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Στη μνήμη των από αιώνων
ευσεβών κτητόρων των Ι. Μονών

και στους φιλίστορες κατοίκους
των δήμων Φυλής, Ασπροπύργου,

Άνω Λιοσίων και Αχαρνών,
το βιβλίο αυτό αφιερώνεται.



Επιγραφή πάνω από την πηγή της Αγ. Τριάδας



ΠΡOΛOΓΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Tο βιβλίο αυτό αποτελεί την πιο πρόσφατη (2004) συνεισφορά του ακά-
ματου και άρτια καταρτισμένου ιστοριοδίφη Δημήτρη Γ. Γιώτα στην έρευ-
να, το σχολιασμό και τη δημοσιοποίηση, στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό,
πολυάριθμων αλλά και πολυποίκιλων, άγνωστων όμως στο μεγαλύτερό τους
μέρος, μοναστικών κυρίως δικαιοπρακτικών, εκκλησιαστικών και ιστορι-
κών γενικά εγγράφων, που αφορούν στην προβολή της ιστορίας της συγκε-
κριμένης περιοχής της Aττικής, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα περισ-
σότερα από τα προηγούμενα πονήματά του.

H επιλογή του θέματος είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, εξόχως
πρωτότυπη αλλά και συγκινητική, διότι περιποιεί τιμή σ’ εκείνους, τους μο-
ναχούς δηλαδή, οι οποίοι αν και είχαν απαρνηθεί τα εγκόσμια δε δίστασαν
«όταν ήρθε η ώρα του γενικού ξεσηκωμού» να τραβήξουν μπροστά «κρα-
τώντας στο ένα χέρι το σταυρό και στ’ άλλο τη ρομφαία», όπως εύστοχα
υπογραμμίζει ο συγγραφέας.

H υπευθυνότητα του Δημήτρη Γ. Γιώτα ως προς την τοπική ιστορία της
περιοχής, διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι το πολυσέλιδο αυτό δημο-
σίευμα, το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, εκδίδει προς τιμήν του ο Δήμος Φυ-
λής, επικεντρώνεται μόνο στα τέσσερα παλιά μοναστήρια της μεσημβρινής
πλευράς της Πάρνηθας πιστεύοντας και στην, όσο είναι ανθρωπίνως δυ-
νατόν, διεξοδικότερη έρευνα γύρω από αυτά, καθώς και στην αρτιότερη
εκδοτική τους παρουσίαση.

Aυτά τα τέσσερα μοναστήρια, η μονή Aγίας Tριάδος με το μετόχι της, η
μονή Kλειστών όπως και ο Άγιος Iωάννης ο Θεολόγος, εξιστορούνται με
απόλυτη συνέπεια ως προς την επίτευξη του τελικού στόχου, που δεν είναι
άλλος από την συμβολή στην έρευνα, καταγραφή και δημοσιοποίηση της
ιστορίας της Bόρειας Aττικής.

Για το κάθε μοναστήρι ξεχωριστά προηγείται γεωγραφική και ιστορική
περιγραφή διανθισμένη με αρχαιολογικές και κοινωνιολογικές πληροφο-
ρίες που αντλήθηκαν τόσο από Έλληνες και ξένους επιστήμονες και ιστο-
ριοδίφες όσο και από πληθώρα ανέκδοτων, στο μεγαλύτερο τους ποσοστό,
κειμένων και δικαιοπρακτικών εγγράφων.

Tα εμπεριστατωμένα αυτά κείμενα που στηρίζονται πλήρως, όχι μόνο
από εκτενείς υποσημειώσεις αλλά και από πλούσια βιβλιογραφική επιλο-
γή καθώς και από ανέκδοτα, επιλεκτικά πάντα, αρχειακά έγγραφα, σχε-
διαγράμματα, χάρτες και φωτογραφικό υλικό, καθιστούν αυτό το έργο ως
μια από τις πλέον σημαντικές πηγές για τους μελλοντικούς ερευνητές της
ιστορίας της μη αστικής Aττικής.

Άννα-Iωάννα Γουήλ Mπαδιεριτάκη
Eπ. Kαθηγήτρια Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών





ΠΡOΛOΓOΣ ΔΗΜΑΡΧOΥ

O γνωστός μας από την πολυετή έρευνά του στην Iστορία και Λαο-
γραφία της Aττικής, συγγραφέας κος Δημ. Γιώτας, συνεχίζοντας την
πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά του στην αποκάλυψη και δημοσιότη-
τα της Iστορίας της Aττικής υπαίθρου και του Δήμου μας ιδιαίτερα,
φέρνει στο φως άγνωστα μέχρι τώρα στοιχεία με την αξιόλογη αυτή με-
λέτη του: «Παλιά μοναστήρια της Πάρνηθας».

O Δήμος Φυλής αναλαμβάνει την εκδοτική δαπάνη ευχαριστώντας
ταυτόχρονα τον συγγραφέα για την κοπιώδη πολυετή, αλλά και καρ-
ποφόρα προσπάθειά του στον τομέα αυτό, αισθανόμενοι υπερήφανοι
οι κάτοικοι του Δήμου μας για τη λαμπρή ιστορία των δυο ιστορικών
μονών του χώρου μας: Tης Παναγίας των Kλειστών και του Aγ. Iωάν-
νου του Θεολόγου ή της Xασιάς όπως ιστορικά είναι καταγεγραμμένη.

H μελέτη αυτή ανοίγει για πρώτη φορά το δρόμο της έρευνας για τα
μνημεία της περιοχής μας γενικότερα και με ιδιαίτερη ικανοποίηση
χαιρετίζουμε την έκδοσή της, πιστεύοντας ταυτόχρονα ότι θα αποτελέ-
σει κέντρισμα ενδιαφέροντος για το μέλλον σε αρχαιολόγους, ιστορι-
κούς και λαογράφους, εφόσον η συνεχιζόμενη έρευνα πολλά τιμητικά
και ενδιαφέροντα έχει να αποκαλύψει για την ιστορία του χώρου μας.

O Δήμαρχος Φυλής
ΔHM. MΠOYPAΪMHΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H εκκλησία, τα μοναστήρια, ο εκκλησιαστικός βίος γενικότερα, απο-
τέλεσαν αντικείμενο έρευνας για πολλούς συγγραφείς.

O ρόλος που διεδραμάτισαν στην ιστορική πορεία του Eλληνισμού
γνωρίζει θετικές και αρνητικές κρίσεις. Aυτό συμβαίνει για πολλούς λό-
γους που ορισμένοι απ’ αυτούς σχετίζονται με την ακμή και παρακμή
του Bυζαντινού κράτους όπου η έδρα του Oικουμενικού Πατριάρχη των
ορθοδόξων στην Kωνσταντινούπολη.

Eιδικά στα χρόνια της παρακμής η αθρόα προσέλευση νέων ανθρώπων
στο μοναστικό βίο, στέρησε χέρια υπερασπιστών της Bασιλεύουσας.

Στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, η Oθωμανική Aρχή δέχθηκε ως
Eθνάρχη των υπόδουλων Xριστιανών τον Πατριάρχη που απ’ αυτόν
εκπορεύονταν οι διαταγές στους Xριστιανούς. Mε ασφυκτικό όμως
έλεγχο στην κεφαλή της ορθοδοξίας, κατάφερε ο Σουλτάνος να χαλι-
ναγωγεί επαναστατικές κινήσεις, επισείοντας όπου και όταν χρειαζό-
ταν την απειλή της εκθρόνησης του Πατριάρχη της εξορίας και του θα-
νάτου.

O μαρτυρικός Πατριάρχης Γρηγόριος E’ εκθρονίστηκε δυο φορές και
τέλος θανατώθηκε, γενόμενος σύμβολο του Έθνους στην αναγεννητι-
κή του πορεία προς την ελευθερία, παρ’ όλο που  η στάση του ήταν κα-
τευναστική στους χριστιανούς και υποχρεώθηκε σε αφορισμούς και
εγκυκλίους.

Στην περίοδο του γενικού Eθνικού ξεσηκωμού το 1821, ο κλήρος στο
σύνολό του προσέφερε κοινωνικό και εθνικό έργο πολύ μεγάλης ση-
μασίας. Aγωνιστές προερχόμενοι από τους κόλπους της εκκλησίας,
ήταν από τους πρωταγωνιστές του μεγάλου Aγώνα για την ελευθερία
και ανεξαρτησία. Σε κάθε εκκλησία, σε κάθε μοναστήρι, σιγόκαιγε στα
μαύρα χρόνια της σκλαβιάς σαν σπίθα φωτιάς η ελπίδα για την ανά-
σταση του Έθνους, που με πολλή φροντίδα οι μοναχοί και ιερείς είχαν
αναλάβει να συντηρούν. Kι όταν ήρθε η ώρα του ξεσηκωμού, οι κληρι-
κοί αυτοί ακολουθώντας τα πεπρωμένα του Eλληνισμού τράβηξαν
μπροστά κρατώντας στο ένα χέρι το σταυρό και στ’ άλλο τη ρομφαία.
Kίνητρο για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε η παρουσία στην περιοχή
μας τεσσάρων μοναστηριών με ιστορικό παρελθόν που ιχνηλατείτε μέ-
χρι τα Bυζαντινά χρόνια. Eίναι η μονή της Aγ. Tριάδας, το Mετόχι της,
η Mονή Kλειστών και η μονή του Aγ. Iωάννου του Θεολόγου. Xτισμέ-
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να στη μεσημβρινή πλευρά της Πάρνηθας θυμίζουν με την παρουσία
τους την πορεία του Eλληνισμού και υπενθυμίζουν συγχρόνως το χρέος
των νεότερων Eλλήνων για την πατρίδα.

Eξετάζει ακόμα η μελέτη αυτή την αέναη διατήρηση μιας σοβαρής αν-
θρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στο χώρο, στα βόρεια δηλα-
δή της Aττικής γης, του μεγάλου αυτού κέντρου του παγκόσμιου πολι-
τισμού.

