδοιπόρων. Το γεγονός
αυτό εκτός των άλλων συνεπειών, έδινε στους κατοίκους της περιοχής μια
αίσθηση ελευθερίας και ανεξαρτησίας από την κεντρική Τουρκική Διοίκη-
ση της Αθήνας και του Πασά της Ευρίπου (Χαλκίδας) στο Σαντζάκι του
οποίου υπαγόταν η Αττική.

80

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ



Για να γίνει τούτο κατανοητό και με δεδομένο ότι οι Χασιώτες εμφανίζο-
νταν πάντα σκληροτράχηλοι, φιλελεύθεροι και απειθείς στην κεντρική
εξουσία, θα ανατρέξουμε στο διαφωτιστικό για την περίπτωση ανέκδοτο
ημερολόγιο του Ιταλού πρόξενου της Αθήνας Καίσαρα Βιτάλη, ο οποίος
για μια περίπτωση γράφει σχετικά: «…… εκ της εποχής των Τούρκων (προε-
παναστατικά δηλαδή) απήλαυνε (η Χασιά) παντός προνομίου και δεν παραδέχο-
ντο (οι Χασιώτες) ουδέποτε εις το χωρίον των κανένα Τούρκον ακόμη και στελ-
λόμενον υπό του πασά μετά δυνάμεων, καθώς εγώ αυτός είδον το πράγμα, ότε 300
Τούρκοι αποσταλλέντες με τον Ντελήμπασην δεν ηδυνήθησαν να κάμουν το πα-
ραμικρόν ……»82.

Στις παραμονές της Επανάστασης του ‘21 καπετάνιος δερβεντζής στη Χα-
σιά ήταν εκλεγμένος από τους συμπατριώτες του ο Μελέτης Σταμ. Βασιλεί-
ου, Φιλικός. Διατηρούσε σώμα ενόπλων με 300 περίπου παλικάρια και ήταν
έτοιμος για τον ξεσηκωμό. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Το στρατηγείο των
επαναστατών οργανώθηκε στο Μενίδι και με τη συμμετοχή των Μενιδιατών
και άλλων χωρικών της Αττικής, την 25η Απριλίου 1821 οι επαναστάτες χω-
ρικοί απελευθέρωσαν την Αθήνα κλείνοντας τους Τούρκους στην Ακρόπολη.

Μέσα στους επαναστάτες, στολισμένοι με τα εκκλησιαστικά τους διακρι-
τικά, όπως γράφουν ξένοι περιηγητές, ήταν και ιερωμένοι από την επαρχία,
μεταξύ αυτών ο Χασιώτης Παγκράτιος Καματερός ηλικίας τότε 31 ετών και
ο Μενιδιάτης Δανιήλ Βρεττός ηλικίας 23 ετών, και οι δύο καλόγηροι της μο-
νής Κλειστών83 και ηγετικές μορφές. Φυσικά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι
αξιόμαχοι καλόγηροι του μοναστηριού, όμως δεν διατίθενται ασφαλή και
τεκμηριωμένα προς το παρόν στοιχεία για να αναφερθούν.

Τη συμμετοχή αυτή στην επανάσταση των καλογήρων της μονής Κλειστών
επισημαίνουν οι πολιορκημένοι στην Ακρόπολη Τούρκοι για να εκδικη-
θούν αργότερα.

Πρέπει να επισημανθεί ακόμα ότι με την απελευθέρωση της Αθήνας ση-
μειώθηκαν προστριβές στο Ελληνικό στρατόπεδο, οι Άρχοντες της Αθήνας
δεν επιθυμούσαν συννομή της νέας εξουσίας με τους επαναστάτες αρχη-
γούς των χωρικών, Αναγν. Κιουρκατιώτη από το Μενίδι και Μελ. Βασι-
λείου από τη Χασιά, που απαιτούσαν συμμετοχή λόγω και έργω, ως επα-
ναστάτες και απελευθερωτές της Αθήνας και της Επαρχίας84.

Τα Ελληνικό παλιό κατεστημένο της Αθήνας προσεταιρίστηκε και μερι-
κούς Χασιώτες στην εναντίωσή του με το Μελέτη Βασιλείου και ακολού-
θησαν τα επόμενα χρόνια τα ατυχή γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφο-
νία του Μελ. Βασιλείου.

81

ΠΑΛΙΑ ΜOΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ



Όμως είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στη διαμάχη αυτή δεν ενεπλά-
κησαν οι καλόγηροι της μονής Κλειστών. Από έγγραφα της εποχής δημο-
σευμένα και αδημοσίευτα, ουδείς ιερωμένος στρέφεται κατά του Μελέτη
Βασιλείου, αντίθετα κατά το 1822 όταν μητροπολίτης στην Αθήνα ήταν ο
Διονύσιος (ανηψιός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’) ο Μελέτης Βασιλείου
εμφανίζεται να έχει στενές σχέσεις με το Μοναστήρι85.

Μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από τους επαναστάτες χωρικούς και
τον εγκλεισμό των Μωαμεθανών στην Ακρόπολη, έφτασαν στην Αθήνα
στις 20 Ιουλίου, μέσω Αγ. Μερκουρίου-Μενιδίου, 1.800-2.000 Τούρκοι υπό
τον Oμέρ Βρυώνη και τον Oμέρ Πασά της Καρύστου, απελευθέρωσαν τους
ομοεθνείς τους, λύνοντας την πολιορκία και άρχισαν επιδρομές στην επαρ-
χία καίγοντας και σκοτώνοντας αμάχους. Έκαψαν την Ελευσίνα, το Μενί-
δι, τη Χασιά, τα Βίλλια και το μοναστήρι του Αγ. Μελέτη. Oι Έλληνες έκα-
ναν μερικές αψιμαχίες μαζί τους χωρίς αποτέλεσμα. Το Σεπτέμβριο όμως
στη θέση «Δραγουμάνο» κοντά στο Καματερό, όπου εύφορα Μενιδιάτικα
και Χασιώτικα κτήματα, σταροχώραφα, αμπέλια και ελαιώνες, 30 Χασιώ-
τες, 40 Μενιδιάτες και λίγοι Αθηναίοι φύλαγαν τα αποθηκευμένα σε πιθά-
ρια στάρια και τα αμπέλια για να γλιτώσουν από την Τουρκική καταστρο-
φική μανία, αρχηγοί τους ο Μήτρος Τσεβάς Χασιώτης και Αναστάσης Λέκ-
κας Μενιδιάτης.

Στις συμπλοκές που ακολούθησαν νικήθηκαν οι Τούρκοι και κινδύνευσε
να σκοτωθεί ο Oμέρ Βρυώνης.

Εδώ όμως θα παρατεθεί περικοπή από ένα κακότεχνο μεν αλλά ενδιαφέ-
ρον ποιητικό χρονογράφημα του Αθηναίου νοτάριου Ιωάννη Λαγάνη που
έζησε την εποχή αυτή:

«…… Σαν ήλθαν [οι Τούρκοι] και εσμίξανε κι έκαμαν μπουαμπέτι,
βουλήθηκαν να κάψουμε Βίλλια κι Άγιο Μελέτη.
Ήλθανε και τα κάψανε Βίλλια και Μοναστήρι,
κανένας δεν εστάθηκε πίσω να τους εσύρη
μήτε τουφέκι έρριξαν δια να τους εσκιάξουν
και να σκοτώσουν δυο-τρεις, τα σπλάχνα τους να κάψουν.
Αυτοί έτζι το έκαμαν και στην Αθήνα απάνω,
στάρι να πάρουν γύρευαν μέσα στο Δραγουμάνο.
Σαράντα ήταν οι Αθηνοί, τριάντα οι Χασιώτες,
που στο βουνό εφύλατταν δια σταφύλια τότες
και βλέπουν και ερχόντουνε εξήντ’ Αρβανιτάδες,
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να πάρουν στάρι που είχανε κρυμμένο οι ραγιάδες,
και εκείνοι τους καρτέρεψαν, μία φωτιά τους δώνουν,
δυο άλογα σκοτώσανε, τέσσερους θανατώνουν.
Πήγε χαμπέρι παρευθύς πλακώνουν πεντακόσιοι
κι οι Αθηναίοι ήτονε ως εβδομήντα τόσοι
κι επολεμήσαν αρκετά πολύ αντρειωμένα
κι απ’ τα ντουφέκια τα πολλά εσκότωσάνε ένα
και εξ-επτά επιάσανε από τους εδικούς μας,
τριάντα τρεις σκοτώθηκαν απ’ τους αντιδικούς μας
και λαβωμένοι έφυγαν και εκατακαήκαν
και εις την χώρα πήγανε και καταντροπιαστήκαν.
Μα οι ντερβεντζήδες τ’ άφησαν και δρόμον εγυρέψαν,
το Μοναστήρι μοναχό και το κατακουρσεύσαν,
ως κι οι Χασιώτες έδραμαν μιντάτι [βοήθεια] να του δώσουν
το Μοναστήρι παρευθύς να μην το παραδώσουν,
και σαν επήγαν κι είδαν το, που ήτονε καημένο,
ευθύς οπίσω γύρισαν με χείλι πικραμένο.
Εκείνοι που καυχιόντουσαν, για να γλυτώσουν άλλους
μιαν ώραν δεν πολέμησαν μαζί με τους τυράννους ……»86

Από την παραπάνω περικοπή του έμμετρου χρονικού του Ιω. Λαγάνη θα
σχολιαστεί το τελευταίο μέρος. O ποιητής συντασσόμενος με τις Αθηναϊ-
κές απόψεις (των κοτζαμπάσηδων, όχι του λαού) κατηγορεί τους Χασιώτες
ότι άφησαν απροστάτευτο το μοναστήρι των Κλειστών και το έκαψαν οι
Τούρκοι. Εμπαθής διαφαίνεται ο Ιω. Λαγάνης κατά των Χασιωτών, άλλω-
στε και σε άλλα σημεία του χρονικού του στρέφεται εναντίον του Μελ. Βα-
σιλείου και παρουσιάζει τους Χασιώτες δειλούς, όμως τα ίδια τα ιστορικά
γεγονότα τον διαψεύδουν. Όταν δηλαδή οι Αθηναίοι είχαν καταφύγει στη
Σαλαμίνα το 1821, οι χωρικοί απελευθέρωσαν την Αθήνα και πολιόρκησαν
τους Τούρκους στην ακρόπολη και με την άφιξη των τουρκικών ενισχύσε-
ων, μόνο οι χωρικοί της Αττικής και ιδιαίτερα οι Χασιώτες και Μενιδιάτες
εναντιώθηκαν και πολέμησαν στις ηρωικές μάχες του Δραγουμάνου και
αργότερα του Χαλανδρίου που σηματοδότησε την αποχώρηση του Oμέρ
Βρυώνη και των Τούρκων επιδρομέων και τη δεύτερη πολιορκία της Ακρό-
πολης από τους Έλληνες.

Όσο για τη λεηλασία και το κάψιμο του μοναστηριού των Κλειστών και
αναμφίβολα πρόκειται γι’ αυτό το μοναστήρι, όπως και ο σχολιαστής του
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Λαγάνη δέχεται: «…… Oι φρουροί των περασμάτων της Χασιάς όμως άφησαν
αφύλακτο το μοναστήρι των Κλειστών, που λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε ……»87.
συμπεραίνεται ότι σημειώθηκε σ’ αυτή την επιδρομή.

Oι συνέπειες του γεγονότος αυτού είναι και σήμερα ορατές στον επισκέ-
πτη του μοναστηριού καθώς το εσωτερικό του καθολικού είναι κυριολεκτι-
κά μαυρισμένο το δε ανώτερο στρώμα των τοιχογραφιών είναι εξαφανι-
σμένο ή ελάχιστα διακρινόμενο κατά θέσεις. 

Από τη μετεπαναστατική ιστορία του μοναστηριού δεν υπάρχει πληροφο-
ρία για κάψιμο του μοναστηριού από οποιαδήποτε αιτία.

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι οι Χασιώτες, διηρημένοι από εσωτερικές
διαμάχες δεν ήταν δυνατόν να αντιπαρατεθούν τότε με 2.000 Τούρκους και
περιορίστηκαν σε κλεφτοπόλεμο που κατέληξε στη μάχη του Χαλανδρίου.

Η τοπική παράδοση, όπως τη μεταφέρει ο Αθαν. Τσίγκος, λέει ότι στη Χα-
σιά οι Τούρκοι έκαψαν το σπίτι του Μελ. Βασιλείου88, αλλά από διάφορες
ιστορικές πηγές είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι έκαψαν ολόκληρο το χωριό.

Τα επόμενα μέχρι το 1826 χρόνια η Αττική ήταν ελεύθερη μετά την πα-
ράδοση της Ακρόπολης στις 10 Ιουνίου 1822. Εξαίρεση οι επιδρομές που
έκαναν τους καλοκαιρινούς μήνες οι Τούρκοι του Ευρίπου για λεηλασίες.

Αξίζει να επισημανθεί χάρη της ιστορικής αλήθειας αλλά και τη σκιαγρά-
φηση του κλίματος της εποχής, ότι τόσο οι Χασιώτες όσο και οι Μενιδιάτες
και άλλοι χωρικοί της Αττικής δεν φαίνεται να είχαν καλές σχέσεις με το
μητροπολίτη της Αθήνας Διονύσιο. Τούτο συμπεραίνεται από την πίεση του
μητροπολίτη στους χωρικούς για διάφορα «δοσίματα» σε είδος ή γρόσια, και
η άρνηση των χωρικών και των ιερέων να δώσουν τα ζητούμενα.

Διάφορα έγγραφα ντοκουμέντα του αρχείου της Ιστορικής και Εθνολογι-
κής Εταιρείας Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε.), το πιστοποιούν και πολλά απ’ αυτά φέ-
ρουν την υπογραφή του Διονυσίου (πέθανε το 1823).

Σε μια επιστολή του 1822 στον «οικονόμο» του ο Διονύσιος μεταξύ άλλων
γράφει: «…… είδον την ζήτησιν των Χασσωτών περί του παπά, [χειροτονία] ημείς
μήτε επέρσυ ελάβαμεν το δίκαιο μας παρ’ αυτών, μήτε εφέτος οβολόν μέχρι τούδε.
Αφ’ ου λοιπόν είναι απειθείς εις τα παλαιά εκκλησιαστικά κανονικά δικαιώματα,
τι ζητούν παπάδες; αν γνωρίζουσι κεφαλή τους τον Αρχιερέα πρέπει να αποδίδωσι
το χρέος τους, ειδέ και αδιαφορούσι κατά την νέαν μόδα των χωρίων της Αθήνας,
ας κάμουν όπως θέλουν, ημείς αδιαφορούμεν κατά το παρόν και όταν συν Θεώ τα
πράγματα θέλουν έμβουν εις τάξιν καθώς ελπίζομεν μετ’ ολίγον, τότε αυτοί θέλουν
μετανοήσει δια την εκκλησιαστικήν ανυποταξίαν τους, και οι αίτιοι τότε θέλουν παι-
δευθώσι. Αυτά ειπέ τους και ας μην έλθουν να μας ζαλίσουν, την φοράδα ημείς την
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ελάβαμεν από την Φανερωμένην και όχι από τους Χασώτας, αυτό ειπέ όποιος σε
ειπεί τίποτα ……» υπογράφει: «ο Αθηνών Διονύσιος …… Ευχέτης»89.

Στη θέση της ημερομηνίας γράφει απλώς «Πέμπτη».
Το έγγραφο είναι του 1822 κατά την εκτίμησή μου και μετά από συσχετι-

σμό με άλλα της ιδίας χρονολογίας. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι είναι των
πρώτων ημερών του 1822 και ενώ η πολιορκία της Ακρόπολης από τους
Έλληνες, μεταξύ των οποίων με ισχυρά στρατιωτικά σώματα οι Μενιδιά-
τες και Χασιώτες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι μέρες δύσκολες και τα
πολλαπλά προβλήματα καθημερινά. Το τελευταίο που θα σκέπτονταν οι
Χασιώτες ήταν τα «δοσίματα» στο μητροπολίτη, καθώς τα πολεμικά γεγο-
νότα του 1821 είχαν αφήσει σ’ αυτούς «χήρες και ορφανά» πεινασμένα90. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένα βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα χαρα-
κτήριζε πάντα τους Χασιώτες, άλλωστε η πληθώρα των εκκλησιών στο χώ-
ρο τους και η λατρεία τους για της Παναγιάς το Μοναστήρι το επιβεβαιώ-
νει. Ζητούν λοιπόν τη χειροτονία ενός παπά από το μητροπολίτη της Αθή-
νας. O μητροπολίτης όμως αρνείται γιατί οι Χασιώτες δεν ήταν συνεπείς
στην καταβολή των «δοσιμάτων» προς τη μητρόπολη. Ιδιαίτερα δε μετά την
έκρηξη της επανάστασης σταμάτησαν να πληρώνουν τα δικαιώματα του μη-
τροπολίτη. Πολλά άγνωστα αρχειακά έγγραφα το πιστοποιούν αυτό. Τη συ-
μπεριφορά αυτή των χωρικών ο μητροπολίτης την ονομάζει «νέαν μόδαν».

Φαίνεται ότι τόση ήταν η οργή του μητροπολίτη γι’ αυτό, που έφτασε μέ-
χρι τον πρόσκαιρο αφορισμό δύο τουλάχιστον χωριών μέχρι την συμμόρ-
φωσή τους(!)

Το έγγραφο του αφορισμού με ημερομηνία «ᾳωκβ, Ιανουαρίου 16» = 1822,
φέρει την υπογραφή του Διονυσίου και έχει κενό στη θέση της αναφοράς
του χωριού, προφανώς γιατί θα αφορούσε περισσότερα τους ενός χωριά
και θα συμπληρωνόταν όταν θα αποστελλόταν.

Το σημαντικό αυτό γεγονός δεν το αναφέρουν οι ιστορικοί εκτός του Kα-
μπούρογλου91. Μεταγενέστερη όμως επιστολή του Διονυσίου το επιβεβαι-
ώνει. Το έγγραφο έχει ως εξής:

«Ευλογημένοι χριστιανοί του χωρίου …… χάρις είη υμίν και ειρήνη παρά Θεού.
Επειδή αποστείλαντες τον Διάκονόν μας προς σύναξιν του κανονικού μας σιτα-
ρίου εφάνητε απειθείς, μόλον που εφέτος καθώς είμεθα υπερβέβαιοι, κοντά οπού
δεν εχάσατε κανένα πράγμα εδικόν σας εκερδίσατε όσους καρπούς έχετε εις χεί-
ρας σας των οθωμανών, και ακόμη όσα εχρωστούσατε εις αυτούς, απεφασίσαμεν
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και ημείς κατά το παρόν να παιδεύσομεν τους έχοντας, και αδιακρίτως κατακρα-
τούντας το εκκλησιαστικόν δικαίωμα, και ιεροσύλους γινομένους, με φρικοδε-
στέρας αράς, και δη γράφοντες αποφαινόμεθα ότι έχομεν αυτούς αφορισμένους
παρά Θεού κυρίου παντοκράτορος , η οργή του Θεού είη επί πάντας τας κεφαλάς
αυτών, και προκοπήν ου μη είδωσι, σπείροντες και θερίζοντες επ’ ανέμω, ο δε ου-
ρανός γενέσθω αυτοίς σιδηρούς και η γη χαλκίνη εν πάσι τοις έργοις αυτών, εως
ου παύσωσι της ιεροσυλίας ταύτης και τότε συγχωριθήσονται

ᾳωκβ Ιανουαρίου 16
ο Αθηνών Διονύσιος»92.

Ένα επίσης ανέκδοτο έγγραφο του ιδίου μητροπολίτη προς τον «οικονό-
μο» του είναι χαρακτηριστικό της επιμονής του για τα «δοσίματα». Το έγ-
γραφο τόσο από τον α.α.(2073 της Ι.Ε.Ε.Ε.) όσο και από το περιεχόμενο
φαίνεται ότι είναι λίγο μεταγενέστερο του Πάσχα του 1822. O Διονύσιος ή
απουσίαζε από την Αθήνα και γράφει σχετικές εντολές στον οικονόμο του,
ή βρισκόταν στην Αθήνα και ο οικονόμος του στη Χασιά, και τούτο θεω-
ρούμε πιθανότερο. Παρατίθεται το έγγραφο το οποίο είναι αρκετά εύ-
γλωττο όσον αφορά τις απαιτήσεις του μητροπολίτη από τα μοναστήρια που
ως «ενοριακά» ήταν στη δικαιοδοσία του, αλλά και από τους ιερείς και τις
κοινότητες, οι οποίοι δυστροπούντες δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους, σύμφωνα με το νέο επαναστατικό πνεύμα, που επικρατούσε στα χω-
ριά («νέα μόδα» κατά το μητροπολίτη) αρνούνταν τα δοσίματα.

Το έγγραφο έχει ως εξής:

« + Ημέτερε οικονόμε ευχόμεθα σοι, ελάβαμε τον τεσκερέ σου και είδομεν τα
σημειής ότι έδωσες το εμβατικοχάρτι στο λεψινιότη και δεν πειράζει, όσα χωρία
εμβατικιάζονται εις το τέβρη(;) να βάζεις το έτος από τότε ότι εδόθησαν, όσα πά-
λιν εμβατικιάζονται το πάσχα βάζε από τώρα. ελάβαμεν τας αγκινάρας μετά των
χόρτων και τεσσάρων μαρουλιών, τα μαρούλια βλέπομεν ότι με μεγάλην οικονο-
μία μας τα στέλλεις, και αν ευρίσκονται στέλλε μας και μην τα λυπάσαι, αν ευρί-
σκεται το μουλάρι αυτόθι, να έχεις την ευχή μας, ανέβα καμμίαν ημέρα να ειδής
τι κάμνουν.

Ταύτα και υγίαινε τω σαββάτω

+ ο Αθηνών Διονύσιος [μονογραφή]
Εν’ ώ είχομεν έτοιμον το παρόν ήλθε ο βασίλης και ελάβομεν τον τεσκερέν σου
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μετά του αλευρίου. ο Αβράμιος είπεν ότι εις το μοναστήρι ευρίσκονται μελισσο-
κόφινα και κοιτάξετε, το τυρί του Θεολογήτου πούλησέ το, ομοίως αν φέρει και
άλλο, αν σε ερωτήση ο κλησιότης, ειπέ του ότι ακόμη δεν σε αποκρίθηκα, ζήτησε
το φιλότιμόν του, ομοίως και από τους άλλους μοναστηριακούς, επειδή όταν απε-
ράση το πάσχα το αλησμονούν, τας ζητείας και αρνιάτικα των ιερέων όσοι φέρ-
νουν παίρνετα, οι ιερείς του Μενιδίου, και Χασιάς, αν δεν τας έφεραν γράψε τους,
της Χασιάς λείπουν και επερσινές μετά του αρνίου, και ζήτησε και τας εφετινάς
και τας επερσινάς, του δε Μενιδίου λείπει το επερσινό αρνιάτικον, και ζήτησε ταις
εφετειναίς ζητείαις μετά των αρνίων.

Ειπέ των ιερέων της χώρας να δώσουν τα δικαιώματα μας ότι θέλουν το μετα-
νοήσει και όχι άλλο, ότι ο πολύς μουσατάς μας (;) τους εκατήντησεν εις αδιακρι-
σίαν, ο βασίλης έρχεται και ας μείνει εις το μοναστήρι δέκα ημέρας ή και περισ-
σότερον, του εδόσαμεν ψωμιά 12, τυρί και αυγά, οπόταν στοχάζεσε πάρε του κρέ-
ας και κρασί και οικονόμει τον, ομοίως και τον εαυτόν σου.

[Oπισθογράφηση]: Τω ημετέρω επιτρόπω οικονόμω ευχετικώς»93.

Κατά τον Μάουρερ94, τα επισκοπικά δικαιώματα ήταν από λειτουργίες,
μνημόσυνα, άδειες γάμου, βαφτίσια, κηδείες, γάμους και διαζύγια. Από
εθιμικά: Το Πάσχα και των Φώτων ευλογούσαν το αγιασμένο νερό. 

Από τον κλήρο: Κάθε παπάς έπρεπε να κάνει στον καινούργιο επίσκοπο
ένα χρηματικό δώρο, το «Φιλότιμο», και το Πάσχα ένα αρνί «αρνιάτικο». Για
να έχει το δικαίωμα να ασκεί τα καθήκοντά του πλήρωνε (ο παπάς) για κά-
θε οικογένεια χριστιανική το λιγότερο 20 παράδες το λεγόμενο «Βατίκιο»
(εμβατίκιο).

Τα μοναστήρια διακρίνονταν σε «Εφοριακά», «Σταυροπηγιακά», και «Κτη-
τορικά».

Τα εφοριακα ή «ενοριακά» υπάγονταν απ’ ευθείας στον επίσκοπο και πλή-
ρωναν ετήσιο φόρο, τα Σταυροπηγιακά υπάγονταν στον Πατριάρχη και
έδιναν με το διορισμό του επισκόπου ένα «Φιλότιμο» και τα κτητορικά
στους κτήτορες.

Η «ζητεία» ή «ρόγα» ήταν η ετήσια φορολογία των χωριών από το μητρο-
πολίτη ανάλογα με τον πληθυσμό και την παραγωγή του χωριού. 

Έτσι το 1820 π.χ. το Μενίδι φορολογείται με 90 γρόσια, η Χασιά με 80,
το Καπανδρίτι με 50, ο Κουρσαλάς (Κορωπί) με 70 κ.λπ.95.

Τα παραπάνω έγγραφα μας δίνουν μερικές ενδιαφέρουσες όψεις της κοι-
νωνικής και εκκλησιαστικής συμπεριφοράς στα χρόνια της επανάστασης
και τα παραθέσαμε ως αδημοσίευτα ντοκουμέντα της εποχής αυτής, τονί-
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ζοντας ταυτόχρονα ότι οι οποιεσδήποτε διαφορές των κοινοτήτων με τις εκ-
κλησιαστικές αρχές καθώς και τα ενδοεκκλησιαστικά προβλήματα, καθό-
λου δεν μειώνουν τη βαθιά χριστιανική πίστη των χωρικών της Αττικής που
ήταν και είναι γεγονός.

Μετά τις πολυαίμακτες μάχες των πρώτων ετών της επανάστασης, στους
Χασιώτες εδραιώθηκε η διχόνοια και η διάσπαση σε δύο στρατόπεδα. Το
κλίμα αυτό συντήρησαν οι πρόκριτοι της Αθήνας, ταυτισμένοι με το στρα-
γηγό Γιάννη Γκούρα, ο οποίος είναι γνωστό ότι είχε ταλαιπωρήσει την
Αττική και με όργανα το Γιάννη Μαμούρη και Κατσικογιάννη είχε κατα-
στεί μάστιγα στους χωρικούς96. Έτσι όταν τον Ιούνιο του 1826 ο Μεχμέτ Ρε-
σίτ Πασάς ή Κιουταχής έφτασε με πολύ στρατό στην Αττική οι κάτοικοι των
χωριών και της Χασιάς, όσοι παρέμειναν και δεν κατέφυγαν στα νησιά, τον
δέχθηκαν σχεδόν ως ελευθερωτή, συγκρίνοντας την ήπια Τουρκική συμπε-
ριφορά με τα βασανιστήρια, τις «αβανιές» και τη ληστεία των ανθρώπων
του Γκούρα.

Την τελευταία στιγμή πριν την έλευση των Τούρκων, θορυβημένη η Ελλη-
νική Κυβέρνηση, αποφασίζει να στείλει ένα παραινετικό έγγραφο στο Με-
λέτη Βασιλείου, εξαίροντας τον πατριωτισμό του και καλώντας τον να ορ-
γανώσει αμυντικά τη θέση κοντά στο μοναστήρι των Κλειστών και να στα-
ματήσει τις ορδές των Τούρκων για να γλιτώσουν οι Χριστιανοί97. Μάταια
όμως. Σε λίγες μέρες, αρχές Ιουνίου, ο Μελέτης Βασιλείου δολοφονείται
από συμπατριώτες του φυσικούς αυτουργούς, ενώ στο βάθος διακρίνονται
οι Αθηναίοι κοτζαμπάσηδες, όπως και ο Μακρυγιάννης καταδεικνύει98.

Στο χωριό βέβαια δεν υπήρχε αξιόμαχη δύναμη να αντιπαρατεθεί στους
Τούρκους. Ένα χαρακτηριστικό έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους (Γ.Α.Κ.) αποκαλύπτει ότι οι καλόγηροι της μονής Κλειστών, με την
έλευση των Τούρκων κατέφυγαν στη Σαλαμίνα. Σε αναφορά του ηγούμε-
νου και των καλογήρων της μονής Κλειστών το 1838 διαβάζουμε: 

«…… Περί το 1826 ότε καθώς και οι λοιποί κάτοικοι της Αττικής κατεφύγαμεν
εις την Σαλαμίνα, Καπετάνιος τις ονόματι Αναγνώστης Χατζημπιρμπίλης, δυνα-
τός της ημέρας, συλλαβών δύο των συναδέλφων μας, τον νυν ηγούμενον Δανιήλ
και τον σύμβουλον Παγκράτιον τους επήρε δια της βίας εν είδη ενεχύρου το αρ-
γυρούν της μονής μας ευαγγέλιον επί λόγω ότι είχε δώσει προς τον τότε ηγούμε-
νον Διονύσιο γρόσια 100 δια να λάβει έλαιον της μονής ……»99.

Από διάφορες Αρχειακές πηγές επίσης πληροφορούμαστε ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των αξιόμαχων Χασιωτών την εποχή αυτή και μέχρι την

88

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ



απελευθέρωση, ακολουθεί τα άτακτα Ελληνικά σώματα υπό τους οπλαρ-
χηγούς Δ. Λέκκα, Μαμούρη, Κριεζώτη, Μαυροβουνιώτη κ.λπ. Πληθώρα
«πιστοποιητικών» που έχω δημοσιεύσει ή διαθέτω στο αρχείο μου σε φω-
τοτυπίες προερχόμενα από έγκυρες Αρχειακές πηγές το βεβαιώνουν κα-
τηγορηματικά. Βλ. και Α.Ε. 30. Αξιοσημείωτο όμως είναι και το φρόνημα
των καλογήρων κατά τη διάρκεια του αναγκαστικού εκπατρισμού τους και
τα πολεμικά γεγονότα των ετών 1826-1829.

Στις 8 Απριλίου 1829, λίγο πριν τις μάχες στον Αγ. Ιωάννη της Χασιάς,
δύο Χασιώτες, ο Παγκράτιος Καματερός καλόγερος της Μονής Κλειστών,
αργότερα (1834) ηγούμενος, και ο Αντώνιος Κόλιας, γνωστά ιστορικά πρό-
σωπα και οι δύο, παρουσιάστηκαν στον προσωρινό κυβερνητικό Επίτροπο
στη Σαλαμίνα Αθηναίο Α. Πετράκη και ζήτησαν ως εκπρόσωποι των κα-
τοίκων της Αττικής να ληφθεί πρόνοια για εκστρατεία των Ελληνικών
στρατευμάτων και απελευθέρωση της γης τους. Δεν ήταν ούτε η πρώτη ού-
τε η τελευταία όπως γνωρίζουμε πίεση των κατοίκων της Αττικής προς την
Κυβέρνηση και είναι γνωστές οι απόψεις Καποδίστρια, Υψηλάντη κ.λπ.
όπως και οι διπλωματικές ενέργειες του Κυβερνήτη100.

Παρατίθεται το ανέκδοτο αυτό ντοκουμέντο για να αποδειχθεί ότι οι μο-
ναχοί της μονής Κλειστών παρακολουθούσαν τα γεγονότα των ημερών και
διερμήνευαν με τη στάση τους τα εύλογα συναισθήματα των χωρικών και
μοναχών.