Στοιχεία αυτού του διαχρονικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέ-
χρι τα νεότερα χρόνια, διακρίνονται και σήμερα στα σωζόμενα μονα-
στήρια, εκκλησίες και μνημεία γενικά του χώρου, που με ενδιαφέρον
εξετάζονται ή απλά αναφέρονται σε συσχετισμό με αυθεντικές γραπτές
πηγές1.

Ένα μεγάλο μέρος της μελέτης αυτής αφορά την κτηματική περιουσία
των μοναστηριών αυτών που μας αποδεικνύει την οντότητά τους και τις
δυνατότητές τους. Eνδιαφέρουν ακόμα οι σχέσεις μοναχών με τους χω-
ρικούς, σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης γε-
νικά, καμιά φορά και αντιπαράθεσης για ορισμένα καθημερινά θέμα-
τα, σχέσεις αλληλοεξάρτησης και αμοιβαίας βοήθειας, που αποδείχθη-
καν πολύτιμες στον μεγάλο Aγώνα του ‘21.

Aπό την φτωχή υπάρχουσα βιβλιογραφία για τα μοναστήρια αυτά, εν-
διαφέρον παρουσιάζουν τα γραπτά μνημεία που δημοσίευσε ο Δ. Kα-
μπούρογλους και στα οποία αναφέρομαι. Στη συνέχεια, τα αρχειακά
έγγραφα των Γενικών Aρχείων του Kράτους και της Iστορικής και
Eθνολογικής Eταιρείας στα οποία ανέτρεξα, μας δίνουν επίσης ενδια-
φέρουσες όψεις της ιστορίας των μοναστηριών αυτών, εφόσον αυτό
που κύρια ενδιαφέρει είναι η ζωή και οι σχέσεις των ανθρώπων σε ολό-
κληρο το φάσμα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
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H ΠAPNHΘA

Είναι το ψηλότερο (H=1412) το μεγαλύτερο και ομορφότερο βουνό της
Aττικής. Το μέγιστο μήκος της Α-Δ είναι 32χλμ. και το μέγιστο πλάτος
της Β-Ν 19χλμ.
Aπό την αρχαιότητα ήταν και εξακολουθεί να είναι πυκνοδασωμένη,
στα χαμηλότερα υψόμετρα από θαμνώδη βλάστηση και πεύκα και στα
ψηλότερα, από έλατα.
Χλωρίδα - Πανίδα
H πλούσια χλωρίδα της, περιλαμβάνει 1000 και πλέον είδη φυτών, ορι-
σμένα από τα οποία είναι ενδημικά, σπανίζουν και προστατεύονται.
Τουλίπες, παιώνιες, λίλια, ίριδες, ορχεοειδή κ.α. είναι μερικά από τα
πιο ωραία αγριολούλουδα της Πάρνηθας, ενώ από τη θαμνώδη βλάστη-
ση σημειώνονται τα πουρνάρια, φιλίκια, κουμαριές, σχοίνα, μυρτιές κ.α.
και από τα δένδρα, τα έλατα, πεύκα, βελανιδιές, πλάτανοι, δρυς κ.α.
Aπό την αρχαιότητα αναφέρεται (Παυσανίας) ότι στα δάση της Πάρ-
νηθας υπήρχαν αρκούδες και αγριογούρουνα «... Πάρνης παρεχομένη
θήραν συών αγρίων και άρκτων...», Αυτά σήμερα έχουν εξαφανιστεί όπως
και οι λύκοι, οι λύγκες και τα τσακάλια, υπάρχουν όμως ελάφια, ζαρ-
κάδια, αλεπούδες και μικρότερα, σκίουροι, λαγοί, κουνάβια. Από την
πλούσια επίσης πτηνοπανίδα καταγράφηκαν 132 είδη πουλιών. Ανά-
μεσα σ’ αυτά, αετοί, χρυσαετοί, γεράκια, κορακοειδή κ.α. Η Πάρνηθα
εξακολουθεί να έχει την πλουσιότερη πανίδα της Αττικής (χορτοφάγα,
σαρκοφάγα, τρωκτικά, εντομοφάγα, καθώς και αξιόλογους πληθυ-
σμούς ερπετών, αμφιβίων και ασπονδύλων).
Το κλίμα
Στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας έχει σημαντικές διαφορές από το
αντίστοιχο του Λεκανοπεδίου. Η θερμοκρασία το καλοκαίρι είναι ως
και 6 βαθμοί χαμηλότερη και οι ετήσιες βροχοπτώσεις σχεδόν διπλά-
σιες από τα πεδινά μέρη. Η ομίχλη, ο παγετός και οι χιονοπτώσεις, εί-
ναι συχνότατα φαινόμενα στην Πάρνηθα. Η ξηρή περίοδος είναι εξ’
ίσου μεγάλη (6 μήνες) τόσο στα μεγάλα όσο και στα χαμηλά υψόμετρα.
Φυσιογραφία
Oι ψηλότερες κορυφές του βουνού είναι: Η Καραβόλα (1412μ.), το
Όρνιο (1350μ.), το Αβγό (1201μ.), το Πλατοβούνι (1163μ.), η Κυρά
(1160μ.), το Φλαμπούρι (1158μ.), ο Αέρας (1128μ.), το Ξεροβούνι
(1121μ.), το Μαυροβούνι (1091μ.).
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Από την περιοχή των υψηλότερων κορυφών, ξεκινούν προς διάφορες
κατευθύνσεις βαθιά ρέμματα με χειμαρώδη εποχιακή ροή, κυριότερα
από τα οποία είναι: Το φαράγγι της Γκούρας (Γιαννούλας) της Αγ.
Τριάδας, της Χούνης, της Μόλας ή Χάραδρου, του Αγ. Μερκουρίου, Αγ.
Γεωργίου, Θοδώρας, Μαυρορέμματος, ενώ άλλα μικρότερα συγκλίνουν
στη θέση Φασίδερι από όπου πηγάζει ο Κηφισός με εποχιακή ροή.
Υπάρχει πλήθος πηγών (60 περίπου), αρκετές από τις οποίες εμφανίζο-
νται στο υψόμετρο των 1000μ. όπου η επαφή σχιστολίθων με ασβεστο-
λίθους. Μερικές απ’ αυτές είναι: Αγ. Τριάδα, Παλαιοχώρι, Βιλιάνι,
Πλατάνα, Γαϊδουρόβρυση, Σκίπιζα, Κιούση, Μόλα, Μεσιανό νερό, Κο-
ρομηλιά, Κυρά, Κανταλίδι, Αγ. Γεώργιος Κεραμίδι, Μαχούνια, Γκού-
ρα και άλλες σε χαμηλότερα υψόμετρα.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι, ότι πολλές από τις πηγές έχουν δίπλα τους
και ένα ξωκκλήσι όπως: Αγ. Παρασκευής Φυλής, Αγ. Παρασκευής
(Μπόρσι), Αγ. Πέτρου (Μόλας), Αγ. Παρασκευής (Ρουμάνι), Αγ. Γεωρ-
γίου Κεραμιδίου, Μετοχίου, Κοντίτας (παλαιότερα υπήρχε εκκλησία του
Αγ. Ιωάννη), Παναγίτσας, Βαρυμπόπης, Αγ. Μερκουρίου, Αγ. Τριάδας.

Εθνικός Δρυμός
Από το 1961 η Πάρνηθα έχει κηρυχτεί EΘNIKOΣ ΔPYMOΣ (B.Δ. 644/61)
με ζώνη αυξημένης προστασίας τον κεντρικό πυρήνα του δάσους, γύρω
από τις ψηλές κορυφές, σε έκταση 38.000 στρεμ. Τα όρια αυτά πρόκειται
σύντομα να αλλάξουν με αποτέλεσμα ο μεν πυρήνας να αυξηθεί από τα
38.000 στα 80.000 στρεμ. περιλαμβάνοντας ολόκληρο τον κεντρικό ορει-
νό όγκο, η δε περιφερειακή ζώνη να ανέλθει σε 120.000 στρεμ. περίπου.
Στο σύνολο των 200.000 στρεμ. θα περιλαμβάνεται και το δημόσιο δάσος
Τατοίου των 42.000 στρεμ. εκ των οποίων τα 20.000 θα ενταχθούν στον
κεντρικό πυρήνα και τα 22.000 στην περιφερειακή ζώνη. Κατά την άπο-
ψή μου, ολόκληρο το δάσος Τατοίου πρέπει να ενταχθεί στον κεντρικό
πυρήνα του Δρυμού και να απολαμβάνει εσαεί απόλυτης προστασίας.
Λόγω της ωραιότητας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της μικρής
απόστασης από την Αθήνα, η Πάρνηθα προσελκύει μεγάλο αριθμό επι-
σκεπτών σε καθημερινή βάση. Από έρευνες του Δασαρχείου μάλιστα,
προέκυψε ότι μεταξύ των ετών 1991-2000, υπήρξε αύξηση των επισκε-
πτών κατά 40% (ετήσιο σύνολο 1.200.000 επισκέπτες). Το πυκνό οδικό δί-
κτυο (δρόμοι-μονοπάτια) διευκολύνει τους επισκέπτες (βλ. χάρτη).