O Ανάργυρος Πετράκης παρέπεμψε με έγγραφό του τους εκπροσώπους
στον Έκτακτο Επίτροπο Δυτικών Σποράδων Βιάρο Καποδίστρια, αδελφό
του Κυβερνήτη, τον οποίο και επισκέφθηκαν οι απεσταλμένοι. Το έγγρα-
φο έχει ως εξής:

«Εκλαμπρότατε
Oι φέροντες το παρόν μου είναι ο ιερεύς Εγκράτιος101 και ο Αντώνιος Κόλιας,

αμφότεροι Χασιώται. Αυτοί εστάλησαν παρά των κατοίκων Χριστιανών των ευ-
ρισκομένων εις Αττικήν δια να αναφέρωσι προς την Α.Ε. τα περί της καταστάσε-
ως των Χριστιανών και των εν Αθήναις εχθρών και να επικαλεσθώσι την φιλαν-
θρωπίαν και βοήθειαν της Α.Ε. Κατά χρέος τους διευθύνω προς την Υ. Εκλ. ίνα
πράξει ότι εγκρίνει ……

Εν Φανερωμένη τη 8 Απριλίου 
1829 Εις τους ορισμούς σας

πρόθυμος
Α. Πετράκης»102. 
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[οπισθογράφηση]
«Εν Σαλαμίνι 8 Απριλίου 1829

Α. Πετράκης
περί του ιερέως παγκρατίου, και Αντ. Κόλια, Χασιώτας οπού εστάλησαν από

τους Χριστιανούς ενταύθα, δια να ομιλήσουν με την αυτού εξ[οχότητα]»

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το περιεχόμενο του ιστορικού αυτού εγγρά-
φου που προηγήθηκε των μαχών Μαϊου-Ιουνίου στην περιοχή Χασιάς. Τα
πολεμικά γεγονότα στον Αγ. Ιωάννη της Χασιάς, επιβεβαίωσαν την πα-
τριωτική στάση των κατοίκων των γύρω χωριών και στις νικηφόρες μάχες,
πρώτη συμμετοχή είχαν οι Χασιώτες και Μενιδιάτες. Λεπτομερέστερα τα
γεγονότα θα εκτεθούν στη συνέχεια.

Από τον αναγκαστικό εκπατρισμό τους οι καλόγηροι της μονής Κλειστών
δεν είχαν επιστρέψει όλοι ούτε στις αρχές του 1835, δύο δηλαδή χρόνια με-
τά και την τυπική απελευθέρωση της Αττικής και την εδραίωση της Βασι-
λείας του Όθωνα.

Ήταν, λέει ένα έγγραφο του Διοικητή Αττικής Κων/νου Αξιώτη της
21/3/1835,

«…… διασκορπισμένοι εις τας νήσους και δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο
αριθμό 6 [για να κριθεί το μοναστήρι διατηρητέο] οι δε καλόγηροι μετά την επα-
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νοδό τους βλέποντες την πράξιν αυτή [της επικείμενης διαλύσεως] και φοβούμενοι
μην υποπέσουν εις σφάλμα, προσέφυγαν εις την Μονήν Πεντέλης ως διατηρούμε-
νο μοναστήρι, λαβόντες και την κινητήν περιουσίαν του Μοναστηριού ……»103.

Εδώ πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι η πολύβουη αυτή κυψέλη της Oρθο-
δοξίας, με τα γεγονότα της Επανάστασης, λίγο έλειψε να πάψει να υφί-
σταται. Oι διωγμοί των Τούρκων οι εύλογες απώλειες στους πολέμους, η
μετακίνηση των καλογήρων στα νησιά, η απροθυμία αρχικά που έδειξαν
για το γυρισμό τους, έφτασε το μοναστήρι στα πρόθυρα της διάλυσης. Η
πυρπόληση του 1821 που αναφέρθηκε ήταν ένα καίριο πλήγμα για το μο-
ναστήρι, αλλά και τα γεγονότα του 1826-1829 εξακολουθούσαν να κρατούν
τους μοναχούς μακριά.

Μια αναγκαία διευκρίνιση: Το σχετικό Βασιλ. Διάταγμα για τη διάλυση
των μοναστηριών της 25ης Σεπτεμβρίου (7 Oκτωβρίου)1833, προέβλεπε με-
ταξύ άλλων: 

«…… Α! Κατά την αναφοράν της Συνόδου, όλα τα εγκαταλελειμμένα ήδη και
έρημα μοναστήρια και μοναστηριακά κτήματα, θέλουν εισοδεύεσθαι από του νυν
δια των Γενικών Εφόρων εις λογαριασμόν του Δημοσίου και προς την σκοπουμέ-
νην βελτίωσιν των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας.

Β! Υπό την αυτήν κατηγορίαν υπάγονται και τα εν τω υπό γράμμα Β’ καταλόγω
της Συνόδου σημειούμενα μοναστήρια, εν οις ολίγοι τινές μονάζουν ακόμη και νυν,
όχι πλέον των 6 μοναχών, αφού αυτοί μετατεθώσιν εις άλλα μοναστήρια ……»104.

Κατά την πρόταση της Ι. Συνόδου στην οποία αναφέρεται το Β. Δ. κρίθη-
καν διαλυόμενα τα μοναστήρια: Αγ. Σπυρίδωνος στον Πειραιά, Αγ. Γεωρ-
γίου Βρανά, Θεολόγου Χασιάς, της Αγ. Τριάδος Ναζιά, [Νο-
ζιά=Πάρνηθα], Ταξιαρχών Αστέρι, της Καισαριανής, της Παναγίας Δαφ-
νί κ.λπ., όσον αφορά την Αττική.

Η μονή Κλειστών βρισκόταν στο όριο των 6 προβλεπομένων μοναχών και
θεωρήθηκε διατηρητέα κατά την αναφορά της Ι. Συνόδου υποχρεωμένη να
πληρώσει ετήσιο φόρο 1.700 δρχ.105.

Στις 23 Ιουνίου 1833 ο Γερμανός αρχαιολόγος και πετέπειτα καθηγητής
του Πανεπιστημίου της Αθήνας Λουδοβίκος Ρος ξεκίνησε από την Αθήνα
για Βοιωτία μέσω Χασιάς.

Από την αφήγησή του παρατίθεται μια ενδιαφέρουσα περικοπή.

«…… πήρα το δρόμο μου απ’ τη Χασιά, πάνω στο αγαπημένο μου βουνό, τη λα-
μπρή Πάρνηθα και κοιμήθηκα την πρώτη νύχτα στο μοναστήρι της Παναγίας, όχι
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μακριά απ’ το χωριό. Η δύναμη του μοναστηριού αποτελείται σήμερα μονάχα από
τον ηγούμενο και τρείς καλόγερους, γεροδεμένους συντρόφους, προφανέστατα
Αρβανίτες, που ξεχωρίζουν απ’ τους υπόλοιπους χωρικούς του Έθνους τους μο-
νάχα απ’ ότι φοράνε μαύρα αντεριά αντί για άσπρα, μαύρες κάππες αντί για κόκ-
κινες και έχουν μακριές γενιάδες.

Με υποδέχθηκαν με τη γνωστή φιλοφροσύνη των Ελλήνων μοναστηριακών κλη-
ρικών, έτσι που το συστατικό γράμμα που είχα του Αρχιεπισκόπου της Αθήνας,,
το συντεταγμένο σε πομπώδη, μισοαρχαία γλώσσα, δεν χρειάστηκε να επιδειχθεί.
Φυσικά, λείπουν ακόμα απ’ τα μοναστήρια τα υλικά μέσα να δείχνουν τη φιλοξε-
νία τους με κάτι πιο πολύ απ’ την καλή θέληση. Ένα χαλί για στρωσίδι της νύχτας
(που φυσικά αποκρούεται για λόγους ευνόητους), ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά και ρε-
τσινάτο κρασι, αυτά είναι όλα που μπορούν να προσφέρουν στον ξένο.

Για το επίπεδο καλλιέργειας αυτών των καλών «πάτερ» μπορεί να σας δώσει μια
ιδέα η ακόλουθη ιστορία:

Κατά το «δείπνον» όπου συνήθως η συζήτηση στρέφεται γύρω από την πολιτική
αυτού του τόπου, με ρώτησε ο πανοσιώτατος «πρώην ηγούμενος»: Τι άνθρωπος
είναι η αντιβασιλεία; Τι την έχει ο βασιλέας μας;

Δεν απόρησε και λίγο όταν άκουσε, ότι ο αινιγματώδης γι’ αυτόν άνθρωπος, απο-
τελείται από τρεις άλλους ανθρώπους και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Όταν διηγήθηκα αυτή την ιστορία, πριν λίγες μέρες σε ένα μορφωμένο Έλλη-
να, εκείνος με διαβεβαίωσε ότι, κατά την Επανάσταση, όταν απότομα μπήκε σε
χρήση ένα πλήθος αρχαίων, για τον κοινό άνθρωπο, ξένων ονομασιών, δημιουρ-
γήθηκαν ακόμα πιο απίστευτα πράγματα ……»106.

Η διήγηση του Λ. Ρός μας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα πράγματα. Κατ’ αρ-
χήν νιώθει κανείς διαβάζοντας αυτές τις γραμμές να ανοίγει η πόρτα του
μοναστηριού και να μπαίνει μετά από 170 χρόνια στο σκηνικό των ημερών
γνωρίζοντας αυτά τα πολύπαθα πρόσωπα τους στυλοβάτες του μοναστηρι-
ού, όρθιους, δυνατούς και καλόκαρδους.

Πληροφορεί ακόμα με την αυθεντική διήγηση του ο Ρος, ότι την Άνοιξη
του 1833, όταν η Αττική ήταν ήδη ελεύθερη και τυπικά μετά την αποχώρη-
ση των Τούρκων από το Μάρτιο, ότι δεν είχαν ακόμα επιστρέψει στο μο-
ναστήρι όλοι οι περιφερόμενοι στα νησιά καλόγηροι του μοναστηριού.
Παρ’ όλα αυτά η φιλοξενία των καλογήρων προσφέρθηκε απλόχερα και
χωρίς τη χρήση της συστατικής επιστολής. Το λιτό δείπνο που προσφέρθη-
κε στο Ρός, ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να παρατεθεί. Όσο για το επίπε-
δο της πνευματικής καλλιέργειας των μοναχών και την άγνοιά τους για τα
πολιτικά γεγονότα, δεν πρέπει να ξενίζει.
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Η Χασιά φαντάζει ακόμα και σήμερα τόσο κοντά και ταυτόχρονα τόσο
μακριά από την Αθήνα. Oι απλοϊκοί καλόγηροι του μοναστηριού δεν είχαν
τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των ραγδαίων τότε πολιτικών εξε-
λίξεων. Όμως χαρακτηριστική είναι η εγκαρδιότητα που υποδέχθηκαν τον
ξένο τους, και η απ’ ευθείας συνομιλία τους στα Ελληνικά.

Λίγους μήνες μετά την επίσκεψη στο μοναστήρι του Ρος, ο οποίος κατέ-
γραψε τρεις συνολικά καλογήρους και τον ηγούμενο, εκδίδεται το Β.Δ. (25
Σεπτεμβρίου / 7 Oκτωβρίου 1833) που καθόριζε ότι τα μοναστήρια με λι-
γότερους από 6 μοναχούς διαλύονται. Τότε φαίνεται ότι επέστρεψαν και οι
δύο απόντες και το μοναστήρι κρίθηκε διατηρητέο. Στις 17 Μαϊου 1834
όμως ο ηγούμενος και οι καλόγηροι ζητούν να το εγκαταλείψουν.

Το έγγραφό τους απευθύνεται στην Ιερά Σύνοδο και έχει ως εξής:

«Τη 17 Μαϊου 1834
Εν Αθήναις

Προς την Σην Ιεράν Σύνοδον του Βασιλείου
Αρ. πρωτ. 1155
Αρ. πρωτ. 3805

Oι υποφαινόμενοι παρουσιαζόμεθα δια της παρούσης μας λαμβάνοντας την τόλ-
μην να είπομεν προς την αγίαν και Ιεράν Σύνοδον τα εξής.

Το ιερόν Μοναστήριόν μας η Κοίμησις της Θεοτόκου Κλειστών επιλεγόμενον
της Χασιάς είναι εκ των διατηρουμένων έχων πλήρη των αριθμόν των έξι μονα-
χών, δια το άνυδρον όμως, δύσβατον και δυσοικονόμητον του τόπου, απεφασίσα-
μεν να μεταβώμεν και να ενωθώμεν με το της Πεντέλης ιερόν Μοναστήριον, παίρ-
νοντας μαζί μας και τα όσα κινητά ευρίσκονται του Μοναστηρίου μας, τα δε ακί-
νητα τούτου τα παραχωρούμεν εις το Εκκλησιαστικόν ταμείον να κάμει αυτά όπως
οίδε, και τότε …… το της Πεντέλης Μοναστήριον θέλει καλλιεργούνται τα υπο-
στατικά του καλώς, και θέλει είναι ωφέλεια εις το Βασιλικόν και εις το εκκλη-
σιαστικόν ταμείον, μένοντα δε εις κατάστασιν να καλλιεργώμεν τα υποστατικά
ταύτα και θέλει προξενείται ζημία εις τον Βασιλικόν και εκκλησιαστικόν ταμείον.

Ταύτα καθυποβάλονται υπ’ όψιν της αγίας και ιεράς Συνόδου παρακαλούμεν
θερμώς να γίνει δεκτή η αίτησίς μας αύτη.

υποσημειούμεθα με βαθύτατο Σέβας.
υποκλεινέστατοι
ηγούμενος των κλειστών παγκράτιος
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ο πρώην ηγούμενος διονύσιος
ιωακείμ ιερομόναχος
κοσμάς ιερομόναχος
δανιήλ ιερομόναχος
ανανίας ιερομόναχος»107.

Ακολούθως η Ι. Σύνοδος αποδεχόμενη το αίτημα αναφέρει σχετικά στη
Γραμματεία Εκκλησιαστικών με το υπ’ αριθμ. 1155/28/5/1834 έγγραφό της
και ακολουθεί Βασιλ. Διάταγμα.

Και εγκαταλείφθηκε το μοναστήρι. Όμως αμέσως άρχισαν τα παράπονα
από τους ίδιους του μοναχούς, έτσι που φάνηκε καθαρά ότι δεν πρόκειται
να συγκατοικήσουν στο μοναστήρι της Πεντέλης. 

Παράπονα όμως διατυπώθηκαν και από τους χωρικούς (Χασιώτες, Λιο-
σιώτες, Καλυβιώτες και Μενιδιάτες) με απ’ ευθείας αναφορά προς το Βα-
σιλιά, αν και η ενηλικίωσή του και η πλήρης ανάληψη των καθηκόντων του
έγινε ένα χρόνο αργότερα, «…… εις τα 1835 Μαγιού 20 κόλησε ο Βασιλέας εις
τον θρόνον ……» γράφει ο Μακρυγιάννης.

O τρόπος διατύπωσης και το περιεχόμενο της αναφοράς των χωρικών
προς το Βασιλιά είναι χαρακτηριστικά και αξίζει να παρατεθεί:

«Μεγαλειότατε και θεοστήρικτε Βασιλεύ.
Oι ελάχιστοι υπήκοοι της Α. Μεγαλειότητος κάτοικοι των δυο χωριών Μενιδίου

και Χασιάς είχομεν ανέκαθεν μιαν μονήν τιμωμένην με την Κοίμησιν της Θεοτόκου
και ονομαζομένην η Παναγία Κλειστών. Oι προπάτορές μας και ημείς αυτοί έχοντες
μύρια δείγματα των θαυματουργημάτων της αυτής μονής ως προς τους παραλύτους,
φρενοβλαβείς και λοιπούς ασθενούντας από χρονικάς ασθενείας, εκάμαμεν διάφο-
ρα αφιερώματα και εθεωρήσαμεν την αυτήν μονήν ως μιαν ενοριακήν εκκλησίαν.
Και οι κατά καιρόν ηγουμενιάζοντες Μοναχοί εδιορίζοντο κατ’ εκλογήν μας.

Όταν εξεδόθη το Υ. Βασιλικόν Διάταγμα το κανονίζον τα διατηρούμενα και μη
μοναστήρια, η Μονή μας αύτη είχε πλήρη τον απαιτούμενον αριθμόν των Μονα-
χών και εθεωρήθη ως διατηρούμενον. Μετά παρέλευσιν τινων μηνών αγνοούμεν
από ποίαν ραδιουργίαν πεισθείς ο δυστυχής Ηγούμενος, εζήτησε δι’ αναφοράς του
την μετάθεσίν του μεθ’ όλων των μοναχών εις άλλο των διατηρουμένων Μοναστη-
ρίων λεγόμενον Μενδέλι, και λαβών μεθ’ εαυτού τας αγέλας των προβάτων βοών
και αλόγων, μετέβει εκείσε, εγκαταλείψας τους αγρούς εις την κυριότητα και κα-
τοχήν της Α. Μεγαλειότητος.

Η αίτησις του διαλειφθέντος ηγούμενου ενεκρίθη παρά της επί των Εκκλησια-
στικών Βασιλικής Γραμματείας και οι πιστοί σου υπήκοοι σήμερον υστερούνται το
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θρησκευτικόν καταφύγιον της Μονής ταύτης. Προσπίπτοντες εις το έλεος της Σης
Μεγαλειότητος καθικετεύομεν γονυκλινώς, ίνα η άπαξ θεωρηθείσα Μονή της Κοι-
μήσεως ως διατηρουμένη να διατάξει η Α. Μεγαλειότης την μετάθεσιν των Μονα-
χών εις την άνω Μονήν, διότι όλοι οι κάτοικοι των δύο χωριών θεωρούμεν ως εν
από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα μας να υστερηθώμεν την Μονήν ταύτην, αφού και
εις τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα μας, τας αγέλας αυτής της Μονής δια το θρη-
σκευτικόν σέβας τας είχομεν υπερασπισθεί με το αίμα μας. Δεχθείτε ευμενώς με-
γαλειότατε τας ταπεινάς μας παρακλίσεις των πιστών σου υπηκόων και Βασιλικώς
διατάξατε την μετάβασιν των Μοναχών εις την Μονήν ταύτην. Όσον δε δια τας
γαίας αυτής της μονής τας από μέρους του Ηγουμένου και λοιπών Μοναχών αφιε-
ρωθείσας εις την κυριότητα του κράτους, είμεθα έτοιμοι να πληρώσωμεν οιονδή-
ποτε φόρον διατάξει η Α. Μεγαλειότης.

τη 10η Ιανουαρίου 1835
υποσημειούμεθα μεθ’ όλης 
της υποκλίσεως
οι ελάχιστοι υπήκοοι
και απεσταλμένοι κάτοικοι Μενιδίου και Χασιάς
Δημήτρη Χατζηπέτρου
Κ. Λιόσης
Αναγνώστης Κρήκης
Αναγνώστης Φυτάς
Γεωργάκης Καλέρης
Αναγνώστης Λευτέρης
Γιώρ. Γκόκας
Αντώνης Κόλιας
Γιαννάκης Γήκας
Μήτρος Τζίκος
Γιάννης Τζουκλίδης»108.

O Γραμματέας της Επικράτειας διαβιβάζει το αίτημα στις 12 Φεβρουαρίου
1835 στην Ιερά Σύνοδο για να γνωμοδοτήσει και η υπόθεση εξελίσσεται.
Θαυμάζει κανείς την απροσποίητη αγάπη των χωρικών για το μοναστήρι
τους. Το όλο περιεχόμενο της αναφοράς είναι χαρακτηριστικό των συναι-
σθημάτων και ανθρώπων αυτών και ιδιαίτερα η πηγαία θρησκευτική προ-
σήλωσή τους στα ιερά πατρογονικά τους σύμβολα είναι διάχυτη μέσα στο έγ-
γραφο αυτό ντοκουμέντο. Αναμφίβολα η Μονή Κλειστών υπήρξε γι’ αυτούς
και τους προγόνους τους ένα ιερό σύμβολο και καταφύγιο ανά τους αιώνες.
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Όταν είδαν κάποια μέρα να κλείνει οριστικά η βαριά πόρτα του μονα-
στηριού και τους καλογήρους να φεύγουν παίρνοντας μαζί τους τα ιερά κει-
μήλια αλλά και τα κοπάδια (γιδοπρόβατα, αγελάδες, άλογα) σάστισαν αρ-
χικά και ύστερα θύμωσαν. Αποφάσισαν να απευθυνθούν στο Βασιλιά και
να ζητήσουν την επιστροφή των καλογήρων και τη λειτουργία του μονα-
στηριού. Μετά απ’ αυτά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Oι αρμόδιες
Αρχές βεβαιώνουν ότι είναι αδύνατο να συγκατοικήσουν οι καλόγηροι της
μονής Κλειστών με τους πατέρες της μονής Πεντέλης, ο κόσμος των γύρω
χωριών ήταν ανάστατος και η κατάληξη ήταν η επιστροφή των καλογήρων
και η επαναλειτουργία του μοναστηριού. Είναι χαρακτηριστική η γνωμο-
δότηση και εισήγηση της Ιεράς Συνόδου για την τελική λύση και παρατί-
θεται:

«Αριθ. Πρωτ. 2476-2575-2649
Αριθ. Διεκπ. 2021

ΒΑΣΙΛΕΙOΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝOΔOΣ ΤOΥ ΒΑΣΙΛΕΙOΥ

Εν Αθήναις
την 28 Φεβρουαρίου
1835

Προς την επί των Εκκλησιαστικών κ.λπ. Β. Γραμματεία της Επικράτειας.

Επί της υπ’ αριθ. 391 διευθύνσεως περί των μοναχών της μονής των Κλειστών.

Επί της υποθέσεως της μονής των Κλειστών, σκεφθείσα η Σύνοδος, δεν ήθελεν
ενδώσει κατ’ ουδέν εις την αίτησιν των κατοίκων του Μενιδίου και της Χασιάς εις
το να επανέλθωσι εις αυτήν οι ήδη εις την μονήν Πεντέλης μεταβάντες μοναχοί,
διότι οι ίδιοι κατ’ επίμονο αυτών ευχαρίστησιν δι’ αναφοράς των διευθυνθείσης
δια της από 28 Μαϊου π.ε. υπ’ αριθ. 1155/588 Συνοδικής εκθέσεως προς την Β. ταύ-
την Γραμματείαν, εζήτησαν να μεταβώσιν με τα κινητά αυτών πράγματα, και να
εγκαταβιώσωσιν εις αυτήν και τούτο ενεκρίθη έκτοτε παρά της Κυβερνήσεως, και
είναι δίκαιον το άπαξ αποφασισθέν και τόσο περισσότερον, καθ’ όσον αυτό απε-
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φασίσθη δια Β. Διατάγματος. Αλλά επειδή κατά τας οποίας έλαβε και έχει υπ’
όψιν αναφοράς αυτών, παρατηρείται ότι δεν ήσαν όλοι σύμφωνοι εις το να μετα-
βώσιν εις την της Πεντέλης μονήν, διότι ο ηγούμενος αναφερόμενος προς την σύ-
νοδο, υπέγραψεν στην αναφορά δύο μοναχούς ευρισκομένους εις την Μονήν
Κλειστών, παρά γνώσιν των, καθώς και δύο άλλους απόντας, και διότι οι υπο-
γράψαντες λέγουν ότι απατηθέντες υπέγραψαν.

Και επειδή αφ’ ότου μετέβησαν εις την της Πεντέλης μονήν, δεν εσυμφώνησαν
προς τους εν αυτή μοναχούς, και ούτε θέλουν συμφωνήσει ποτέ.

Και επειδή το τοιούτον προσβάλλει τον σκοπόν, εις ον αφορά κυρίως ο μοναχι-
κός βίος και τα μέχρι τούδε διατεταγμένα, και ως εκ τούτου η μετά των μοναχών
της Πεντέλης συγκαταβίωσις αποκαθίσταται όλως διόλου ασυμβίβαστος.

Γνωμοδοτεί

Oι περί ων ο λόγος μοναχοί των Κλειστών να επανέλθωσιν εις την μονήν των με
τα κινητά αυτών πράγματα, τα οποία έφερον εις το της Πεντέλης.

Καθυποβάλουσα δε η Σύνοδος την περί τούτου γνωμοδότησιν δια της Β. ταύτης
Γραμματείας προς την Κυβέρνησιν, επιστρέφει την προς αυτήν διευθυνθείσαν
αναφοράν.

Τα μέλη
ο Κορινθίας Κύριλλος Πρόεδρος
ο Αττικής Νεόφυτος
ο Βοιωτίας Παϊσιος
ο Αργολίδος Κύριλλος
ο πρώην Ηλείας Ιωνάς

Τ.Σ.
O Γραμματεύς 
Θ. Φαρμακίδης»109.

Προσπαθώντας να αποκαλύψει κανείς τα ιστορικά γεγονότα της εποχής
και τέτοιο υπήρξε αναμφίβολα η εγκατάλειψη από τους μοναχούς της Μο-
νής Κλειστών του ιστορικού μοναστηριού τους, διαπιστώνει από την ανα-
φορά των μοναχών της 17/5/1834, ότι έξι συνολικά ήταν την εποχή αυτή οι
καλόγηροι της Μονής Κλειστών, οι οποίοι φέρονται να υπέγραψαν την αί-
τηση για μετακίνησή τους.
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Από την πάρα πάνω γνωμοδότηση της Ι. Συνόδου συμπεραίνεται ότι από
τους έξι συνολικά μοναχούς οι δύο βρίσκονταν στο μοναστήρι και δεν υπέ-
γραψαν ιδιόχειρα, την δήθεν υπογραφή τους έβαλε ο ηγούμενος. Δύο ακό-
μη ήταν απόντες (ήταν ασφαλώς από τους περιφερόμενους ακόμα στα νη-
σιά) και αυτών την υπογραφή έβαλε προφανώς εν αγνοία τους και παρά τη
θέλησή τους ο ηγούμενος. Απομένει ένας μοναχός και ο ηγούμενος. Αλλά
η αναφορά της Ι. Συνόδου λέει ότι «οι υπογράψαντες λέγουν ότι απατηθέντες
υπέγραψαν ……». Τί να υποθέσει κανείς; Ότι παραπλανήθηκε ο ηγούμενος
και ο ένας καλόγηρος και υπέγραψαν; Και ποιοί τους έπεισαν και τί τους
υποσχέθηκαν;

Είναι ερωτήματα που δεν πρόκειται να απαντηθούν ίσως ποτέ, ισχυροποι-
ούν όμως τις απόψεις των ιστορικών που κατηγορούν την απόφαση της Αντι-
βασιλείας να καταργήσει ένα πλήθος μοναστηριών των οποίων η μεγάλη πε-
ριουσία περιήλθε στο κράτος και αυτό ήταν το βασικό κίνητρο. Όσον αφο-
ρά την «σκοπουμένη βελτίωσιν των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας ……» κατά
το Β. Δ. περί διαλύσεως των μοναστηριών, αυτό ήταν σχήμα λόγου και μό-
νο. Από τη μελέτη της πορείας των πρώτων σχολείων, διαπιστώνεται ότι το
εκπαιδευτικό βάρος το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι κοινότητες και οι Δήμοι.
Διέθεταν σχολική στέγη, πλήρωναν τα βιβλία και το δάσκαλο, του οποίου
εξασφάλιζαν και κατοικία και σωστά ονομάστηκαν τα σχολεία «Δημοτικά».

Τα χρήματα λοιπόν από τις ενοικιάσεις και πωλήσεις των ακινήτων των
μοναστηριών που διαλύθηκαν κάλυψαν άλλες ανάγκες, π.χ. μισθοδοσία
Βαυαρών κ.λπ.

Η διάλυση τόσων μοναστηριών κρίθηκε από πολλούς σύγχρονους ως ανο-
σιούργημα και κατηγορήθηκε η τριμελής αντιβασιλεία, προτεστάντες ή κα-
θολικοί οι ίδιοι όπως και ο Βασιλιάς, ότι βασικός λόγος την απόφασης αυ-
τής ήταν η πρόθεσή τους να πληγεί η Oρθοδοξία110.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι την κατηγοριοποίηση των διατηρουμέ-
νων και διαλυομένων μοναστηριών έκανε με αναφορά της η Ι. Σύνοδος και
πίσω από την απόφαση της Ι. Συνόδου διακρίνεται ο πολύς Θεόκλητος
Φαρμακίδης γραμματέας της.

Η εισήγηση της Ι. Συνόδου για την επιστροφή των μοναχών και την επα-
ναλειτουργία της μονής Κλειστών, έγινε δεκτή και οι μοναχοί επέστρεψαν
παίρνοντας μαζί τους και την κινητή περιουσία τους «…… 1 όνο, 4 άλογα σι-
μαριάρικα, 345 αιγοπρόβατα, 43 αγελάδες, 75 κεφάλια φοράδες, οικιακά σκεύη,
βιβλία κ.α.»111.

Το 1836 το μοναστήρι είχε δύναμη 8 συνολικά μοναχών. Για την ιστορία
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αναφέρονται τα ονόματά τους: Διονύσιος Καματερός, Κοσμάς Καματερός
Παγκράτιος Καματερός, Ιωακείμ Ηλίας, Δανιήλ Βρετός, Ανανίας Κρίτσης,
Διονύσιος Γκουλέμης και Νεόφυτος Βιλλιώτης. Σημειώνεται στη σχετική
κατάσταση που υπάρχει στο Αρχειακό υλικό η καταγωγή τους, η ηλικία
τους και ο χρόνος εισαγωγής τους στο μοναστήρι. Αρχαιότερός τους και με-
γαλύτερος στην ηλικία ήταν ο Διονύσιος Καματερός 62 χρόνων που μπήκε
στο μοναστήρι σε ηλικία 10 ετών ήτοι το 1784.

Ηγούμενος ο Ιωακείμ Ηλίας που η κατάσταση τον φέρει ως Μενιδιάτη αλ-
λά το σωστό είναι να ήταν μάλλον από τα Καλύβια (Ασπρόπυργο) ή τα Μέ-
γαρα. Oι δύο τελευταίοι Διονύσιος Γκουλέμης και Νεόφυτος Βιλιώτης μπή-
καν στο μοναστήρι το 1835 σε ηλικία 55 και 60 ετών αντίστοιχα. O Δανιήλ
Βρεττός και Ανανίας Κρίτσης ήταν Μενιδιάτες. Τη σχετική κατάσταση επι-
κυρώνει εκτός του ηγουμένου και των δύο συμβούλων Διονυσίου και Πα-
γκρατίου, ο μητροπολίτης Νεόφυτος την 5/12/1836112.

Η ηρεμία επανέρχεται με την επιστροφή των καλογήρων στο μοναστήρι,
οι καθημερινές όμως ανάγκες των μοναχών, τους αναγκάζουν να ζητήσουν
την έγκριση της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών για εκποίηση περιου-
σιακού στοιχείου του μοναστηριού και γράφουν: 

«…… Επειδή και η μονή μας έχει εν τεμάχιον εντός της πόλεως των Αθηνών ερει-
πωμένον και επειδή μην έχοντας τα μέσα εις το να ανεγείρωμεν επί του οικοπέ-
δου τούτου οικοδόμημα προς ευκολία ημών και των ζώων του μοναστηριού μας
οπόταν εισερχόμεθα εις την πόλιν και ένεκα τούτου εκ της ελείψεως του οικήμα-
τος τούτου βιαζόμεθα δια να περιφερόμεθα εις ξενοδοχεία και να υποφέρομεν
πολλά έξοδα κ.λπ.

Δια ταύτα παρακαλούμεν την Σ. Β. Γραμματεία να ευαρεστηθεί εις το να μας
επιτρέψει άδεια δια να εκποιήσωμε μέρος εκ ταύτης περίπου των διακοσίων πή-
χεων δια να οικοδομήσουμε και ημείς επί του μένοντος ετέρου προς χρήσιν μας.

Ευπειθέστατοι

ο ηγούμενος Κλειστών οι Σύμβουλοι
Δανιήλ παπα παγκράτιος

παπά κοσμάς»113.

Στην ανωτέρω αναφορά υπάρχει μια σημαντική αποκάλυψη: Η μονή Κλει-
στών δηλαδή είχε μετόχι στην Αθήνα το οποίο με τα γνωστά γεγονότα του
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1821 προφανώς ερειπώθηκε και έμεινε οικόπεδο. Τα λοιπά δεν σχολιάζο-
νται γιατί η αναφορά των μοναχών είναι σαφής.