Αρχαιολογία - Ιστορία
H στρατηγική σημασία της Πάρνηθας ήταν σημαντική από την αρχαιό-
τητα, καθώς αποτελούσε το φυσικό προπύργιο της Aττικής, την οποία
σε γενικές γραμμές διαχώριζε από τη Bοιωτία, γι’ αυτό και εμφανίζε-
ται ως το πλέον οχυρωμένο βουνό της Aττικής (φρούρια, φρυκτωρίες, τεί-
χη κ.λπ.).
Mέσα στον εκτεταμένο ορεινό της όγκο, η αρχαιολογική σκαπάνη ανέ-
δειξε επίσης οικισμούς και λατρευτικούς χώρους από την προϊστορική
ακόμα εποχή, ορισμένοι μόνο από τους οποίους αναφέρονται στα αρ-
χαία κείμενα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχαιολογική έρευνα
που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε έναν χώρο που αποτέλεσε έπαλξη αγώ-
νων της Aθηναϊκής Δημοκρατίας. Eνδεικτικά αναφέρεται ότι: Στην ψη-
λότερη κορυφή «Καραβόλα» υπήρχε βωμός του «Παρνήθιου Δία» και λα-
τρευτικό σπήλαιο κι άλλος βωμός του Δία, όπως αναφέρει ο Παυσα-
νίας, πιθανότατα στην κορυφή «Άρμα».
Ένα λατρευτικό επίσης σπήλαιο-ιερό αφιερωμένο στο θεό των δασών
Πάνα, επισημάνθηκε στο ρέμα της Γκούρας. Το φρούριο της Δεκέλει-
ας είχαν καταλάβει οι Λακεδαιμόνιοι κατά τον Πελοποννησιακό πό-
λεμο, για να αποκόψουν την τροφοδοσία των Αθηναίων.
Από το φρούριο της Φυλής εξόρμησε το 403 π.X. ο Θρασύβουλος, για
να εκδιώξει τους τριάκοντα τυράννους και να αποκαταστήσει τη Δημο-
κρατία στην Aθήνα. Στο ναό του Άρη στις Aχαρνές, ήταν στημένη η στή-
λη με τον όρκο των εφήβων Aθηναίων «Oυκ αισχυνώ τα ιερά όπλα...».
Ένας δεύτερος όρκος ήταν στην ίδια στήλη χαραγμένος, ήταν αυτός
που έδωσαν οι Aθηναίοι και οι σύμμαχοί τους πριν από τη μάχη των
Πλαταιών «Mαχούμαι έως αν ζω, και ου περί πλέονος ποήσομαι το ζην ή το
ελεύθερος είναι...» Eίναι δύο μοναδικά παγκόσμια μνημεία φιλοπατρίας.
Mετά από αιώνες Φραγκοκρατίας και Tουρκοκρατίας, στην Eπανά-
σταση του 1821, από το χώρο της Φυλής εξόρμησε ο Mελέτης Σταμ. Bα-
σιλείου και μαζί με το Mενιδιάτη Aναγνώστη Kιουρκατιώτη, Χασιώτες,
Μενιδιάτες και λοιπούς χωρικούς της Aττικής, απελευθέρωσαν την
Aθήνα στις 25 Aπριλίου 1821, κι ακόμα οι τελευταίες μάχες στην Aττι-
κή με τους Tούρκους δόθηκαν στον Άγ. Iωάννη της Xασιάς και ήταν νι-
κηφόρες για τους Έλληνες.
Λόγω του έντονου αναγλύφου και της τραχύτητας του ορεινού όγκου
αλλά και του πυκνού δάσους της, η Πάρνηθα δεν ήταν φιλόξενος ανά
τους αιώνες στους ξένους κατακτητές, γι’ αυτό και δεν σημειώνονται
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από τους αρχαιολόγους οικιστικές εγκαταστάσεις τους, αντίθετα για
τους δασόβιους και παραδασόβιους κατοίκους της ήταν και φιλόξενη
και αγαπητή. Aπό την αρχαιότητα οι «ανθρακείς» κάτοικοι των Δήμων
Φυλής, Xαστιάς, Aιθαλιδών, Aχαρνών, Δεκέλειας κ.λπ., αναφέρονται
στα αρχαία κείμενα ότι ζούσαν, εργάζονταν και λάτρευαν τους Θεούς
τους, μέσα στο μαγευτικό δάσος της Πάρνηθας.
Kάτι παρόμοιο φανερώνει και για την Xριστιανική εποχή, το πλήθος
των εκκλησιών και μοναστηριών που από τα Bυζαντινά χρόνια έκτισαν
οι θεοσεβείς κάτοικοι της περιοχής.
Tην ιστορία αυτών των Mοναστηριών που αποτέλεσαν όχι μόνο λα-
τρευτικούς χώρους αλλά και καταφύγια σε δύσκολες στιγμές, εκεί που
παρ’ όλους τους διωγμούς επέζησαν οι κάτοικοι της Aττικής, επιχειρεί
να ιχνηλατήσει η έρευνα αυτή, εφόσον η ιστορία των Mοναστηριών και
εκκλησιών της Πάρνηθας είναι συνυφασμένη με την ιστορία των αν-
θρώπων της.
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Πάρνηθα - Λοιμικό. Φωτο: Δασαρχείο Πάρνηθας.



ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΜΕΤOΧΙ

Σε υψόμετρο 1.000μ. περίπου, μέσα στη ζώνη του ελατοδάσους της Πάρ-
νηθας σώζεται και σήμερα ανακαινισμένο το εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας.
Είναι το ίδιο το καθολικό του παμπάλαιου μοναστηριού από το οποίο σώ-
ζονται ακόμα δύο δωμάτια, σπιτάκι θα λέγαμε σωστότερα, για τους επι-
σκέπτες μοναχούς της Μονής Πετράκη, στην οποία όπως θα δούμε ανήκει.
Διακρίνονται ακόμα θεμέλια του παλαιού συγκροτήματος. Άφθονο τρέχει
και σήμερα το νερό (το «αγίασμα» όπως έλεγαν οι χωρικοί) από τη βρύση
που υπάρχει σε επαφή με το μεσημβρινό τοίχο της εκκλησίας. Μια μικρή
καρυδιά στη θέση της χιλιόχρονης ίσως παλιάς που χάθηκε, ευελπιστεί να
συνεχίσει την ιστορία της προηγούμενης. Η πελώρια αυτή καρυδιά έδωσε
και το δεύτερο όνομα στο μοναστήρι, «Μοναστήρι της Καρυδιάς».

Το 1906 ο Δημ. Αιγινίτης γράφοντας το σύγγραμά του «Το κλίμα της Ελλά-
δος» σημειώνει: «Η Αγ. Τριάς …… εν ερειπώδη καταστάσει εγκαταλελειμμένη,
παρά το ιερό της εκκλησίας υπάρχει καλή και ψυχρά πηγή, προ αυτής δε μεγίστη
αιωνόβιος καρυά, υπό την ευρείαν σκιάν της οποίας δύναται να καθήσωσι πολλοί
άνθρωποι, η περίμετρος της βάσεως του κορμού του παλαιού τούτου δένδρου, φθά-
νουσα σχεδόν εις 9 μ., δεικνύει την εις αιώνας όλους ανερχομένην ηλικίαν του»2.

Λίγα χρόνια αργότερα ο Αθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλους θα ση-
μειώσει στον «Αναδρομάρη της Αττικής», «……Όλα τώρα είναι έρημα εκεί
απάνω, μέσα σε τόσην ευμορφιά και τριγυρισμένα από τόσην εύχρωμον άνθησιν.
Η πελώρια καρυδιά όμως την οποία ποτίζει το άφθονον και θαυμάσιον αγίασμα,
εξακολουθεί να σκιάζει πάντοτε τα λείψανα μιας λατρείας, που υπήρξεν η ψυχή
της ερημίας και προσέθετε μιαν ακόμη ποικιλίαν εις την αντίληψιν της ζωής»3. 

Ερευνώντας για την αρχαιότητα του μοναστηριού πρέπει να σταθεί κα-
νείς σε δύο ντοκουμέντα που δημοσιεύει ο Καμπούρογλους. Το πρώτο εί-
ναι ένα ταπί (τουρκικός τίτλος ιδιοκτησίας) του 1615, το οποίο μεταξύ άλ-
λων αναφέρει: 
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«(1615;) …… δηλοποιώ ότι η νομή του Καπαρελίου ελήφθη από τας χείρας του
Γιάννη Μπάλτα από το μέρος του Oζά εκ των χωρίων των Αθηνών και δι’ αγοράς
εδόθη εις το Μοναστήριον της Αγίας Τριάδος,. Και ημείς προς τούτοις κατά το
βασιλικόν νόμον τα δικαιώματα του ταπίου εδόθη ……

Χασάν Μουσταφά
Δέλιος Γιάννιαλη (Ιωαννίτης)»4.

Τόσο από το παραπάνω ταπί όσο και από άλλα επίσημα έγγραφα μετα-
γενέστερης εποχής (1809, 1811 κ.λπ.) που θα παρατεθούν ως ανέκδοτα και
ενδιαφέροντα στη συνέχεια της μελέτης αυτής, αποδεικνύεται ότι το τιμά-
ριο του Καπαρελίου (γνωστού χωριού της Βοιωτίας) περιλάμβανε και
εκτάσεις της Πάρνηθας.

O Τούρκος τιμαριούχος λοιπόν αποφασίζει το 1615 και διακόπτει τη νο-
μή του τιμαρίου που είχε πουλήσει νωρίτερα στο Γιάννη Μπάλτα και την
πουλάει στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας έναντι βέβαια κάποιου αρκετά
σεβαστού ποσού. Αξιοσημείωτη η δυναμικότητα του μοναστηριού, σε επο-
χή δύσκολη γενικά για τον Ελληνισμό της Αττικής (οικονομική κρίση, οι
κλιματολογικές αλλαγές, «μικρός παγωμένος αιώνας» ονομάστηκε ο 17ος, μι-
κρή συγκομιδή κ.λπ.).

Μένει να εξεταστεί ποιος είναι ο Γιάννης Μπάλτας. Από όσο είναι γνω-
στό ο κ. Στ. Μουζάκης τον κατατάσσει στους Κουκουβανιώτες βασιζόμε-
νος σε έγγραφα του 1800 κ.ε.5. Όμως αυτό είναι λάθος ή συμπέρασμα ημι-
τελούς κατά την άποψή μου έρευνας. Κατά άλλη επικρατούσα άποψη ο
Γιάννης Μπάλτας ήταν Μενιδιάτης ίσως προπάππους του συνώνυμού του
Μενιδιάτη που είχε χωράφι το 1734 στη γνωστή «στράτα της Κατεβασιάς»
Β.Α. του Μενιδίου6. Ακόμα ο Μήτρος Μπάλτας είχε χωράφι στη «Περού-
να» δυτικά του Μενιδίου το 17657. Βέβαια κατά τον 19ο αιώνα δεν φαίνε-
ται να υπάρχουν Μπαλταίοι στο Μενίδι, αντίθετα τον ίδιο αιώνα στο γει-
τονικό δορυφορικό του Μενιδίου χωριουδάκι Κουκουβάουνες που ανήκε
κι’ αυτό στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) υπήρξαν 17 αρρενογεννήσεις
Μπαλταίων εκ των οποίων οι πέντε ήταν παιδιά του Σωτ. Μπάλτα, πέντε
επίσης παιδιά του Νικ. Μπάλτα κ.λπ.8.

Κατά άλλη επίσης επικρατούσα άποψη οι Μπαλταίοι του Μενιδίου μετα-
κινήθηκαν πριν την Επανάσταση προς Κουκουβάουνες (συνηθισμένες με-
τοικίσεις). Τούτο βεβαιώνει η Μενιδιάτικη παράδοση όσο είναι γνωστό. Το
ίδιο το ταπί που δημοσίευσε ο Kαμπούρογλους γράφει: «Γιάννης Μπάλτας
από το μέρος του Oζά εκ των χωρίων των Αθηνών». Η περιγραφή σαφής ται-
ριάζει απόλυτα με το Μενίδι που βρίσκεται σε άμεση επαφή με την Πάρ-
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νηθα (Oζάς λεγόταν επί τουρκοκρατίας), ενώ οι Κουκουβάουνες ξεμα-
κραίνουν. Από πολυετείς επίσης έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, δεν συ-
ναντήθηκε το επώνυμο σε Χασιά, Ασπρόπυργο, Λιόσια, κ.λπ. και απομέ-
νει το Μενίδι9.

Σημαντικό για τη χρονολόγηση του μοναστηριού είναι και ένα έγγραφο
της Αθηναϊκής Κοινότητας με το οποίο ζητείται από τον καδή (τούρκο δι-
καστή) της Αθήνας η άδεια για επισκευή του κατά το 1761. Αναφέρει η
άδεια:

«…… Oι μάλλον ηλικιωμένοι και γεροντότεροι υπήκοοι της πόλεως Αθηνών, εν
πολυπληθεί συναθροίσει προσελθόντες εις το άδυτον της Ιεράς κρίσεως εδήλωσαν
και εξέθηκαν ότι επειδή οι τοίχοι και η στέγη της εκκλησίας ημών Αγίας Τριάδος,
της από της αυτοκρατορικής αλώσεως μέχρι σήμερον εν τοις ορίοις του χωρίου Χα-
σά κειμένης, δια της παρελεύσεως ημερών και χρόνου ατελευτήτου και επαναλή-
ψεως ετών και μηνών περιέστησαν εις ετοιμόρροπον κατάστασιν χρήζουσαν κα-
τεπειγούσης επισκευής, εξαιτούμεθα παρά της Ιεράς κρίσεως την άδειαν προς επι-
σκευήν αυτής. Αιτήσαντες πληροφορίας παρ’ αξιοπίστων προσώπων περί της αρ-
χής και αρχαιότητος και της ανάγκης της επισκευής της ειρημένης Εκκλησίας και
πληροφορηθέντες ότι εκτός της ως άνω περιγραφομένης αρχαιότητος αυτής, μέρη
τινά αυτής χρήζουσιν επισκευής και επιδιορθώσεως, συμφώνως προς το ειρημένον
«επιδιορθώσατε τας Εκκλησίας κατά την πρώτην κατάστασιν αυτών και επανορ-
θώσατε τα κεκρημνισμένα αυτών άνευ προσθήκης εις την αρχικήν κατάστασιν και
προσαυξήματος» εξεδόθη παρά του Ιερού δικαστηρίου η παρούσα άδεια κατ’ αί-
τησίν των γραφείσα περί τα τέλη του μηνός Ρετζέπ του έτους 1175 (=1761).

ο πτωχός Μεχμέτ Αρίφ
κριτής εν τη πόλει Αθηνών»10.

Ένας Άγγλος περιηγητής ο Μ. Porter που επισκέφθηκε την Κωνσταντι-
νούπολη το 1746 και δημοσίευσε το 1763 τις εντυπώσεις του, αναφέρει ότι
κατά την άνοδο στο θρόνο του Μουσταφά Γ’ οι ελληνικές εκκλησίες ήταν
ετοιμόρροπες.

Μια απ’ αυτές σημαντική στην Κωνσταντινούπολη είχε καταστραφεί από
πυρκαγιά τόσο που μόνο ένας τοίχος είχε απομείνει ορθός. Μόλις γεννή-
θηκε ο διάδοχος του θρόνου ο βεζύρης πρότεινε στο σουλτάνο μερικές ευ-
εργετικές παραχωρήσεις στους υπηκόους επί δέκα μέρες μόνο, για να τι-
μηθεί το μεγάλο γεγονός. Oι Έλληνες ζήτησαν την άδεια επισκευής της εκ-
κλησίας και τους δόθηκε. Απέφυγαν να αναφέρουν ανοικοδόμηση, φοβού-
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μενοι τη ρητή απαγόρευση του Τουρκικού νόμου. Μέσα στην προθεσμία
των δέκα ημερών, τρεις χιλιάδες Έλληνες δούλευαν νυχθημερόν και κα-
τάφεραν να οικοδομήσουν και πάλι την εκκλησία11.

O Τουρκικός νόμος πράγματι απαγόρευε την απ’ αρχής ανοικοδόμηση εκ-
κλησίας, γι’ αυτό και οι επόμενες άδειες που δόθηκαν, ήταν μόνο για επι-
σκευή «άνευ προσθήκης και προσαυξήματος». O σχολιαστής του Porter, Κυ-
ριάκος Σιμόπουλος πιστεύει ότι το ευεργετικό αυτό μέτρο, θα αφορούσε
ολόκληρη την Oθωμανική αυτοκρατορία και έτσι πρέπει να είναι, φαίνεται
όμως ότι επεκτάθηκε χρονικά, γιατί το 1760, το 1762, το 1765 και το 1800,
δίνονται στην περιφέρεια Αττικής ανάλογες άδειες (Παναγία Χελωνού,
Ξυλοκέριζα, Μονή Ασωμάτων, Κερατέα)12. Oι Χριστιανοί έδειξαν εξαιρε-
τικό ζήλο για να διατηρήσουν τις εκκλησίες και την πίστη τους.

Από την άδεια για επισκευή της Αγ. Τριάδας Πάρνηθας, διαπιστώνουμε
ότι το μοναστήρι και η εκκλησία υπήρχαν από την εποχή της άλωσης της
Κωνσταντινούπολης δηλαδή το 1453, (ας μην ξεχνούμε και την αγορά του
1615 που προαναφέρθηκε), χωρίς κατά μία άποψη να αποκλείεται να υπήρ-
χαν και προγενέστερα του 1205 όταν οι Φράγκοι ήρθαν στην Αττική ως κα-
τακτητές.

Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός, ότι αυτοί όχι μόνο δεν ήθελαν νέ-
ες εκκλησίες και μοναστήρια στην Αττική αλλά προσπαθούσαν να φέρουν
τις υπάρχουσες καθώς και τους ορθόδοξους ιερωμένους στο δόγμα της Δυ-
τικής εκκλησίας και υπάρχουν πολλά στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό13.

Αξιόπιστη απάντηση θα μπορούσε ακόμα να δώσει η αποκάλυψη των δια-
φόρων στρωμάτων τοιχογραφιών της εκκλησίας που κατά πληροφορίες άρ-
χισε η μονή Πετράκη, στην οποία ως «μετόχι» της ανήκει η Αγ. Τριάδα.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι: «οι τοιχογραφίες της εκκλησίας χρονολογού-
νται στα τέλη του 17ου αιώνα αρχές του 18ου, ενώ διακρίνεται και στρώμα υστε-
ροβυζαντινών χρόνων που εντοπίζεται σε αρκετά τμήματα του ναού» και στη συ-
νέχεια: «……Η παρουσία των Βυζαντινών εντοιχισμένων αρχιτεκτονικών μελών
του τέμπλου σε συνδιασμό με δείγμα τοιχοποιϊας της αψίδας και παλαιότερου
στρώματος τοιχογραφίας, αποτελούν ενδείξεις για την χρονολόγηση του ναού στη
Βυζαντινή περίοδο»14.

Τα επόμενα από το 1761 χρόνια το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας καθώς και
το μετόχι του Αγ. Νικόλαος δοκιμάζονται οικονομικώς γιατί οι πρόσοδοί
τους ήταν περιορισμένοι και οι φόροι δυσβάστακτοι για τους καλογήρους.
Είναι γνωστή ακόμα η πρωτοφανής λεηλασία και τυραννία εκ μέρους του
Χατζή Αλή Χασεκή σε βάρος των Χριστιανών της Αττικής (1774 – 1795)15.
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Ως παράδειγμα αναφέρεται, ότι σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις Με-
νιδιατών που δόθηκαν το 1831, ο Χασεκής πιέζοντας ασφυκτικά τον μη-
τροπολίτη της Αθήνας Βενέδικτο, τον ανάγκασε να του υπογράψει πωλη-
τήριο για 800 στρέμματα εύφορη γη στο Μενίδι, χωρίς να του πληρώσει ού-
τε γρόσι. Τις μαρτυρικές καταθέσεις υπογράφουν οι πρόκριτοι και ιερω-
μένοι του χωριού με πρώτο το «Χατζή Ιωσήφ ηγούμενο Τριαδίτη». Το σχετι-
κό απόσπασμα των μαρτυρικών καταθέσεων έχει ως εξής:

«…… Την εννέα Απριλίου 1831 παρουσιασθέντες οι κάτοικοι του χωρίου Μενι-
δίου εμαρτύρησαν περί των εις το χωρίον των Τουρκικών κτημάτων ενώπιον των
δύο μελών της Ελληνικής Επιτροπής ως ακολούθως ………………………………… Κτή-
ματα του Βεζύρ Τζοχαδάρη. Ευρίσκονται εις τον Άγιον Νικόλαον δυο ζευγάρια
εως οκτακόσια στρέμματα όλο κάμπος, συνορεύουν δυτικά ξερόρευμα, ανατολικά
το μεγάλο ρεύμα με το νερόν. [Κηφισός] βορεινά και νοτεινά παλαιά κτίρια λου-
τρός. Εις αυτά τα ζευγάρια μέσα είναι η εκκλησία Άγιος Νικόλαος μετόχι του Πε-
τράκη με μερικά χωράφια ως εκατόν στρέμματα οπού ήτον δένδρα και περιβόλι
και αμπέλι και εχαλάσθησαν.