Oι ανάγκες όμως του μοναστηριού ήταν πολλές και ενώ για την ακίνητη
περιουσία χρειαζόταν η έγκριση της αρμόδιας Βασιλικής Γραμματείας, για
την εκποίηση κινητών φαίνεται ότι το σχετικό αίτημα περνούσε από τον αρ-
μόδιο επίσκοπο, στον οποίο και απευθύνονται, ζητώντας τη σχετική εισή-
γηση για έγκριση.

Μια σχετική λοιπόν αναφορά τους αποκαλύπτει αρκετά σημαντικά στοι-
χεία που αφορούν το μοναστήρι, γι’ αυτό παρατίθεται αυτούσια:

«Αθήναις 15 Μαϊου 1836
Προς τον Σ. Επίσκοπον Άγιον Αττικής
Κατά την υπ’ αριθ. 882 πρόσκλησίν σας, σπεύδομεν να εκθέσωμεν ενταύθα σε-

βασμιώτατε τας αιτίας από τας οποίας εκινήθημεν να ζητήσωμεν την άδεια της εκ-
ποιήσεως των εις από 22 Φεβρουαρίου αναφοράν μας διαλαμβανομένων δέκα-
πέντε παλαιών αγελάδων και δέκα ωσαύτως φοράδων κ.λ.π. Θέλομεν δρχ. 300
τρακοσίας προς το Δημόσιον δια νόμιστρα των αιγιδοπροβάτων του 1835 έτους.
1.000 χιλίας, εις δέκα κοπέλια φυλάττοντα τα αιγιδοπρόβατα γελάδες και φορά-
δια, δια μισθόν του 1836 έτους. 900 εννιακοσίας εις κατασκευήν μιας βρύσης διό-
τι σήμερον είμεθα χωρίς νερόν, ενός φούρνου, επισκευήν ενός χαγιατιού κατα-
κρημνισθέντος και δύο δωματίων ωσαύτως. 550 πεντακοσίας πεντήκοντα εις οι-
κοδομήν ενός Μετοχίου απέχοντος από το μοναστήριον πέντε ώρας εις θέσι Σκα-
ραμαγκά, προς κατοικίαν των περί αυτώ εργαζομένων ανθρώπων τε και ζώων. 600
εξακοσίας εις οικοδομήν ενός μόνον δωματίου και ενός ιπποστασίου εις το εντός
της πόλεως ερειπωμένον μετόχιον του Μοναστηρίου μας προς χρήσιν ημών τε και
των ζώων μας. 130 εκατόν τριάκοντα εις τον Ηγούμενον της Πεντέλης δι’ εκατόν
αρ. 100 οκάδων ελαίου το οποίον ηγοράσαμεν παρ’ αυτού.

3.650 Τρείς χιλιάδες εξακόσιες πενήκοντα.
Τας απαιτήσεις μας ταύτας ως απολύτως αναγκαίας καθό γνωστής προς τη Σε-

βασμιώτητά σας της καταστάσεως του Μοναστηριού μας.
Παρακαλούμεν Σεβασμιώτατε να συστήσετε όπου ανήκει προς έγκρισιν.

Υποσημειούμεθα με σέβας βαθύ

Ευπειθέστατοι
ο ηγούμενος Ιωακείμ(παπάς;)
οι σύμβουλοι
Παγκράτιος ιερομόναχος Δανιήλ ιερομόναχος»114.
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Δεν είναι γνωστή ούτε άλλωστε έχει σημασία η απάντηση του επισκόπου
Αττικής Νεοφύτου. Όμως από τις παραπάνω δύο αναφορές συμπεραίνεται
ότι οι καλόγηροι του μοναστηριού ήταν αρκετά δραστήριοι για να φροντί-
ζουν για την αξιοποίηση της περιουσίας του μοναστηριού και την επισκευή
του για να μπορέσουν να ζήσουν και διατηρήσουν όμορφο και επισκέψιμο
τον ιερό τους χώρο. Δυστυχώς για το μετόχι της Αθήνας, ούτε προεπανα-
στατικά, ούτε αργότερα υπάρχουν πληροφορίες που θα ήταν οπωσδήποτε
ενδιαφέρουσες.

Στις 11 Μαρτίου 1845 μια συντροφιά από αυλικούς του Όθωνα, ξεκίνησε
για μια ημερήσια εκδρομή προς Χασιά – Μοναστήρι – Κάστρο Φυλής.

Η Δανέζα περιηγήτρια Χριστιάνα Λυτ που συμμετείχε στη συντροφιά αυ-
τή, αναφέρει στις αναμνήσεις της τις ετοιμασίες και το ξεκίνημα από την
Αθήνα με δύο αμάξια, και συνεχίζει:

«….Μπήκαμε πάλι στ’ αμάξια και προχωρήσαμε μακρύτερα ίσαμε που φτάσαμε
έξω από τη Χασιά, γύρω στο ένα τέταρτο της λεύγας115. Εδώ σταματάει ο δρόμος
κι’ έπρεπε ν’ αφήσουμε τ’ αμάξια. Αφού ξεζέψαμε τ’ άλογα, πήγαμε με τα παιδιά
και τα φαγητά στο Χάνι της Χασιάς που το έχει ο παπάς του χωριού…..»

Συνεχίζοντας το δρόμο προς το μοναστήρι, γράφει: «….Μετά από δύο ώρες
πορεία φτάσαμε επιτέλους στο μοναστήρι. Είναι πολύ μικρό και χτισμένο στην
άκρη του γκρεμού. Η εκκλησία είναι σε μια σπηλιά απ’ όπου ξεπηδάει μια καθά-
ρια πηγή. Oι καλόγεροι μας κάλεσαν μέσα και ήταν πολύ φιλόξενοι.

Μας κέρασαν μέλι, μαρμελάδα, καφέ, ρακί και πίπες στους κυρίους. Ήθελαν να
μάθουν τα νέα απ’ την πρωτεύουσα κι αν ο Κωλέττης ήταν ακόμα πρωθυπουργός.
Τελειώνοντας τη συζήτηση είπαν: «ο διάβολος να πάρει αυτό το Σύνταγμα». Δεν
τολμήσαμε να βγάλουμε το κρέας που είχαμε μαζί μας για να μην βάλουμε σε πει-
ρασμό τους καλογέρους που νήστευαν και θα έπρεπε μετά να λιβανίσουν όλο το
μοναστήρι για να φύγουν τα κακά πνεύματα.…»116.

Το κείμενο αυτό επιβεβαιώνει τα φιλόξενα αισθήματα των καλογήρων
του μοναστηριού, που περιέγραψε το 1833 με το γλαφυρό του ύφος ο Λου-
δοβίκος Ρος.

Σ’ αυτή την επίσκεψη των αυλικών του 1845, διαφαίνεται εκτός των άλ-
λων και το ζωηρό ενδιαφέρον των καλογήρων για την πολιτική. Δεν είχε
περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την Επανάσταση των Συνταγματι-
κών. Oι επαναστάτες την 3η Σεπτεμβρίου 1843 με αρχηγούς τον Δημ. Καλ-
λέργη και Ιωάννη Μακρυγιάννη, πολιόρκησαν τα ανάκτορα της Αθήνας
και αξίωσαν από τον Όθωνα, παραχώρηση Συντάγματος. Η επανάσταση
στέφθηκε από επιτυχία. Στις 18 Μαρτίου 1844 ο Βασιλιάς Όθωνας, παρά
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τη δυσαρέσκειά του, ορκίστηκε να τηρεί το Σύνταγμα που είχε επεξεργα-
στεί και πρότεινε η Εθνοσυνέλευση.

Γνωρίζουμε και από άλλες πηγές ότι το ενδιαφέρον των Χασιωτών γενι-
κά για την πολιτική παρέμενε ζωηρό. Το χωριό χωρίστηκε σε δύο πολιτι-
κές μερίδες, τους Συνταγματικούς και τους Βασιλικούς, με έντονες αντιπα-
ραθέσεις και αυτοδικίες. Oι καλόγεροι κάθε άλλο παρά αδιάφοροι ήταν.
Στη δίνη των γεγονότων μπλέχτηκε και ο δάσκαλος του χωριού Γ. Κανδη-
λιώτης «λαβών μέρος εις τα επιτόπια πολιτικά», ο οποίος τάχθηκε με τους
Συνταγματικούς ενώ ο Δήμαρχος Ιω. Τζουκλίδης με τους Βασιλικούς. Απο-
τέλεσμα των τριβών ήταν η μετάθεση του δασκάλου κ.λπ.117.

Αυτό το κλίμα επικρατούσε στη Χασιά και συνεχιζόταν την εποχή της επί-
σκεψης των αυλικών. Επισημαίνεται πάντως ότι οι καλόγηροι του μονα-
στηριού δηλώνουν αναφανδόν Βασιλικοί, είτε διότι αυτό ήταν το φρόνημά
τους, είτε διότι ήξεραν με ποιους συνομιλούσαν και διπλωματικά φερόμε-
νοι θέλησαν να φανούν αρεστοί στους αυλικούς.

Μελετώντας κανείς το Αρχείο της Μονής Κλειστών που βρίσκεται στα Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) Φ31 Μοναστηριακών, σε ογκώδη φά-
κελο, παρατηρεί ότι περιλαμβάνει ισολογισμούς, δικαιοπραξίες, διάφορα
έγγραφα στα οποία φαίνονται αμφισβητήσεις μοναστηριακών κτημάτων,
καταπατήσεις, δίκες, εκμισθώσεις, κ.λπ. πέρα από τα ιστορικής σημασίας
έγγραφα που φέρνει στο φως επιλεκτικά η παρούσα μελέτη. 

Το ενδιαφέρον αυτό Αρχείο δεν είχαν ανακαλύψει οι προγενέστερα συγ-
γράψαντες περί μονής Κλειστών μονογραφίες, Ιω. Μίχας, Ιωαν. Τιμαγένης
και Γεωρ. Φουντενέκας.

Το τελευταίο έγγραφο που παρατίθεται είναι μια κατάσταση περιουσίας
του μοναστηριού του έτους 1860. Μεταγενέστερες πληροφορίες και κτη-
ματολογικά στοιχεία περιλαμβάνονται στη μονογραφία του κ. Φουντενέκα:

«πίναξ εμφαίνων πάσας τας γαίας της Μονής Κλειστών
Α’ O αριθμός όλων των καλλιεργουμένων στρεμμάτων της αναβαίνει εις δύο χι-

λιάδας εξήντα (αρ. 2060) εξ’ ων τα μεν 406 κείνται εις την περιφέρειαν του χωρί-
ου Μενιδίου και παλαιών Λιοσίων, τα δε (230) εις την περιφέρειαν Χασιάς, τα
805 εις την περιφέρειαν του χωρίου Καλυβίων Χασιάς, τα 308 εις το κτήμα Σκα-
ραμαγκά, τα 214 περί την μονήν και τα 100 περί τα Σκούρτα ή 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 μισθω-
τών υπηρετών γεωργών η Μονή, πλην εφέτος απέδοσε τούτο εις κολλήγους με τας
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εξής συμφωνίας προφορικάς, ήτοι να καλλιεργήσουν και να σπείρουν δι’ ιδίων
των δαπανών και σπόρου 308 στρέμματα γης, ως και το θέρος και συγκομιδήν και
μετά το τέλος τούτου να λάβουν ούτοι τα δύο μέρη και το εν μέρος η μονή εκ του
όλου παραχθέντος σίτου και κριθής, επομένως αν η μονή ιδεί ότι συμφέρει ούτω
πως θέλει τους κρατήσει, άλλως θέλει τους αποπέμψει.

Δια μισθωτών δε υπηρετών, θέλει καλλιεργήσει και σπείρει εφέτος το εν μέρος
των 805 στρεμμάτων γης των κειμένων περί τα Καλύβια Χασιάς.

Δ’ Τα δε περί το Μενίδι και Λιόσια καλλιεργεί διά κολλήγων ουδεμίαν γραπτήν
συμφωνίαν εχόντων μετά της Μονής παρά μόνον απλώς προφορικήν, ήτις είναι
υπό τους εξής όρους. Να καλλιεργούν τας καλλιεργουμένας γαίας δια των βοών
της μονής τρεφομένων ιδίαις δαπάναις αυτής χορηγούσης τοις κολλήγοις και τον
ανάλογον σίτον και κριθήν προς σποράν. ως ετήσιον δε εισόδημα αποφέρουσιν
εις την Μονήν όλον το είδος του παραχθέντος καρπού και το οποίον εκκαθαρι-
ζόμενον διανείμεται εις δυο ίσα μέρη μεταξύ των κολλήγων και Μονής, αφού
προηγουμένως εκ του όλου ποσού εξάγωσι το προκαταβληθέν προς σποράν είδος.
Προσέτι η Μονή παραχωρεί αυτοίς μικρά έξοδα προς επιδιόρθωσιν των γεωργι-
κών εργαλείων και προς προμήθειαν νέων ως και εν καιρώ του θέρους και αλω-
νίσματος δαπανώσα ιδία προς αποπεράτωσιν αυτών.

Oι δε κολλήγοι ονομάζωνται του μεν Μενιδίου Μήτρος Βρετός του δε Σκαρα-
μαγκά, Αναστάσιος Παλίς και Χριστόδουλος Δημητρίου.

Εν τη Ιερά Μονή των Κλειστών 25 Σεπτεμβρίου 1860
το Μοναστηριακόν Συμβούλιον 

ο Ηγούμενος
Ανανίας Γκρίτσης 

Oι σύμβουλοι
Τ.Σ. Δανιήλ Ιερομόναχος 

Κύριλλος Ιεροδιάκονος

Δια το ακριβές της αντιγραφής
Εν Αθήναις τη 1η Νοεμβρίου.

ο Μητροπολίτης  
Τ.Σ. Αθηνών Νεόφυτος»118.

Χαρακτηριστικά για τη δυναμικότητα του μοναστηριού είναι τα απογρα-
φικά στοιχεία του 19ου αιώνα αν και διαφαίνεται ότι βρίσκεται σε φθί-
νουσα πορεία:
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Απογραφή 1861
Χασιά 522
Ζουνό 42
Καλύβια 1072
Μ. Κλειστών 24
Σύν. 1660

Απογραφή 1889
Καλύβια 1499
Χασιά 749
Μ. Κλειστών 12
Σύνολο 2260

Απογραφή 1896
Καλύβια Χασιάς 2012
Χασιά 879
Μον. Κλειστών 10
Σύνολο 2901119

Μια από τις σπάνιες καταγραφές επισκέψεων στο μοναστήρι των Κλει-
στών μας μεταφέρει η Έλλη Αλεξίου120: «Μια Κυριακή του 1922, είχαμε πάει
εκδρομή στη Μονή Κλειστών. Φτάσαμε με το τραίνο ως τη Χασιά [σωστότερο Άνω
Λιόσια] κι από κει πήραμε τον ανήφορο με τα πόδια. Κακοτράχαλος ήταν ο δρό-
μος και γεμάτος χιόνια. Μα στα ωραία μας νιάτα κείνης της εποχής όλα γίνονταν
για το καλύτερο. Ήμασταν όλοι-όλοι τέσσερεις. O Νίκος [Καζαντζάκης], ο
Άντρας μου ο Βάσος Δασκαλάκης, η Αναστασία (κόρη του «Αλέξη» - Γιώργη Ζορ-
μπά, και μετέπειτα γυναίκα του αδελφού μου Ροδάμανθυ), κ’ εγώ. Πήγαμε στο
Μοναστήρι και ζεσταθήκαμε. Το απομεσήμερο βγήκε ήλιος και καθίσαμε στο
ύπαιθρο. Παρέα μας ήρθε κ’ ένας καλόγερος. Κείνος όμως που πολύ μας αγάπη-
σε και δεν ξεκόλλησε από κοντά μας ώσπου φύγαμε, ήταν ο γάϊδαρος του μονα-
στηριού......» Και συνεχίζει η σπουδαία αυτή συγγραφέας και παιδαγωγός
του προγούμενου αιώνα, περιγράφοντας με γλαφυρότητα, πως ο γάϊδαρος
τους χαλούσε τη φωτιά με τα μπροστινά του πόδια, που είχαν ανάψει οι εκ-
δρομείς για να ψήσουν τον καφέ.