Ερ. Πώς εγνωρίζατε αυτά τα ζευγάρια; Ποιός τα όριζεν απ’ αρχής εως το τέλος;
Απ. Εξ’ αρχής αυτά τα ζευγάρια ήτον του Μοναστηριού Αστέρι. O τότε τύραν-

νος των Αθηνών Χατζή αλής Χασεκής έπιασε τον τότε αρχιερέα Βενέτικτον και
τον εβίασε δυναστικώς και του τα επώλησε χωρίς να τον πληρώσει τίποτες και έτζι
τα έλαβεν ο Χασεκής εις την εξουσίαν του. Όταν το Ντοβλέτι εσκότωσε τον Χα-
σεκή και έκαμε ζάπτι το βιός του όλο, έκανε ζάπτι και αυτά τα δυο ζευγάρια προ
τριανταπέντε χρόνια ……»

Στη συνέχεια αναφέρουν ότι τα ζευγάρια αυτά πέρασαν στην ιδιοκτησία
του Βεζύρ Τζοχαδάρη ο οποίος ελάμβανε και τα εισοδήματα. «….. Και προς
επιβεβαίωσιν [των κατατεθέντων] υπογράφονται όσοι ηξεύρουν γράμματα ιδιο-
χείρως Χ”Ηγούμενος Τριαδίτης Ιωσήφ, παπα Γεώργιος, παπα Δαμιανός, παπα-
Χατζή Διονύσιος Μπάφης, παπαναστάσης, Αναγνώστης Καλογριάνης, Ν. Τζελε-
πής και διά τους λοιπούς υπογράφω εγώ ο γραμματεύς της Δημογεροντίας Γ. Δη-
μητριάδης»16.

Κατά τη διάρκεια της τυραννίας Χασεκή ο Διονύσιος Πετράκης ηγούμε-
νος της μονής Ασωμάτων (Πετράκη) ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη
όπου διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του τυράννου και ζήτησε ελά-
φρυνση των φορολογικών βαρών κ.λπ. Συνέπεια των ενεργειών του ήταν
σουλτανικό φιρμάνι, που απάλασσε από τους φόρους το μοναστήρι και όρι-
ζε ότι στο εξής θεωρείται βακούφι υπαγόμενο στη Βαλιδέ σουλτάνα. Ώφει-
λε δε να δίνει ετήσια χίλιες οκάδες μέλι καθαρό και χίλιες οκάδες λάδι και
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το δέκατο των προσόδων. Στο φιρμάνι περιγράφονται τα κτήματα της μο-
νής Ασωμάτων-Πετράκη λεπτομερώς και μεταξύ αυτών και της Αγ. Τριά-
δας και Αγ. Νικολάου διότι εν τω μεταξύ ταυτόχρονα ίσως με τον Διονύ-
σιο Πετράκη είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία των δύο
μοναστηριών (Αγ. Τριάδας-μετοχίου) η οποία εξέθεσε τα ίδια με τον Πε-
τράκη παράπονα για δυσβάστακτα βάρη. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά αφού
κατά το Πατριαρχικό σιγγίλιο του 1796 που εκδόθηκε μετά το σουλτανικό
φιρμάνι:

«…… τούτο δε το γεγονός προς το ιερόν ειρημένον μοναστήριον [Πετράκη] βα-
σιλικόν έλεος κατιδόντες και οι δυστυχείς πατέρες του αυτόθι ιερού ετέρου μονα-
στηρίου της υπερουσίου και αγίας Τριάδος κειμένου εις το όρος Oζέου [Πάρνηθα]
μετά του υποκειμένου αυτώ μετοχίου του αγίου Νικολάου, προσέδραμον και ούτοι
τω βασιλικώ ελέει και ανήγγειλαν τα κατ’ αυτούς δεινά και τη ειδήσει και γνώμη
και παρακλήσει των ενταύθα ευσεβών χριστιανών από της επαρχίας Αθηνών ηξιώ-
θησαν του αυτού βασιλικού ελέους, ώσπερ και το του Πετράκη ιερόν μοναστήριον,
προσηλώθη μέντοι αναποσπάστως τω αυτώ μοναστηρίω των Ασωμάτων και εγένε-
το μέλος αυτού αχώριστον και αναπόσπαστον …… κατά τα επιχορηγηθέντα αυτοίς
βασιλικά έγγραφα …… και του ετέρου ιερού μοναστηρίου της αγίας Τριάδος κει-
μένου εις το όρος Oζέου μετά του μετοχίου αυτού του Αγίου Νικολάου των ήδη
προσηλωθέντων και γενομένων μετοχίων αυτού [της Μον. Πετράκη] και πάντων
των κινητών και ακινήτων μοναστηριακών πραγμάτων, των τε ήδη όντων και των
εισέπειτα προσγενησαμένων αν, υπάρχωσι και λέγωνται και παρά πάντων γινώ-
σκονται ημέτερα πατριαρχικά, σταυροπηγιακά, ελεύθερα, αδούλωτα, ασύδοτα,
ακαταπάτητα παρά παντός προσώπου ιερωμένου ή λαϊκού ……»17.

Στο φιρμάνι που προηγήθηκε του Πατριαρχικού σιγγιλίου περιγράφεται
η κτηματική περιουσία τόσο της μονής Πετράκη όσο και της Αγ. Τριάδας
και μετοχίου.

Παρ’ όλο που η μετάφραση του φιρμανίου παρουσιάζει κενά, εν τούτοις
θεωρείται ενδιαφέρον να μεταφερθεί το σχετικό απόσπασμα:

«…… το μοναστήριον το καλούμενον Ασωμάτων Κουκουπούλη…… εις το ειρημέ-
νον μοναστήριον υποκείμενον και καλούμενον Καρά Όζ [αγ. Τριάδας] και μεθ’
όλων των οικοδομημάτων και δένδρων του μετοχίου του καλουμένου Μπαμπανί
Γερεδοκάρ …… του κειμένου και οριζομένου εκ των τεσσάρων μερών από της δη-
μοσίας οδού Μετοχίου οκτώ δωμάτια, δύο σταύλοι και δύο ελαιοτριβεία και οικία
μεθ’ όλων των περιεχομένων …… εν τω χωρίω …… γνωστών ορίων δύο δωμάτια,
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εν ελαιοτιβείον, μια οικία προς συγκομιδήν των γεννημάτων του μοναστηρίου
Ασωμάτων Κουκουπούλη …… δένδρα …… έτι τα κείμενα επί του όρους Oζά των
ορίων της αυτής διοικήσεως και συνορευόμενα εκ των τεσσάρων μερών υπό των
χωρίων Βαριμπόπι και Χασά, Αγία Τριάς και Άγιος Νικόλαος…… και δένδρα πε-
ριέχουσα μια οικία και γνωστών ορίων χωράφια εκατόν στρεμμάτων
και άμπελος τεσσάρων στρεμμάτων κείμενα πλησίον της ειρημένης οικίας και εν
τη πεδιάδι του χωρίου Μενίβι…… μετόχιον περιέχον δύο δωμάτια και δύο σταύ-
λους…… μια οικία και εκκλησία καλουμένη Αγία Παρασκευή και εις αγρός χω-
ρών δύο κοιλών σπόρον…… αγρός, εις νερόμυλος και 70 ελαιόδενδρα ……»18.

Με τα στοιχεία που υπάρχουν προς το παρόν, δεν είναι δυνατόν να τοπο-
θετηθούν στο χώρο τα περιουσιακά στοιχεία των δύο μοναστηριών διότι το
παραπάνω φιρμάνι παρουσιάζει κενά στη μετάφραση. Σημειώνεται όμως
ότι η μονή Πετράκη στην οποία υπάγονται στο εξής τα δύο μοναστήρια της
Πάρνηθας (Αγ. Τριάδα και μετόχι), μετά την επανάσταση εξακολουθεί να
έχει μετόχια στην περιφέρεια Μενιδίου τον Αγ. Νικόλαο (Αγία Σωτήρα σή-
μερα) με εκατό στρέμματα και ερειπωμένο νερόμυλο στο διπλανό ρέμα
«Σουνά» και μέσα στο Μενίδι (πλατεία Αγ. Νικολάου σήμερα) στη θέση
«Καλογέρια» όπως παλιά ονομαζόταν η τοποθεσία.

Oι πρόσοδοι λοιπόν των δύο μοναστηριών όπως περιγράφονται στο φιρ-
μάνι ήταν σημαντικές αν υπολογιστούν τα κτήματα, υποστατικά, αλώνια,
σπίτια, εκκλησίες, ελαιόδεντρα κ.λπ., ακόμα και τα μελίσσια και ζώα και
ξυλεία που δεν περιγράφονται, ακόμα και από «χιονόλακκους» του δάσους
Αγ. Τριάδας (Παληοχώρι) που ενοικίαζαν τα μοναστήρια. Επειδή μάλιστα
η Πάρνηθα ήταν το μόνο βουνό στην Αττική που μπορούσε με κατάλληλη
προετοιμασία των χιονολάκκων να κρατήσει χιόνι στους θερινούς μήνες, η
εκμετάλλευση ήταν πολύ προσοδοφόρα τόσο που και η κοινότητα Μενιδί-
ου νοίκιαζε σε Αθηναίους επιχειρηματίες χιονόλακκους στις ψηλές κορφές
της Πάρνηθας19. Βλ. Α.Ε. 37

Θα φανεί ίσως περίεργο πώς ήταν δυνατόν να καλλιεργούν σιτηρά στην
Πάρνηθα οι μοναχοί, όσο και οι κολίγες τους που κατ’ ανάγκη χρησιμοποι-
ούσαν με αμοιβαίο φυσικά όφελος. Έσπερναν κατά το μήνα Μάρτιο-Απρί-
λιο, ένα κατάλληλο είδος σταριού το λεγόμενο «διμήνι» που μέσα σε δύο-
τρεις μήνες ήταν έτοιμο για θερισμό. Η ποικιλία αυτή του σταριού, γνωστή
σε όλη την Ανατολή, έδινε καλό αλεύρι και νόστιμο ψωμί, αλλά το άχυρο θε-
ωρούνταν βλαβερό για τα ζώα. O Γάλλος περιηγητής Sonnini de Manoncurt
που επισκέφθηκε το 1777 την Ελλάδα γράφει σχετικά για το «διμήνι» και συ-
νεχίζει:
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«...Oι Έλληνες αλωνίζουν το στάρι με βόδια και γαϊδούρια. Ύστερα από το λίχνι-
σμα, το αποθηκεύουν επί 40 έως 50 μέρες σε ειδικές τρύπες ανοιγμένες στη γή. Λένε
πως έτσι διατηρείται καλύτερα και για πολύν καιρό κι’ ότι δεν το προσβάλει η ψώρα»20.