Δυο φωτογραφίες παραθέτει η Έλλη από την εκδρομή αυτή. Στη μια ει-
κονίζεται η συντροφιά μαζί με ένα καλόγερο του μοναστηριού και το συ-
μπαθές τετράποδο, το «δαιμονιζόμενο» όπως το ονόμασε ο Καζαντζάκης και
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στη δεύτερη η Έλλη ο Καζαντζάκης και ο «δαιμονιζόμενος»121.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της Έλλης σε κάποια άλλη σελίδα για

τον Καζαντζάκη «…… Με πολλή συγκίνηση επισκεπτόταν τα παλιά μοναστήρια.
Έμπαινε μέσα με ευλάβεια και τριγύριζε σιωπηλός στις γωνίες. Άνοιγε τα πα-
λαιικά βιβλία και προσηλωνόταν στις σελίδες τους τις φαγωμένες από το ξεφύλ-
λισμα, τις λεκιασμένες από τα αναμμένα κεριά …… μας διάβαζε συχνά αποσπά-
σματα από την Αγία Γραφή και τα Ευαγγέλια …… και άκουε με κατάνυξη τους
ψαλμούς …… με αληθινή κατανόηση, όχι σαν στενοκέφαλος καλόγερος, μα σαν
φιλοσοφημένος νους, που βλέπει μέσα στην ποίηση της χριστιανικής θρησκείας
την πορεία της ανθρώπινης συνείδησης, να δώσει λύση στα βασανιστικά προβλή-
ματα που την ταλανίζουν ……»122.

Αναλογιζόμαστε πόσες άραγε επισκέψεις διακεκριμένων της ανθρώπινης
διανόησης όπως ο Καζαντζάκης έχει δεχθεί το σιωπηλό μοναστήρι της Πα-
ναγίας; Αναμφίβολα πολλές.

Το μοναστήρι λειτούργησε απρόσκοπα ως ανδρικό μέχρι το 1930 και τε-
λευταίος ηγούμενος ήταν ο Κωνσταντίνος Λαζάρου (Κωνστάντιος) Μενι-
διάτης την καταγωγή. O Κωνστάντιος ανέλαβε την ηγουμενία το 1906 και
όπως αναφέρεται κατά τα πρώτα έτη εργάστηκε με ζήλο για το μοναστήρι
κάνοντας έργα και αξιοποιώντας την μοναστηριακή περιουσία. Χαρακτη-
ρίζονταν ως «δαιμόνιος» άνθρωπος οξυδερκής και εργατικός. Αργότερα
όμως ο ζήλος του για το μοναστήρι και η εργατικότητά του «ημβλήνθησαν επί
τοσούτον ώστε ηδιαφόρει σχεδόν τελείως»123. Το μοναστήρι έπεσε σε παρακμή,
έμεινε χωρίς ιερέα και τα βοηθητικά του κτίσματα έγιναν ετοιμόρροπα.

Τότε το 1930 ο ηγούμενος και τρεις μοναχοί που είχαν απομείνει μετέβη-
σαν στην μονή Πεντέλης της οποίας μετόχι υπήρξε η μονή Κλειστών μέχρι
το 1932124. O Κωνστάντιος κατέληξε στο Αγ. Όρος όπου και πέθανε.

Το 1932 με ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσόστομου (Παπα-
δόπουλου) αποσπάσθηκαν και πάλι οι καλόγηροι της μονής Κλειστών από
τη μονή Πεντέλης και με το Π.Δ. της 25/9/1933 ΦΕΚ 275/1933 επαναλει-
τούργησε ως γυναικείο έκτοτε το μοναστήρι της Χασιάς. Πρώτη ηγουμένη
ορίστηκε η μοναχή Ευφημία Βαρουξάκη125.

Oι παιδικές αναμνήσεις έχουν καταγράψει την ευλάβια των Χασιωτών,
Μενιδιατών και Λιοσιωτών, όταν κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών της
Παναγίας έφερναν εν πομπή πεζοπορώντας, την θαυματουργό εικόνα της
Παναγίας των Κλειστών στα χωριά τότε και πόλεις σήμερα, της ευρύτερης
περιοχής.
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Αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν για τον Ασπρόπυργο του οποίου πά-
ντα ήταν δεμένοι οι κάτοικοί του με το μοναστήρι της Παναγίας. Η πομπή
ξεκινούσε από το μοναστήρι περνούσε τη στενωπό και μέσω του Θριασίου
πεδίου κατέληγε στον Ασπρόπυργο. Πεζοπορώντας ή επάνω στα γαϊδου-
ράκια με πραγματική ευλάβεια, έφερναν την εικόνα της Παναγίας κοντά
τους για να τους βοηθήσει η χάρη της.

Η ευλάβεια αυτή διαιωνίζεται μέχρι σήμερα ισχυρή και ακλόνητη.
«Oι αψυχολόγητες τελευταίες Διοικητικές διαιρέσεις δεν μπορούν να αποξε-

νώσουν τους Ασπροπυργιώτες από το Μοναστήρι της Παναγίας» ακούστηκε να
τονίζει σε κάποια ομιλία του στο Πνευματικό κέντρο Ασπροπύργου, ο κ.
Δ. Καλλιέρης.

Έμαθα τα γεγονότα, εντυπωσιάστηκα για την προσήλωση των Ασπρο-
πυργιωτών και προσυπογράφω συμφωνώντας απόλυτα.

Σήμερα, το μοναστήρι λειτουργεί συνεχίζοντας το εθνικοκοινωνικό του
έργο. Υπηρετείται από δώδεκα μοναχές, υπό την ηγουμένη Μαριάμ και δέ-
χεται καθημερινά πλήθος ευλαβών προσκυνητών.
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42. Κ. ΡΩΜΑΙOΥ: «Ευρήματα ανασκαφής του επί της Πάρνηθος άντρου». Αρχαιολογική

εφημερίς 1905 και 1906 σελ. 100-158 και 89-116. Βλ. και ΑΝΔΡ. ΣΚΙΑ: «Ανασκαφαί πα-

ρά την Φυλήν» Πρακτικά αρχαιολογικής εταιρείας του 1900 σελ. 38-50. Βλ. και ΜΑΡ.

ΠΛΑΤΩΝOΣ-ΓΙΩΤΑ: «Αχαρναί ……» όπ. π.

43. ΙΩΑΝ. Δ. ΜΙΧΑ πρεσβυτέρου: «Η ιερά Μονή Κλειστών» έκδ. «ΕΛΛΑΣ» Αθήναι 1937

σελ. 10. Βλ. και Π. Α. ΒΑΛΑΚΗ και ΑΝΔΡ. ΣΚΙΑ: όπ. π.

44. ΠΑΥΣΑΝΙOΥ ΕΛΛΑΔOΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ - ΑΤΤΙΚΑ. Επιμέλεια Νικ. Παπαχατζή.

«ΕΚΔOΤΙΚΗ», Αθήνα 1974, σελ. 561. Αναφέρει ο Παυσανίας: «……Και εν Πάρνηθι Παρ-

νήθιος Ζεύς χαλκούς εστί και βωμός σημαλέου Διός, εστι δε εν τη Πάρνηθι και άλλος βω-

μός, θύουσι δε επ’ αυτού τοτέ μεν όμβριον τοτέ δε απήμιον καλούντες Δία ……».

45. Κατά το λόγιον όπως το αναφέρει ο Στράβων (Γεωγραφικά, 9.404): «…… οπόταν δι’

Άρματος αστράψη αστραπήν τινα σημειουμένων κατά χρησμόν των λεγομένων Πυθαϊστών

βλεπόντων ως επί το Άρμα και τότε πεμπόντων την θυσία εις Δελφούς όταν αστράψαντα

ίδωσιν – ετήρουν δ’ επί τρεις μήνας καθ’ έκαστον μήνα επί τρεις ημέρας και νύκτας από
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της εσχάρας [βωμού] του αστραπαίου Διός έστι δ’ αύτη εν τω τείχει μεταξύ του Πυθίου

και του Oλυμπιείου». Προσπάθεια συσχετισμού του «Άρματος» Βοιωτίας με την πομπή

των Πυθαϊστών (Παυσανίας – Στράβων) κ.λπ. που έγινε στο 9ο συμπόσιο Ιστορίας-Λαο-

γραφίας Αττικής (Αυλώνας 21-24 Ιουνίου 2002) από την καθηγήτρια της Φιλοσοφικής του

Πανεπ. Αθηνών κα Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, κρίθηκε κατά διατυπωθείσες εκεί

απόψεις από συνέδρους ως ανεπιτυχής.

Κατά τον Παυσανία: «…… Λέγεται δε Αμφιαράω φεύγοντι εκ Θηβών διαστήναι την γην

και ως αυτόν ομού και το άρμα υπεδέξατο. πλην ου ταύτη συμβήναι φασίν, αλλά εστίν εκ

Θηβών ιούσιν ες Χαλκίδα Άρμα καλούμενον ……» όπ. π. σελ. 563. Επομένως αφού ο Παυ-

σανίας αναφέρει για το Άρμα …. Το μεταξύ Θηβών και Χαλκίδος που σχετίζεται με το χα-

μό του Αμφιάραου, όταν άνοιξε η γη και εξαφανίστηκε μαζί με το άρμα του, τότε δεν έχει

σχέση με το «Αρμα» της Πάρνηθας πάνω από το μοναστήρι. Άλωστε από το «Άρμα» της

Βοιωτίας δεν υπήρχε ορατότητα στην Αθήνα, για να συσχετιστεί με την παροιμία που ανα-

φέρει ο Στράβων, διότι μεσολαβεί ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας. Αντίθετα από το περι-

γραφόμενο «Άρμα» της Πάρνηθας υπάρχει ορατότητα προς Oλυμπιείο και Πύθιο της

Αθήνας και σχετίζεται προφανέστατα το «Άρμα» της Πάρνηθας με το «Σημαλέο Δία», το

βωμό του, ή τον «Παρνήθιο Δία» που διηγείται ο Παυσανίας ή τον «Αστραπαίο Δία», όπως

αρκετοί αρχαιολόγοι επισημαίνουν. Γενικότερα οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι ορισμένα και-

ρικά σημεία στην Πάρνηθα προμήνυαν καλοκαιρία ή κακοκαιρία «Της Πάρνηθος εάν τα

προς Ζέφυρον άνεμον και τα προς Φυλήν φράττηται νέφεσι, βορείων όντων, χειμέριον το

σημείον ……» κ.α. Θεόφραστος, Γ’43, Γ’47. Δεν μένει λοιπόν αμφιβολία ότι η παροιμία

που αναφέρει ο Στράβων αφορά το «Άρμα» της Πάρνηθας και όχι της Βοιωτίας. 

46. Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Ιστορία των Αθηναίων. Όπ. π. τόμ. Α’ σελ. 277 (όπου και

μετάφραση κειμένου του Dodwell περί της «Αρχόντισσας Γιαννούλας»).

47. ΙΩΑΝ. Δ. ΜΙΧΑ πρεσβυτέρου: «Η Ιερά Μονή Κλειστών» όπ. π. σελ. 10-11. Βλ. και

ΙΩ. ΤΙΜΑΓΕΝOΥΣ: «Ιερά Μονή της Θεοτόκου των Κλειστών» εκδ. Μ. ΣΑΛΙΒΕΡOΥ

Α.Ε. Αθήναι 1952 σελ. 14. Βλ. και ΓΕΩΡΓ. ΦOΥΝΤΕΝΕΚΑ πρωτοπρεσβυτέρου: «Το χρο-

νικό της Μονής Κλειστών» Έκδοση Ι. Μητρ. Αττικής, Κηφισιά 1984. Σελ. 34.

48. ΔΗΜ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Ιστορία των Αθηναίων» όπ. π. τόμ. Β’ σελ. 344-346.

49. ΑΝΑΣΤ. OΡΛΑΝΔOΥ: «Μεσαιωνικά μνημεία ……» όπ. π. σελ. 231.

49α. Η απεικόνιση του αετού έχει αρχαιότατη προέλευση, 2η π.Χ. χιλιετία, σε ασιατικούς

λαούς (Χαλδαίους, Χεταίους κ.α.) απαντάται όμως και στη Μινωική Κρήτη, (Ζάκρο) στις

Μυκήνες, στη Σπάρτη από το 800 π.Χ., εικονίζεται στο επιτύμβιο του Κλεισόβουλου –

Αχαρνέα (4ος π.Χ. αι. Εθν. Μουσείο) και αργότερα στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (Μου-

σείο Πειραιά κ.α.).

Μονοκέφαλοι ή δικέφαλοι αετοί εικονίζονται και στις εκκλησίες, «εκ παραδόσεως» κατά

τους ύστερους χρόνους της Αρχαιότητας και σε ανάγλυφο σε βυζαντινό ναό 8ου ή 9ου αι.
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και μεταγενέστερα 11ος αι. στη Στάρα Ζαγορά, στην Παρηγορίτισσα Άρτας 13ος αι. και

στην εκκλησία του Δαφνίου 15ος αι. κ.α. 

Μαρτυρία περί δικεφάλου από γραπτή πηγή, είναι γνωστή από βυζαντινό κείμενο 12ος αι.

(ετ. 1142) στη ρωσική μονή του Αγ. Όρους «βλαττία έχοντα αετούς διπλούς». (Μεσν. –

βλαττίον = μεταξωτό πανί. Λατιν. Blatta = μεταξοσκώληκας). Αλλά και από τον 9ο αι.

σώζονται ανάγλυφοι παραστάσεις δικεφάλου και από τις αρχές του 11ου αι. σε υφαντά

και είδη λαϊκής τέχνης.

Ως έμβλημα αυτοκρατορικό εμφανίζεται κατά τον 15ο αι. (Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος και

Κων/νος ΙΑ’ Παλαιολόγος).

Βλ. ΣΠ. ΛΑΜΠΡOΥ: «O δικέφαλος αετός του Βυζαντίου» Νέος Ελληνομνήμων 6, 1909,

σελ. 433-473.

Ι. Ν. ΣΒOΡΩΝOΥ: «Πώς εγεννήθη και τι σημαίνει ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου» Εν

Αθήναις 1914, σελ. 67.

Γ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ: «O δικέφαλος αετός κατά την βυζαντινήν και κατόπιν περίοδον» Επετη-

ρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι 1972-73, σελ. 162-174 όπου και βιβλιογραφία.

50. ΓΕΩΡΓ. ΦOΥΝΤΕΝΕΚΑ: όπ. π. σελ. 33.

51. Εγκυκλοπαίδεια «ΠΑΠΥΡOΣ-LARUSSE-BRITANNICA» τόμ. 14ος σελ. 264 όπου

και το ιστορικό των Βιλλεαρδουϊνων.

52. ΦΕΡΔΙΝΑΝΔOΥ ΓΡΗΓOΡOΒΙOΥ: «Ιστορία της πόλεως Αθηνών» Μετάφραση Σπύρ.

Π. Λάμπρου. Εν Αθήναις 1917. Έκδοση Γεωργ. Φέξη. Τόμ. Α’σελ. 416.

53. ΦΕΡΔΙΝΑΝΔOΥ ΓΡΗΓOΡOΒΙOΥ: Όπ. π. τόμ. Β’ σελ. 708-709 (επίμετρο μεταφρα-

στού, Μιχ. Ακομινάτου, κατήχησις η’). O Γρηγορόβιος επίσης (όπ. π. τ. Β’ σελ. 494-5) στη

μονογραφία του «Αι Αθήναι κατά τους σκοτεινούς αιώνας» σημειώνει για το έτος 1182

«…… Λοιμός και λιμός είχον, καθ’ α φαίνεται ερημώσει την πόλιν [Αθήνα] προ χρόνου

βραχέως. Αποινεί δ’ εδήουν οι πειραταί τας παραλίας και την χώραν ……».

54. Από τη λίστα χωριών της Αττικής του 1570 που μου απέστειλε ο M. KIEL όπ. π. (βλ. πε-

ρισσότερα περαιτέρω). Επίσης Δ. ΓΙΩΤΑ: «Συμβολή ……» όπ. π. σελ. 23-24.

55. Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Ιστορία των Αθηναίων» όπ. π. τόμ. Α’ σελ. 63.