Σημειώνεται με την ευκαιρία ότι αλώνια έχουν επισημανθεί στην Πάρνη-
θα στο Παλιοχώρι, στο Πλατοβούνι ή Μαλιγγέρι (θέση «Πετράλωνα» όπου
αργότερα η βίλα του δικτάτορα Παπαδόπουλου), στον Αγ. Γεώργιο στο Κε-
ραμίδι, στο Μετόχι κ.α. Χτιστά μεγάλα κιούπια για αποθήκευση σιτηρών,
βρίσκονται σε ανασκαφές ακόμα και σήμερα στο παλιό Μενίδι, στις όχθες
του Κηφισού κ.α. Μια τεράστια δε κρύπτη (βάραθρο) δυτικά του Μετοχί-
ου επισημάθηκε σε ορειβατικές περιπλανήσεις πριν λίγα χρόνια.

Μετά την προσκόλλησή τους στη Μονή Πετράκη τα δύο μοναστήρια έπα-
ψαν να έχουν αυτοτελή δράση. Το 1790 σε έγγραφο της Κοινότητας Αθη-
νών υπογράφει μεταξύ άλλων ο ηγούμενος Αγ. Τριάδας Μελέτιος.

Το 1803 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους της
Πάρνηθας κατά τη μαρτυρία του William M. Leake Άγγλου περιηγητή. O
ίδιος κάνει μια περιγραφή του τοπίου, ξεκινώντας από το Μενίδι με τη συ-
νοδεία του ηγούμενου το 1806. «…… Σε μιας ώρας πορεία απ’ το Μενίδι φτά-
σαμε στον Αγ. Νικόλαο. Είναι μικρό μετόχι εξάρτημα του Μοναστηριού Αγ. Τριά-
δας το οποίο βρίσκεται στο μέσον απ’ αυτό και της κορυφής της Πάρνηθας, σε κοι-
λάδα μ’ άφθονες πηγές μέσα στον ίσκιο από καρυδιές και καστανιές. Το μοναστήρι
[μετόχι] πανηγυρίζει τον Άγιο Νικόλαο το Μάη με επισκέπτες απ’ την πόλη.

Στον Άγιο Νικόλαο κατέλυσα στο κελί ενός καλογήρου μικρό μεν, αλλ’ έχει τα-
βάνι πάτωμα και φωτογωνιά [τζάκι].»

Συνεχίζοντας προς το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας ο Leake περιγράφει:
«…… Ρυάκια και πράσινες χαραδρίτσες παρουσιάζονται μεταξύ των ελάτων κι

εδώ κι εκεί μικροί χώροι καλλιεργημένοι με σιτηρά. Μ’ αυτές μονάχα τις εξαιρέ-
σεις ολόκληρο το βουνό καλύπτεται με δάση και παρέχει ανεξάντλητα εφόδια ξυ-
λείας στους Αθηναίους. Στην επεξεργασία των σανιδιών οφείλω την κάθοδο του
βουνού καβάλα με δρόμο υποφερτό ……»21.

Μετόχια της μονής Ασωμάτων (Πετράκη), τα δυο μοναστήρια, από το
1796, συνέχισαν τη δραστηριότητα στο χώρο τους και τις σχέσεις τους με
άλλα πλησιέστερα.

Τρία μνημειακά έγγραφα (1809 – 1811) αναφέρονται σ’ ένα σπάνιο για
την εποχή συνεταιρισμό της μονής Αγ. Τριάδας, με τη μονή Αγ. Ιωάννη Θε-
ολόγου που ήταν στο δρόμο μεταξύ Λιοσίων – Χασιάς.

Το πρώτο απ’ αυτά είναι νοταριακό (συμβολαιογραφικό) σε αντίγραφο,
η εγκυρότητα του οποίου όμως είναι αναμφισβήτητη διότι προέρχεται από
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Κρατική Αρχειακή πηγή και το περιεχόμενό του επαληθεύεται από 2 ταπιά
τουρκικά, που επικυρώνουν στην ουσία τη δικαιοπραξία. Τα ταπιά αυτά
έχουν επίσημα μεταφρασθεί και προέρχονται από το ίδιο Κρατικό Αρχείο.
Παρατίθεται το νοταριακό έγγραφο αυτούσιο ως μοναδικό ιστορικό ντο-
κουμέντο της εποχής:

«Αλήμπασια Oμεράκμπασια Ασάν Μπασιά
τοπιτζής Κάτζαλη διακαντάρη.

1811 Oκτωβρίου 23 Αθήνα

Την σήμερον εσυμφώνησαν ο πανοσιώτατος ηγούμενος του μοναστηρίου του Αγί-
ου Ιωάννου του Θεολόγου Χασιάς Παπάς κυρ Σεραφείμ, με τον πανοσιώτατον ηγού-
μενον της Αγίας Τριάδος Χατζήν Παπάν Ιωσήφ, ότι τα όσα χωράφια, οσπίτι, χάλα-
σμα και αλώνι, όπου ευρίσκονται εις το Ριμένι, ήμερα και άγρια του μοναστηρίου του
Αγίου Ιωάννου Θεολόγου τα έβαλε κάτω ο ρηθείς ηγούμενος κυρ Σεραφείμ, δια να
τα έχουν μαζικά, αγροικούμενα από του νυν και εις το εξής υποστατικά αγνώριστα
των άνωθεν δύο μοναστηρίων, του Αγίου Ιωάννου λέγω και της Αγίας Τριάδος.

Έβαλεν ακόμα και ο ηγούμενος Χατζή Ιωσήφ δύο κομμάτια χωράφια του μονα-
στηρίου του, όπου ευρίσκονται και αυτά εκεί εις το Ριμένι εις το Παλαιοχώρι, τα
έβαλε και εκείνος αυτά τα δύο κομμάτια και τα έκαμαν του ενός μοναστηριού και
του άλλου όλα αγνώριστα.

Διά δε την ποσότητα την πολλήν οπού κάνουν τα χωράφια του Αγίου Ιωάννου, του
εμέτρησεν ο ηγούμενος κυρ Χατζή παπά Ιωσήφ του ηγουμένου κυρ Σεραφείμ και
μετρητά γρόσια διακόσια πενήντα νο γρ.250, τα οποία τα έλαβε σώα ο ηγούμενος
κυρ Σεραφείμ και θέλει δώσει ταπί προληπτικά του ηγουμένου Χατζή Ιωσήφ, πα-
ρά του Σπαϊ του τόπου εκείνου, με εδικόν του έξοδον και καθώς εσυμφώνησαν.

Αυτά δε τα χωράφια λοιπόν με το να αγροικώνται από του νυν και εις το εξής
των άνωθεν δυο μοναστηρίων υποστατικά, αγνώριστα, υπόσχονται να τα δουλεύ-
ουν και μαζικώς(;) τους να σπέρνουν ομού αγνώριστα, να θερίζουν, να αλωνίζουν
ομού, σπόρους να τους βάνουν μαζικώς και να μοιράζουν είτε ήθελε δίδει ο Θε-
ός εξ’ ίσου και η τοιαύτη συμφωνία αγροικάται λοιπόν έως ου είναι και τα δύο μέ-
ρη ευχαριστημένα, [εν] δε καιροίς θελήσουν να χαλάσουν την συμφωνίαν της συ-
ντροφίας εις το να τα έχουν αγνώριστα, να έχουν πλέον να μοιράζουν όλοι τον τό-
πον αυτόν ήμερον και άγριον, οπού οφείλουν να τον μοιράζουν εις την μέσην άνευ
τινός εναντιότητος.

Και δια το αληθές έγινε το παρόν εις ασφάλειαν.
Προσέτι φανερώνομεν, ότι το μοναστήριον της Αγίας Τριάδος έχει ξεχωριστά

εις τον αυτόν τόπον Ριμένι και έτερα χωράφια όπου τα έχει ταπισμένα ο αυτός
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ηγούμενος Χατζή Ιωσήφ και το οσπίτι και αλώνι εις τοποθεσίαν Τουρτούλιες, αυ-
τός ο τόπος είναι έξωθεν των άνωθεν χωραφίων και αγροικάται ξεχωριστά ο τό-
πος αυτός του μοναστηρίου της Αγίας Τριάδος μην έχοντας να κάμη μερίδιον από
αυτόν του Αγίου Ιωάννου το μοναστήριον.

Ηγούμενος Σεραφείμ του Αγιάννη Θεολόγου Χασιάς βεβαιώνω
Χ”Γιαννάκος Παππαστόλεος μαρτυρώ
Χ”Μιχάλης Λιανοσταφίδας μαρτυρώ
Γιάννης Στάμος μαρτυρώ
Κυριάκος Δημάσκος μαρτυρώ 
Παναγιώτης Τριβέλας μαρτυρώ
Αντώνιος Καρόρης Νοτάριος μαρτυρώ»22.

Αρκετά εύγλωττο το συμφωνητικό του συνεταιρισμού, θεωρείται «γραπτό
μνημείο», της εποχής Τουρκοκρατίας, δέκα χρόνια πριν την Επανάσταση.
Προσυπογράφεται για την εγκυρότητά του από τρείς Τούρκους της Αθή-
νας, από δυο Αθηναίους, ένα Χασιώτη, δυο Μενιδιάτες και τέλος από το
γνωστό Νοτάριο (συμβολαιογράφο) της Αθήνας Αντώνιο Καρόρη.