56. ΑΘΑΝ. ΤΣΙΓΚOΥ: «Κείμενα για τους αρβανίτες» Αθήνα 1991 σελ. 27-34, όπου και

η αναφορά στο περιηγητικό των J. Spon et G. Wheler.

57. ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 333 μ.Χ. – 1700» Αθήνα 1984,

τόμ. Α’ σελ. 693.

58. ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: όπ. π. τόμ. Β’ σελ. 169.

59. ΔΗΜ. ΚΑΛΛΙΕΡΗ: «Αρχαίοι Δήμοι της Δημοτικής περιφέρειας Ασπροπύργου και

της γύρω περιοχής». Εις Πρακτικά Α’ συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας Βορ. Αττικής.

σελ. 52. Έκδοση Ι.Λ.Ε. Αχαρνών. Αχαρνές 1989. Βλ. και Κ.Σ.ΡOΔΗ: «Oυμπόρα» Αθήναι

1980, σελ. 17-34. Βλ. και ΜΑΡ. ΠΛΑΤΩΝOΣ-ΓΙΩΤΑ: «ΑΧΑΡΝΑΙ ……» όπ. π.
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60. Oι πληροφορίες διασταυρώθηκαν από τους κατοίκους της Χασιάς, όπως και η παρά-

δοση για τους κουρσάρους και λοιπά ενδεικτικά τοπωνύμια όπως «σπηλιά του καλογή-

ρου» ανατολικά από το «Κλιμέντι» στην ανατολική όχθη του ρέματος της Γκούρας το οποίο

πιο κάτω αλάζει ονομασία και λέγεται «ρέμα Γιαννούλας». Επίσης η «σπηλιά της Παγα-

νιάς» στην ομώνυμη πλαγιά πάνω από το μοναστήρι που «χωρούσε 500 πρόβατα» κατά

τον κ. Λεων. Δημ. Ρόδη. Έχει σχέση άραγε με την παγανιστική λατρεία; Αξιοσημείωτη η

αναφορά των Γεωργ. και Λάμπρου Κορομηλά (Αθηναϊκή περιπέτεια τ. Β’ 1981 σελ. 103)

«…… Το περίεργο είναι ότι, αντίθετα από πολλά άλλα μέρη όπου ο αγροτικός πληθυσμός

επέμενε στην εθνική του λατρεία, οι χωρικοί της ύπαιθρης Αττικής δεν αντέδρασαν στη

νέα θρησκεία του Ναζωραίου. «Παγκάνι» λεγόντουσαν λατινικά οι χωρικοί. Και η θρη-

σκεία τους παρέμεινε να ονομάζεται από τους λατίνους χριστιανούς «παγκάνα». Γι’ αυτό

και στα ελληνικά τα είδωλα ονομάζονται «παγανά» και παγανιστές οι ειδωλωλάτρες. Αν

ζητήσουμε την εξήγηση της διαφοράς αυτής, ίσως τη βρούμε στην επιβίωση της πανάρ-

χαιας θρησκείας, στις απρόσωπες χθόνιες θεότητες που τώρα ανανεώθηκαν με την άϋλη

απρόσωπη λατρεία γιατί ο αόρατος Θεός άγγιζε βαθύτερα την αφελή ψυχή τους» Αλλά

και ο Λουδ. Ρος (γερμανός καθηγητής του Πανεπιστ. Αθηνών) διατύπωσε πρώτος την άπο-

ψή ότι η Χριστιανική θρησκεία εξαπλώθηκε αρχικά στην ύπαιθρο Αττική και κατόπιν στην

Αθήνα. Βλ. και Γ. ΚOΝΙΔΑΡΗ: «Εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος» τ. 1, Αθήνα 1954,

σελ. 60 (περί των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων). Τέλος εάν η σπηλαιολατρεία ανα-

πτύχθηκε στο χώρο της Χασιάς από τα πρώτα χρόνια της χριστιανωσύνης τότε και άλλες

πολυάριθμες σπηλιές στο χώρο, παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον.

61. ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔOΥ: «Επιτομή Ιστορίας των Αθηνών». Εκδόσεις Ελευθε-

ρουδάκη-Νίκα. Αθήναι 1930, σελ. 238.

62. ΦΕΡΔΙΝΑΝΔOΥ ΓΡΗΓOΡOΒΙOΥ: «Ιστορία της πόλεως Αθηνών» όπ. π. τόμ. Α’ σελ.

409.

63. ΦΕΡΔΙΝΑΝΔOΥ ΓΡΗΓOΡOΒΙOΥ: «Ιστορία ……» όπ. π. τόμ. Α’ σελ. 409, (Oλόκλη-

ρη η Βούλα εις Migne Patrologia Latina τόμ. 215 σελ. 1560. Ιννοκέντιου Γ’ Επιστολών βι-

βλ. ΧΙ επιστολή 256).

64. ΤΑΣΣOΥ ΝΕΡOΥΤΣOΥ: «Χριστιανικαί Αθήναι» Εις Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογι-

κής Εταιρείας. Τόμ. Δ’ σελ. 68 Αθήναι 1892. Σχολιάζοντας ο Τασ. Νερούτσος τη Βούλα, εκ-

φράζει την άποψη ότι το «Curiomonaster» ταυτίζεται με τη Μονή Κλειστών και σημαίνει

«Της Κυράς το Μοναστήρι». Αντίθετα ο Σπ. Λάμπρου στο «Νέο Ελληνομνήμονα» εκφρά-

ζει την άποψη ότι Curiomonaster σημαίνει «Χωριό Μοναστήρι – Χωριομοναστήρι». Ανα-

φέρει δε σχετική μελέτη του Στ. Ξανθουλίδη («Αθηνά» τομ. ΙΔ’ σελ. 305) 1902, που παρα-

θέτει στοιχεία για το χωριομοναστήρι της Κρήτης, αναφερόμενο στη συνθήκη μεταξύ Ενε-

τικής Δημοκρατίας και Αλεξίου Καλλιέργου (Chorio Monasterio) και δημοσίευση Γ. Χα-

τζηδάκη ο οποίος αναφέρει για το ίδιο «τούτο πρώτον εκαλείτο Χωριομοναστήρι, όθεν εγέ-
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νετο Χωρομοναστήρι και είτα συνεκόπη δια το μέγεθος εις Χρομοναστήρι». Όπως και να

ερμηνευτεί τελικά το «Curiomonaster» της Βούλας ενισχύεται η διατυπούμενη άποψη περί

σημαντικής ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο του μοναστηριού της Χασιάς κατά το 1209

65. 1) Δ. Ν. ΚΑΡΥΔΗ: - M. KIEL: «Σαντζάκι του Ευρίπου. 15ου – 16ου αι.» Ανάτυπο από

το περιοδικό «Τετράμηνα» τεύχ. 28-29 σελ. 1859-1903. Άμφισσα 1985. 2) Comite

international d’ etudes pre-Ottomanes et ottomanes VI Symposium Cambridge, 1-4 july

1984. Machiel Kiel: population Growrh and Food, production in 16th Century Athens and

Attica According to the ottoman tahrir Defters.

66. Βλ. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Συμβολή στην ιστορική έρευνα ……» όπ. π. σελ. 23 όπου δημοσι-

εύεται η λίστα Kiel του 1570.

67. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) Μικτή Επιτροπή Φ.20. Υπάρχει μαρτυρία του

Κυριάκου [Η]λία Χασιώτη: «……δια τα χωράφια του Ψαθά εις τα Χασιώτικα Καλύβια του

Δήμου Λιόση ….». Βλ. και παρακάτω σημ. 126 παραπλήσια αναφορά σε τουρκικό έγγρα-

φο του 1818.

68. ΑΝ. OΡΛΑΝΔOΥ: όπ. π. σελ. 231.

69. Γ.Α.Κ. ΒΛΑΧOΓΙΑΝΝΗ Φ. 191.

70. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: « Στοιχεία γαιοκτητικού καθεστώτος στα χωριά του Καταδέματος Αττι-

κής στις αρχές του 19ου αιώνα» Δ’ συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής. Άνω Λιό-

σια 1991 (πρακτικά υπό έκδοση).

71. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Η Μονή Κλειστών στην επανάσταση του ’21 και μετά την απελευθέ-

ρωση» Πρακτικά Α’ Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής σελ. 309-324.

Έκδοση Ι.Λ.Ε. Αχαρνών 1989. Του ιδίου: «Oι Χασιώτες στον Αγώνα του 1821 και ο κα-

πετάν Μελέτης Βασιλείου» Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής σελ.

21-55. Έκδοση Πνευμ. Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου 1992.

72. Συμβόλαιο αρ. 4867/18/12/1886 του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάν. Πέππα με το οποίο

ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Λαζάρου «ενεργών ως πρόεδρος του Εκκλησιαστικού

συμβουλίου του Ναού του Αγ. Βλασίου και ως αντιπρόσωπος του οποίου προϊσταται Δή-

μου και οι πρώην επίτροποι του Ναού αυτού Δημήτριος Ράπτης και Χρίστος Βρεττός κτη-

ματίαι Αχαρνών ……» αγόρασαν από τον ηγούμενο της Ι. Μ. Κλειστών Γρηγόριον Σπυρί-

δωνος και Κων/νο Καματερό ιερομόναχο ως εκπροσώπων της Ι. Μ. Κλειστών, ένα οικόπε-

δο «μεθ’ όλων των επ’ αυτού ερειπίων ……» εκτάσεως εννεακοσίων πήχεων για λογαρια-

σμό του Δήμου Αχαρνών για να κτιστεί νέα εκκλησία του Αγ. Βλασίου. Τα καταβληθέντα

χρήματα 1600 δρχ. προέρχονταν από εισπράξεις του προυπάρχοντος ναού του Αγ. Βλασί-

ου, γι’ αυτό παρίστανται οι δυο πρώην επίτροποι. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι σαφώς ανα-

φέρει το συμβόλαιο αγοράς την μετέπειτα κυριότητα του Δήμου Αχαρνών «…… δυναμένου

του ρηθέντος Δήμου να παραλάβη αυτό από τούδε (το οικόπεδο) εις την κατοχήν και κυ-

ριότητά του και να το διαθέσει του λοιπού προς οικοδόμησιν επ’ αυτού Ναού του Αγίου
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Βλασίου ….». Βλ. και ΑΛΕΞ. ΓΚΙΡΑ: «Αχαρναί ιστορία τριών χιλιετηρίδων 500 π.Χ.-1949»

Αθήναι 1949, σελ. 47, όπου αναφέρεται σε υποσημείωση και ο ναός της Αγ. Αικατερίνης.

Βλ. και ΝΤΙΝOΥ Γ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙOΥ: «Χρονικό των Αχαρνών» Αθήναι 1976, σελ. 22.

Βλ. και ΣΠΥΡ. Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤOΠOΥΛOΥ: «O πολιούχος των Αχαρνών» Αχαρνές 1989

σελ. 15. Επισημαίνεται η λανθασμένη αναφορά του κ. Αναγνωστόπουλου περί αγοράς του

οικοπέδου από την εκκλησία, ενώ την αγορά έκανε ο Δήμος Αχαρνών. Ισχύει ασφαλώς κι

εδώ το Νομικό Αξίωμα «Τα υπερκείμενα τοις υποκειμένοις» άλλωστε για την αποπεράτω-

ση του Ι. Ναού ο Δήμος διέθεσε πολλά χρήματα. Βλ. Α.Ε. 38 (φωτοτυπία του συμβολαίου).

73. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Η Μονή Κλειστών ……» όπ. π. σελ. 312-313 και 324. Σήμερα ανα-

γνωρίζεται ιδιοκτησία της μονής σε ακτίνα 200 μέτρων γύρω από το μοναστήρι. Βλ. Γ.

ΦOΥΝΤΕΝΕΚΑ, όπ. π.

74. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Μοναστηριακά της Πάρνηθας» (Αγ. Τριάδα – Μετόχι) «Λαμπηδό-

να» τεύχος 5ο Β’ Τρίμηνο 1997, σελ. 10-11. Βλ. και «Ημερολόγιο Λαογραφικής Εταιρεί-

ας Ασπροπύργου 1982» όπου ο Δ. ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ δημοσίευσε το φιρμάνι που επιβεβαιώ-

νει την αφορολογησία των Χασιωτών. Αναφέρει μεταξύ άλλων το φιρμάνι ότι η φορολο-

γία του χωριού Χασιά ήταν ένα φόρτωμα σιταριού και ένα φόρτωμα κριθαριού για όλα

τα χωράφια που καλλιεργούσαν.

75. ΣΤΕΛ. ΜOΥΖΑΚΗ: «Oι Μεταβυζαντινές εκκλησίες του Ασπροπύργου και η σημα-

σία τους για την ιστορική έρευνα του χώρου» Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ιστορίας – Λαο-

γραφίας Αττικής όπ. π. σελ. 518. Ανακριβώς αναφέρει ο κ. Μουζάκης ότι το μοναστήρι

των Κλειστών ήταν σταυροπηγιακό. Το μοναστήρι ήταν «εφοριακό» ή «ενοριακό» όπως

είναι ιστορικά διαπιστωμένο από πλήθος ιστορικών εγγράφων, ιδιαίτερα των Γενικών

Αρχείων του Κράτους (Φ31 Μοναστηριακών) κλπ. και Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας

Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε.) ορισμένα των οποίων παρατίθενται στην παρούσα μελέτη. Σε έκθεση

εντεταλμένης από τον Όθωνα επιτροπής της 7 (19) Ιουνίου 1833 τα «Εφοριακά» Μονα-

στήρια ονομάζονται «Ενοριακά». Βλ. ΣΠ. ΚOΚΚΙΝΗ: «Τα μοναστήρια της Ελλάδος» έκδ.

1976 σελ. 220-221. Αλλά και η αναφορά των χωρικών στο Βασιλιά της 10/1/1835 που προ-

αναφέραμε «Ενοριακό» ονομάζει το μοναστήρι.

76. Ημερολόγιο Λαογραφικής Εταιρείας Ασπροπύργου 1982. Σχετικό δημοσίευμα του Δ.

ΚΑΛΛΙΕΡΗ. Βλ. και ΙΩΑΝ. Δ. ΜΙΧΑ (πρεσβυτέρου):»Η ιερά μονή Κλειστών όπ. π. σελ. 14-16.

77. ΙΩΑΝ. ΓΡ. ΤΙΜΑΓΕΝOΥΣ: «Ιερά Μονή της Θεοτόκου των Κλειστών» όπ.π σελ. 20-21,

αναδημοσιεύεται το έγγραφο (απανταχούσα) του ηγουμένου της Μονής Κλειστών Ιωακείμ.

78. ΑΘ. ΣΙΔ. ΤΣΙΓΚOΥ: «Κείμενα ……» όπ. π. σελ.12 και 19.

79. ΣΠ. ΤΡΙΚOΥΠΗ: «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» Έκδοση Γ’ τόμ. Α’ Αθήναι

1888 σελ. 140. ΓΕΩΡΓ. ΦOΥΝΤΕΝΕΚΑ: «Το χρονικό της Μονής Κλειστών» όπ.π. σελ. 20.

80. ΕΒΛΙΑ ΤΖΕΛΕΜΠΗ: « Ταξίδι στην Ελλάδα» όπ. π. σελ. 197.

81. Η επίσημη μετάφραση του φιρμανίου που πραγματοποιήθηκε το 1836, δημοσιεύτηκε
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για πρώτη φορά από το Δ. Καλλιέρη στο Ημερολόγιο της Λαογραφικής Εταιρείας Ασπρο-

πύργου (1982). Ανακοινώσεις σχετικά με το φιρμάνι και το Δερβένι Αθηνών-Θηβών, του

Δ. ΚΑΛΛΙΕΡΗ στο Δ’ Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής 1991 και στο Γ’ Διε-

θνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (1996). Επίσης αναφορά στον πανηγυρικό λόγο του

στη Χασιά (1992) στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Μελέτη Βασιλείου, που δημοσι-

εύτηκε στη «Λαμπηδόνα» Τεύχος 1ο Ασπρόπυργος Μάρτιος 1996.

82. Εις Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), συλλογή Βλαχογιάννη, όπου τα πρωτότυπα

ημερολόγια Βιτάλη με γεγονότα της Επανάστασης και μεταφράσεις τους. Βλ. και ΔΗΜ.