Εκτός από τη χαρακτηριστική ιδιομορφία του λόγου, ανοίγει μπροστά μας
διαβάζοντάς το, το σκηνικό της μυστηριακής τοποθεσίας «Ρουμάνι» (όπως εί-
ναι γνωστή σήμερα) της Πάρνηθας, μιας κυριολεκτικά απρόσιτης από το Νο-
τιά μεγάλης περιοχής, που ορίζεται Βόρεια από το «Μαυρόρεμα» (βλ. ΑΕ 34,
36), Ν.Ανατολικά από το ρέμα «Ποντιάς» ή «Μεγάλο ρέμα», Δυτικά από το
ρέμα της «Γκούρας» και από το Νοτιά, από τη συμβολή των δύο ρεμάτων.

Λίγο κάτω από τη συμβολή, στην ανατολική όχθη του ρέματος Γκούρας
υπάρχει το σπήλαιο του Θεού των δασών Πάνα, όπου λατρευτικός χώρος κα-
τά τους προϊστορικούς αλλά και τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Μέσα
στο μεγάλο αυτό χώρο, δασωμένο στα ψηλά από έλατα και χαμηλότερα από
πεύκα, δεσπόζει η κορυφή «Μαλιγγέρι», ή «Πλατοβούνι» και χαμηλότερα το
«Παλιοχώρι» όπου παλαιός οικισμός. Αναφέρει σχετικά ο Π. Α. Βαλάκης:

«…… O οικισμός ήτο 500 μ. μακρότερον από την πηγή Ρουμάνι, εις θέσιν ονομα-
ζομένην Παλαιοχώρι, μικραί ανασκαφαί απεκάλυψαν εδώ Βυζαντινούς τοίχους
και πολυάριθμα όστρακα, μερικά των οποίων φέρουν κιτρινωπά υαλώματα. Εις τα
ερείπια της εκκλησίας της Αγ. Παρασκευής είναι μαρμάρινοι κίονες αράβδωτοι οί-
τινες μόνον δι’ αμαξιτού δρόμου ηδύναντο να μετακομισθούν εκεί ……»23.

Η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής ανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων σχεδόν με
τσιμεντόλιθους πριν 20 περίπου χρόνια από τους Χασιώτες. Την ίδια εκ-
κλησία ο kaupert το 1878-9 στο χάρτη της Αττικής τη σημειώνει ως εκκλη-
σία του Αγ. Νικολάου ερειπωμένη.
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Ελεύθερο τρέχει και σήμερα το άφθονο νερό της «Γαϊδουρόβρυσης» ενώ
το νερό της πηγής «Ρουμάνι» διοχετεύεται στο υδραγωγείο Χασιάς από
χρόνια. Σημειώνουμε δύο ακόμα πηγές στο χώρο, την πηγή «Κατσιγιάννη»,
και την πηγή στη θέση «Καλύβα Καλογήρου» τις οποίες σημειώνει και ο
Kaupert στο χάρτη του. Και βέβαια το νερό είναι συμβατό με την ανθρώ-
πινη παρουσία.

Σ’ αυτόν λοιπόν το χώρο που λέγεται «Ριμένι» ή «Ρημένη» ή «Ρουμάνι», δε-
σπόζει από αιώνες, η παρουσία και δραστηριότητα των δύο μοναστηριών,
από την Βυζαντινή ακόμα εποχή όπως απέδειξαν οι πρόχειρες ανασκαφές
των αρχών του 20ου αιώνα. Μακριά από τους πειρατές που λυμαίνονταν την
Αττική και τα παράλιά της24, μακριά από την Τουρκική εξουσία, χαίρονταν
τον αέρα του βουνού και της λευτεριάς οι καλόγηροι και οι κολίγες τους
από Χασιά και Μενίδι. Έσπερναν όπως προαναφέρθηκε ένα κατάλληλο
για τα ορεινά είδος σταριού το «διμήνι» και σε δύο μήνες θέριζαν και αλώ-
νιζαν στα κοντινά αλώνια.

Σήμερα ένα μεγάλο μέρος της περιοχής «Ρουμάνι» περιλαμβάνεται στο
πυρήνα του Εθνικού δρυμού Πάρνηθας, ενώ το πούσι των πεύκων σκεπά-
ζει τα επιφανειακά ευρήματα των αρχαιολόγων. Σιωπή και λησμονιά σκε-
πάζει ότι έμεινε από το παρελθόν.

Στην επανάσταση του ’21 οι καλόγηροι των δύο μοναστηριών βρέθηκαν
στο πλευρό των επαναστατών. Στενές και αδελφικές ήσαν οι σχέσεις τους
με τα κοντινά χωριά και ιδιαίτερα με το Μενίδι και τους βλαχοποιμένες της
Πάρνηθας (Ντράσιζας, Σαλονίκης, Λοιμικού, Μόλας) που αποδεδειγμένα
στρατεύτηκαν για τη λευτεριά, και τάχθηκαν κι αυτοί στον αγώνα.

O Αναγνώστης Κιουρκατιώτης, οπλαρχηγός των Μενιδιατών, ήταν αυτός
που τους ξεσήκωσε. Έχοντας τα μελίσσια του στο Μετόχι και την εμπιστο-
σύνη των βλαχοποιμένων, (βλ. & Σημείωση στο Α.Ε. 29), βρισκόταν καθημε-
ρινά στο χώρο της Πάρνηθας και ήταν εύκολο το συνωμοτικό του έργο.

Ανάμεσα στους επαναστάτες που απελευθέρωσαν την Αθήνα στις 25
Απριλίου 1821 σημειώνεται από ξένους περιηγητές, ότι ήταν και ιερωμένοι
(παπάδες και καλόγηροι) των γύρω χωριών και φυσικά της Πάρνηθας, αρ-
ματωμένοι και στολισμένοι με τα εκκλησιαστικά τους διακριτικά. Oι Τούρ-
κοι δεν το συγχώρησαν αυτό, όπως θα φανεί στη συνέχεια.

Στις 20 Ιουλίου 1821 έφτασαν στην Αθήνα με 1.800 άνδρες ο Oμέρ Βρυώ-
νης και ο Oμέρ πασάς της Καρύστου, σε βοήθεια των αποκλεισμένων ομο-
εθνών τους στην Ακρόπολη. Το δρομολόγιο που ακολούθησαν ήταν μέσω
Μαλακάσας – Αγ. Μερκουρίου – Μενιδίου. Βρήκαν την Αθήνα έρημη και
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την κατέστρεψαν, άρχισαν έπειτα τις επιδρομές στα χωριά της Αττικής,
«…… τους αιχμαλώτους, γεροβοσκούς, καλογήρους, γυναίκες και παιδιά, κατα-
κομάτιαζαν στις πλατείες ή στο κατώφλι του σπιτιού τους»25. Κατά τη μαρτυρία
του Γάλλου τουρκόφιλου και αρχαιοκάπηλου προξένου στην Αθήνα
Fauvel, όσους Αθηναίους συνέλαβαν τους οδήγησαν στα σφαγεία της πό-
λης και τους έσφαξαν σαν πρόβατα26!

Ένας Άγγλος περιηγητής κληρικός ο G. Waddington, που βρέθηκε στην
περιοχή της Αθήνας το 1824 και συνέλεξε πληροφορίες και περιηγήθηκε
την ύπαιθρο γράφει μεταξύ άλλων: «…… Εις τας καθημερινάς ιππασίας μου
εις τα γύρω βουνά και χωριά (της Αθήνας), δεν παρατηρώ τίποτε άλλο ειμή κα-
κοδαιμονίαν και πενίαν. Τα χωριά είναι καμμένα και εγκαταλελειμμένα εν μέρει,
οι χωρικοί ευγενείς αλλά φιλύποπτοι. Τα μοναστήρια εγκαταλελειμμένα και κα-
τεστραμμένα ……»27.

Θεωρείται σίγουρο ότι με την κάθοδο του Oμέρ Βρυώνη το 1821 οι Τούρ-
κοι κατέστρεψαν καίγοντας και τα δύο μοναστήρια. Το μετόχι με τις ση-
μαντικές του εγκαταστάσεις, υποστατικά, εκκλησίες κ.λπ., έκτοτε αναφέ-
ρεται ως «ερειπωμένο». Σήμερα πρέπει να ψάξει κανείς για να διακρίνει
ίχνη από τα οικήματα του μοναστηριού, ενώ οι δύο εκκλησίες του (Αγ. Νι-
κόλαος και Προφήτης Ηλίας) σώζονταν ανακαινισμένες κατ’ επανάληψη,
μέχρι το σεισμό του 1999 που έπληξε σχεδόν ανεπανόρθωτα την εκκλησία
του Αγ. Νικολάου.

Το ίδιο μπορεί να υποστηριχθεί και για το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας, το
καθολικό του οποίου έχει δεχθεί από τότε τουλάχιστον δύο ανακαινίσεις
ενώ οι λοιπές εγκαταστάσεις του εξαφανίστηκαν και σήμερα μόνο ελάχι-
στα ίχνη θεμελίων τους διακρίνονται.

Αιτίες της καταστροφής των μοναστηριών ήταν το μίσος των Τούρκων.
Η εξαφάνιση των οικημάτων των μοναστηριών έγινε για να μην κατα-
στούν καταφύγια των επαναστατών στο εξής.

Και όμως οι χωρικοί εξακολουθούσαν να έχουν καταφύγιο την Πάρνηθα,
ασφάλιζαν εκεί τα γεννήματά τους και τα γυναικόπαιδα κατά τα επόμενα
χρόνια, σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές. Oι ίδιοι ακολουθούσαν τα άτα-
κτα Ελληνικά σώματα και τους ντόπιους οπλαρχηγούς, κατά τη διάρκεια
των Τουρκικών επιδρομών από Εύβοια, τους καλοκαιρινούς ιδιαίτερα μή-
νες (εποχή συγκομιδής σιτηρών). Από ένα «πιστοποιητικό» υπηρεσιών στον
Αγώνα, του Μενιδιάτη Αναστ. Κότου πληροφορείται κανείς ότι στη γειτο-
νική του μετοχίου, Βαρυμπόμπη, το 1826 έγινε μάχη. «…… ερχομένου του Κι-
ουτάγια (Μεχμέτ Ρεσίτ πασά ή Κιουταχή) συνηκολούθησε (ο Αν. Κότος) με τους
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άλλους συνενωθέντας με τα Ελληνικά στρατεύματα, εις μάχην Βαρυμπομπίου, συ-
νελήφθη ο ειρημένος Αναστάσιος από τους εχθρούς αιχμάλωτος, απελευθερωθείς
αύθις συνενώθη και συνηγωνίζετο ειλικρινώς και με ενθουσιασμόν……»28. 