ΓΙΩΤΑ: «Συμβολή στην Ιστορική έρευνα της Αττικής όπ. π. σελ. 83 (απόσπασμα ημερο-

λογίου Καίσαρα Βιτάλη, από τη συλλογή Ιω. Βλαχογιάννη εις Γ.Α.Κ.)

83. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Χασιώτες στον Αγώνα του 1821 ……» όπ. π. σελ. 36 και 45. Του

ιδίου «Η Μονή Κλειστών στην Επανάσταση του ’21 ……» Πρακτικά Α’ Συμποσίου Ιστο-

ρίας – Λαογραφίας όπ. π. σελ. 314. Βλ. και Α.Ε. 29.

84. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες ……» όπ. π. περιλαμβάνονται αρκετά στοιχεία. Σελ.

62-63, 350-352.

85. Διάφορα έγγραφα από Αρχειακές πηγές και ιδιαίτερα της Ι.Ε.Ε.Ε. Βλ. παρακάτω

σημ. 139, σχόλιο για σχετικό έγγραφο της Ι.Ε.Ε.Ε. 

86. ΠΑΝΑΓ. Φ. ΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΥ: «Η Ιστορία της Επαναστάσεως των Ελλήνων». Ένα

έμμετρο χρονικό 1821-28 του Αθηναίου νοταρίου Ιωάννη Λαγάνη. Αθήνα 1989, σελ. 55-56

87. ΠΑΝ. Φ. ΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΥ : όπ. π. σελ. 35.

88. ΑΘΑΝ. ΤΣΙΓΚOΥ: όπ. π. σελ. 23.

89. Έγγραφο Ι.Ε.Ε.Ε. αρ. 2059.

90. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Χασιώτες ……» όπ. π. σελ. 30.

91. ΔΗΜ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Ιστορία των Αθηναίων» όπ. π. Τομ. Β’ σελ. 232.

92. Αρχείο Ι.Ε.Ε.Ε. αρ. 2045. Για την επιβεβαίωση της αποστολής του αφοριστικού βλ.

παρακάτω σημείωση 140 και σχετική μεταγενέστερη περικοπή επιστολής του Διονυσίου.

Βλ. και Α.Ε. 5 (φωτοτυπία).

93. Αρχείο Ι.Ε.Ε.Ε. αρ. 2073. Άξιο παρατήρησης είναι η διακριτική πίεση προς τους ιε-

ρείς της Αθήνας (χώρας) για απόδοση των οφειλομένων. Γράφει δηλαδή στον επίτροπο

του ο Διονύσιος να τους πει για τα οφειλόμενα και «όχι άλλο». Το ίδιο επαναλαμβάνει

και παρακάτω όπως θα δούμε.

94. GEORG LYDW. VON MAYRER: DAS GRIECHISCHE VOLK, Heidelberg 1835.

Μετάφραση: Όλγας Ρουμπάκη, Εκδόσεις Αφών Τολίδη. Αθήνα 1976 σελ. 273-76 και 282.

(O Μάουερ ήταν μέλος της τριμελούς Αντιβασιλείας με την έλευση του Όθωνα το 1833).

95. Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΑ: «Ιστορία των Αθηνών επί Τουρκοκρατίας από το 1400 μέχρι

το 1800» σελ. 260-261. Παραθέτει έγγραφο της Ι.Ε.Ε.Ε. αρ. 1280. Το έγγραφο είναι του

1820 και περιλαμβάνει κατάλογο χωριών της Αττικής με το αναλογούν στο καθένα ποσό
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γροσίων που πρέπει να καταβάλουν για τη «ζητεία» ή «Ρόγα». Βλ. σχετικά και ΔΗΜ.

ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες ……» όπ. π. σελ. 38. Βλ. και Α.Ε. 29, κατάλογος εμβατικίων Αττι-

κής έτους 1845.

96. ΔΙOΝ. ΣOΥΡΜΕΛΗ: « Ιστορία των Αθηναίων », Β’ έκδοση σελ. 142 – 145. ΙΩΑΝ.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: «Απομνημονεύματα», έκδοση «ΠΕΛΑ» τομ. Α’ σελ. 101-104. ΔΗΜ.

ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες » όπ. π. Όπου παρατίθενται αρκετά στοιχεία.

97. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Oι απόψεις των Ι. Καποδίστρια και Δ. Υψηλάντη και οι αγώνες των

κατοίκων της Αττικής για την απελευθέρωση» εις εφημερίδα «ΝΕOΙ ΣΤOΧOΙ» Αχαρνών

της 23-3-1995, όπου παρατίθενται ανέκδοτα έγγραφα. Βλ. του ιδίου «Άγνωστες ιστορικές

πτυχές του μεγάλου αγώνα» εις περιοδικό «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ». περ. 2α τευχ. 1ο Μάρτιος

1996 σελ. 9, όπου αναδημοσιεύεται το έγγραφο προς Μελ. Βασιλείου. Βλ. και «Συμβολή

στην ιστορική έρευνα της Αττικής» όπ. π. σελ. 91-92.

98. ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: όπ. π. τομ. Α’ σελ. 102.

99. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Η Μονή Κλειστών….», όπ. π. σελ. 315-316, όπου περικοπή του εγγράφου

προερχομένου από Γεν. Αρχεία του Κράτους. Φ31 Μοναστηριακά. Σημειώνω ότι από λά-

θος αναγνώστηκε το όνομα του καπετάνιου «Χατζηπέτρος» και πέρασε έτσι στην πρώτη

μου δημοσίευση. Το σωστό είναι Χατζημπιρμπίλης και ήταν ο γνωστός Κουλουριώτης αρ-

χηγός των συμπατριωτών του το 1821.

100. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι απόψεις των Ι. Καποδίστρια ……» όπ. π. βλ. και «Αθηναϊκόν Αρχεί-

ον» Κων. Διαμάντη Εκδ. 1971, σελ. 435-436, όπου Χασιώτες και Μενιδιάτες υπογράφουν

επιστολή στον Κυβερνήτη να μη δεχθεί μητροπολίτη στην Αθήνα τον Άνθιμο που διόριζαν

οι Τούρκοι αλλά τον Νεόφυτο.

101. Το σωστό είναι Παγκράτιος και όχι Εγκράτιος. Στην οπισθογράφηση του εγγράφου

αναγράφεται το σωστό «Παγκράτιος». (Βλ. Γ.Α.Κ. Μοναστηριακά Φ31). Το 1834 ο Πα-

γκράτιος Καματερός ήταν ηγούμενος του μοναστηριού. Περισσότερα στοιχεία βλ. Δ.

ΓΙΩΤΑ: «Η μονή Κλειστών ……» όπ. π. σελ. 323. Φωτοτυπία του εγγράφου βλ. Α.Ε. 6.

102. Ανέκδοτο έγγραφο των Γεν. Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Έκτακτοι επίτροποι

Φ81 (Με την ευκαιρία ευχαριστώ το συγγραφέα στρατηγό ε.α. κ. Χρ. Φωτόπουλο που μου

χορήγησε φωτοτυπία του εγγράφου). Παρόμοιες παραστάσεις προς τον Κυβερνήτη έκαναν

και οι Μενιδιάτες. Βλ. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Συμβολή ……» όπ. π. σελ. 260 και 265. Βλ. και Α.Ε. 6.

103. Γ.Α.Κ.: Μοναστηριακά Φ31 (τα πράγματα όμως δεν ήταν ετσι όπως τα παρουσίασε

ο Διοικητής Αττικής, αφού το μοναστήρι είχε κριθεί διατηρητέο).

104. ΣΠΥΡOΥ ΚOΚΚΙΝΗ: «Τα μοναστήρια της Ελλάδος», όπ. π. σελ. 232-233, όπου

αναδημοσιεύεται το Β. Διάταγμα και πλείστα άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

105. ΣΠΥΡOΥ ΚOΚΚΙΝΗ: όπ. π. σελ. 230. Πρβλ. Α.Ε. 12, 13, 15 όπου αναφέρονται τα

διαλυόμενα μοναστήρια. Η μονή Αγ. Τριάδας στον Oζά (Πάρνηθα) ή Ναζιά όπως παρε-

φθαρμένα και λανθασμένα γράφτηκε στην πρόταση της Ι. Συνόδου, δεν είναι αυτή που
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διαλύθηκε, διότι η μονή Πετράκη στην οποία ανήκε ως μετόχι δεν διαλύθηκε, αλλά αφο-

ρά τη μονή Αγ. Τριάδας στο Μαρκόπουλο Αττικής. Βλ. Α.Ε. 13 και Α.Ε. 15.

106. ΛOΥΔOΒΙΚOΥ ΡOΣ: «Αναμνήσεις και ανακοινώσεις από την Ελλάδα 1831-32»

Εκδόσεις Αφών Τολίδη, Αθήνα 1976 σελ. 267-268.

107. Γ.Α.Κ.: Μοναστηριακά Φ31.

108. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Η Μονή Κλειστών ……» όπ. π. σελ. 318-319. Αναδημοσιεύουμε τη

σημαντική και φορτισμένη συγκινησιακά επιστολή των χωρικών, που περιλαμβάνεται στην

ανακοίνωσή μου γιατί στην πρώτη αυτή δημοσίευση είχαν υπεισέλθει τυπογραφικά λάθη

και παραλείψεις, τόσο στη φωτοτυπία του εγγράφου, όσο και στη μεταγραφή του κειμένου.

109. Γ.Α.Κ.: Μοναστηριακά Φ31.

110. ΙΩ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, όπ. π. τομ. Β’ σελ. 77. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «…… Αφά-

νισαν όλως διόλου τα μοναστήρια και οι καϋμένοι οι καλόγηροι, όπου αφανίστηκαν εις

τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας μέσα στους δρόμους, όπου αυτά τα μοναστήρια ήταν τα

πρώτα προπύργια της επανάστασης μας …… και θυσιάσαν οι καϋμένοι οι καλόγεροι και

σκοτωθήκαν οι περισσότεροι εις τον αγώνα ……». Είναι γνωστό ότι και μέχρι τις μέρες

μας συντηρείται η δυσπιστία προς τη Δυτική Εκκλησία για τις καλές προθέσεις της, η δε

προσδοκώμενη από πολλούς «Ένωση των Εκκλησιών» αντιμετωπίζει σθεναρή αντίσταση.

111. Γ.Α.Κ.: Μοναστηριακά Φ31.

112. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Η Μονή Κλειστών» όπ. π. σελ. 323 όπου δημοσιεύεται φωτοτυπία

της κατάστασης. Παρατηρείται ότι μέλη της μεγάλης οικογένειας των Καματερών με Βυ-

ζαντινές καταβολές, υπηρέτησαν το μοναστήρι σύμφωνα με τα στοιχεία μας, περισσότερο

από ένα αιώνα (Ηγούμενοι, σύμβουλοι, καλόγηροι αγωνιστές του 21). O Δανιήλ Βρεττός

που γεννήθηκε στο Μενίδι το 1797, καταθέτει ως ηγούμενος το 1841 για το δάσος «Μπόρ-

σι» δηλώνοντας ως επώνυμο το πατρώνυμό του «Παναγιώτου». (Βλ. Α.Ε. 25).

113. Γ.Α.Κ. Μοναστηριακά Φ31.

114. Γ.Α.Κ. Μοναστηριακά Φ31.

115. Με την Αγγλική λεύγα 5556,60 : 4 = 1390 μέτρα

116. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΛΥΤ: «Μία Δανέζα στην Αυλή του Όθωνα». Μτφρ. Αριστέα Παπα-

νικολάου-Κρίστενσεν «ΕΡΜΗΣ» Β’ έκδ. Αθήνα 1988 σελ. 151-2.

117. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Τα πρώτα σχολεία στη Δυτική Αττική και οι δυσκολίες λειτουργίας

τους». Ζ’ συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής. Ελευσίνα 1997 πρακτικά σελ. 408-428.

Έκδοση Πνευμ. Κέντρου Ελευσίνας.

118. Γ.Α.Κ. Μοναστηριακά Φ31. Φωτοτυπία του κτηματολογικού πίνακα περιλαμβάνε-

ται στην ανακοίνωσή μου στο Α’ συμπόσιο «Η μονή Κλειστών ……» όπ. π.

119. Ι. Δ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος. Έκδ. 1863 για την απογρα-

φή του 1861. Βλ. και ΜΙΧ. ΧOΥΛΙΑΡΑΚΗ: Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέ-

λιξις της Ελλάδος, τ. Β’ σελ. 109 και 175 για τις απογραφές του 1889 και 1896 αντίστοιχα.
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120. ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙOΥ: «Για να γίνει μεγάλος». Εκδ. «ΔΩΡΙΚOΣ» Αθήνα 1966, σελ. 267-

268.

121. ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙOΥ: Όπ. π. σελ. 64-65.

122. ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙOΥ: Όπ. π. σελ. 103.

123. ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑ: «Ιερά μονή Κλειστών» όπ. π. σελ. 25-26. Ακόμα και σήμερα συζη-

τούν στη Χασιά και τα πλησιέστερα χωριά, πως ο Κωνστάντιος άρχισε να ζει όχι και τό-

σο χριστιανικά και πως επί των ημερών του «χάθηκε» ένα σεβαστό μέρος της κτηματικής

περιουσίας του μοναστηριού. Ανθρώπινες αδυναμίες ίσως.

124. ΓΕΩΡ. ΦOΥΝΤΕΝΕΚΑ: « Το χρονικό της Μονής των Κλειστών » όπ.π. σελ. 39.

125. ΙΩΑΝ. ΤΙΜΑΓΕΝOΥΣ: « Η Ιερά Μονή της Θεοτόκου των Κλειστών » όπ.π. σελ.16.

Βλ. και ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑ: «Ιερά μονή Κλειστών» όπ. π. σελ. 26.
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Ι. ΜOΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ

Κάτοψη και τομή του καθολικού της Ι. Μονής Κλειστών.

Φωτο: Από το βιβλίο του Αναστ. Oρλάνδου (1933).
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Απεικόνιση της Ι. Μονής Κλειστών σε έγγραφο του 1819.

Η Ι. Μονή Κλειστών από ΒΑ (1930).

Φωτο: Από το βιβλίο του Αναστ. Oρλάνδου.
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Η Ι. Μονή Κλειστών όπως διατηρείται σήμερα.

Φωτο: Δ. Γιώτα, 2002.
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Η Ι. Μονή Κλειστών. Είσοδος, δεξιά το φαράγγι.

Το καθολικό. Φωτο: Δ. Γ., 2001.
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Ι. Μονή Κλειστών, 1988. Από την ξενάγηση στους συνέδρους του Α’ συμποσίου

Ιστορίας - Λαογραφίας Βορ. Αττικής. Φωτο: Δ. Γ.

Η «Εύρεσις» (Φανερωμένη). Στον δρόμο της επιστροφής. Φωτο: Δ. Γ.
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Η είσοδος του μοναστηριού. Φωτο: Δ. Γ.

Σωζόμενη τοιχογραφία από το καθολικό

της Ι. Μονής Κλειστών. Η «Oδηγήτρια» ΙΖ’ αι.

Από εκδρομή μαθητών στο μοναστήρι, 1954.
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O παπασταμάτης Αθαν. Βασιλείου, ανεψιός του Χασιώτη οπλαρχηγού Μελέτη Βασιλείου
και ιερέας της «Παναγίας Βλασαρούς» στην Αθήνα.

Φωτο: 1880 περίπου (αρχείο οικογένειας Παπασταμάτη).
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Σκίτσο του Εμμ. Βάρβογλη, 1927.

Εικονίζονται οι καλόγηροι της Ι. Μονής Κλειστών. Αρχείο Βαγγ. Βάθη.
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1922. Φωτο: Από την επίσκεψη στο Μοναστήρι του Νικ. Καζαντζάκη.

Εντοιχισμένη επιγραφή ανακαίνισης του Μοναστηριού.
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Το Φρούριο της Φυλής. (4ος π.Χ. αι.). Βορεινή όψη. Φωτο: Δ. Γ., 2003.

Η Ανατολική πλευρά του Τείχους με τις φθορές από το σεισμό και τα πρόχειρα προστα-

τευτικά μεταλλικά ελάσματα στον αμυντικό πύργο. Φωτο: Δ. Γ., 2003.