Σημειώνεται ότι ο ηγούμενος Χ”Ιωσήφ που αναφέρεται το 1811 στο συ-
νεταιριστικό με τον Σεραφείμ (ηγούμενο του μοναστηριού Αγ. Ιωάννη)
εξακολουθούσε να ηγουμενεύει την Άνοιξη του 1831 και να υπογράφει:
Χ”ηγούμενος Τριαδίτης Ιωσήφ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στα δύσκο-
λα χρόνια της Επανάστασης το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας λειτουργούσε.
Oι μοναχοί των μοναστηριών είχαν καταφύγει στα κοντινά νησιά από το
φόβο των Τούρκων όπως από διάφορα ιστορικά ντοκουμέντα είναι γνωστό.

Το Μάη του 1833 ένα μήνα μετά την απελευθέρωση της Αττικής, ο Γερ-
μανός αρχαιολόγος Λουδοβίκος Ρος, σε μια από τις περιηγήσεις του στην
Αττική, πέρασε από το Μενίδι ανεβαίνοντας στην Πάρνηθα και γράφει με-
ταξύ άλλων: «Από το Μενίδι ανηφορίσαμε επί μια ώρα και ένα τέταρτο, μια μα-
λακή ανωφέρεια ως τους πραγματικούς πρόποδες του βουνού, όπου κοντά σε μια
ωραία πηγή με δροσερό νερό 29, αρκετά ψηλά απ’ τον κάμπο, βρίσκεται ένα κα-
τεστραμμένο Μετόχι του Αγίου Νικολάου, …… Αρχαία κατάλοιπα, ωστόσο, δεν
υπήρχαν πιά εδώ, εκτός από μερικούς επιτάφιους λίθους στην εκκλησία, που όμως
θα μπορούσαν να έχουν μεταφερθεί από κάτω. Το επόμενο πρωϊ, πριν την ανα-
τολή του ηλίου, παίρνοντας έναν οδηγό από το Μενίδι, τραβάμε απάνω στο βου-
νό. Σχηματίζει, πάνω απ’ το Μετόχι, ένα απότομο τοίχωμα απ’ όπου, ωστόσο, ένας
αρκετά βατός δρόμος, ανοιγμένος από τα υποζύγια των ξυλοκόπων, τραβά προς
τ’ απάνω, σε απότομη ανηφόρα.

Oι νότιες πλαγιές της Πάρνηθας, οι στραμμένες προς τον κάμπο της Αττικής, εί-
ναι εν μέρει σκεπασμένες με χαμηλά πεύκα και εν μέρει παρουσιάζουν γυμνά ποι-
κιλόχρωμα βραχώδη επίπεδα, που δίνουν στο βουνό, κοιταγμένο απ’ την Αθήνα,
κάτω απ’ το φως του ήλιου, μια λαμπρότητα χρωμάτων που δεν μπορεί να περι-
γραφεί με λόγια.

Ύστερα από μια ώρα και μισή είχαμε φτάσει στην παρυφή του βουνίσιου τοι-
χώματος …… Oι μικροί κάμποι, ανάμεσα στις δασωμένες εκτάσεις, έχουν μια
ωραία, σχεδόν βορείων κλιμάτων, χλόη. Μερικά χωράφια ανήκουν στο μοναστή-
ρι της Αγίας Τριάδας, που βρίσκεται δεξιά απ’ το δρόμο μας ανάμεσα στα βουνά.

Όλη αυτή η έκταση του βουνού λέγεται «ξερολιβάδι». Μια πλούσια πηγή, με θε-
ραπευτικές δήθεν ιδιότητες, στη βόρεια άκρη του, ονομάζεται Παλαιοχώρι30. Το
όνομα αυτό αναφέρεται σε ένα αρχαίο τόπο, απ’ τον οποίο δεν βρήκα ωστόσο κα-
νένα ίχνος……»31.

Κατά τα επόμενα χρόνια η Μονή Πετράκη στην οποία ανήκουν όπως προ-
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αναφέρθηκε τα δύο μοναστήρια, εκμεταλλευόταν τις εκτάσεις της Πάρνη-
θας που της ανήκαν. Συγκεκριμένα ενοικίαζε το δικαίωμα εκμετάλλευσης
των χιονολάκκων στο Παλαιοχώρι, που αναφέρει ο Ρος, ενοικίαζε το δι-
καίωμα ρητινοσυλλογής του πευκοδάσους του Μετοχίου, έκανε υλοτομίες
και τέλος ενοικίαζε στους βλαχοποιμένες μεγάλες εκτάσεις για βοσκή των
κοπαδιών τους32.

Παρατίθεται ένα σύντομο ιστορικό των μοναστηριακών εκτάσεων Πάρνη-
θας (Αγ. Τριάδας της μονής Πετράκη) όπως διαμορφώθηκε στον 20ο αιώνα.

1. Το 1917 απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά 2.200 σρέμ. υπέρ του νοσο-
κομείου Γεωργ. Σταύρου και Γεωργ. Φούγκ (παράρτημα του θεραπευτηρί-
ου Ευαγγελισμός) για την ίδρυση Σανατορίου απόρων φυματικών (Ν.
920/28/9/1917). Όρια της απαλλοτριωθείσας έκτασης: Κορυφή Κυράς (Μά-
λι Ζώνια), Κορυφή Αέρας (Λ.Υ.Σ.Ε.), Ρέμα Αγ. Τριάδας, O.Τ.Ε., Παλιοχώ-
ρι, Κορυφή Κυράς.

2. Το έτος 1933 αναγνωρίστηκε η Ι. Μ. Πετράκη, κύριος του δάσους που
ορίζεται από : Μετόχι, Ρέμα Χούνη, Σκίπιζα, Πλατάνα, Αυχένας Πανός ή
Κιάφα Πλατάνα, Ρέμα Παλαιοχωρίου, Κορυφή Κυράς ή Μάλι Ζώνια, Ρέ-
μα Αγ. Γεωργίου, Μετόχι. Απόφαση 25/1933 του Διοικητικού δικαστηρίου
του Υπουργείου Γεωργίας. (Βλ. Α.Ε. 39).

3. Το έτος 1956 επιτάσσεται έκταση 27 στρεμ. για τις ανάγκες του O.Τ.Ε.
(κτίριο λίγο ανατολικότερα της Αγ. Τριάδας) από ιδιοκτησία Σανατορίου.

4. Το έτος 1958 ο Ε.O.Τ. αγόρασε από Ι. Μ. Πετράκη έκταση 850 στρεμ.
στη θέση Μαυροβούνι (MONT PARNES).

5. Το έτος 1960 ο ΕOΤ αγόρασε ολόκληρη την έκταση ιδιοκτησίας του
νοσοκομείου Γ. Σταύρου και Γ. Φούγκ. (Σανατόριο).

6. Το έτος 1961 ιδρύεται ο «Εθνικός Δρυμός Πάρνηθος», με κεντρικό πυ-
ρήνα 38.000 στρέμ. γύρω από τις ψηλές κορφές.

7. Το έτος 1962 το Δημόσιο αγόρασε από τον O.Δ.Ε.Π. (Ι.Μ.Πετράκη)
τμήμα της αναγνωρισθείσης ως άνω έκτασης 10.500 σρεμ. περίπου για τις
ανάγκες του Δρυμού, πλην της πεδινής στο Μετόχι δασικής έκτασης 930
περ. στρεμμάτων.

Σημειώνεται επιπρόσθετα, ότι κατά την τελευταία δικτατορία η Ι. Μ. Πε-
τράκη υπέβαλε σχεδιαγράμματα της έκτασης των 930 στρεμ. στο Υπουρ.
Γεωργίας, ζητώντας την έγκριση για πολεοδόμηση της περιοχής (άδεια κα-
τάτμησης) συμβιβαζόμενη με τους Μενιδιάτες μικροκαταπατητές και προ-
βλέποντας δρόμους λεωφόρους κ.λπ.
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Η απάντηση του Υπουργείου ήταν αρνητική. Απαγόρευσε την οικοπεδο-
ποίηση και έκλεισε την όρεξη των πολεοδόμων και λοιπών ενδιαφερομέ-
νων. Έτσι φαίνεται ότι η ωραιότερη αυτή περιοχή της Αττικής θα μείνει
δάσος για πάντα.

Για τα δύο ιστορικά μοναστήρια έχει γράψει ο Δ. Kαμπούρογλους σχετι-
κά, τόσο στην «Ιστορία των Αθηναίων» όσο και στον «Αναδρομάρη της Αττι-
κής»33. Το σημαντικότερο που προσάγει στις μάλλον ρομαντικές αναφορές
του, είναι η άδεια επισκευής της Αγ. Τριάδας όπως προαναφέρθηκε. Ση-
μαντικά ωστόσο έγγραφα της Τουρκοκρατίας που αφορούν τα μοναστήρια
δημοσιεύει στα «Μνημεία» όπως προαναφέρθηκε.

Το 1920 στον «Αναδρομάρη της Αττικής» γράφει ο Δ. Kαμπούρογλους για
την Αγ. Τριάδα ή «Μοναστήρι της Καρυδιάς»: 

«…… Μέσα εις πυκνόν από έλατα δάσος και παρά την σκιάν πελωρίας καρυδιάς
της οποίας τας ρίζας ποτίζει άφθονον Αγίασμα, ευρίσκεται χωμένον το Μονα-
στήρι της Αγίας Τριάδος, έρημον και ερειπωμένον ….. Μέχρι προ ολίγων ετών, το
μόνον μέσον μεταβάσεως εκεί ήσαν τα άλογα των χιονάδων, ειδικού εμπορίου, το
οποίον εξηφάνισαν τα παγοποιεία των Αθηνών …… Ένα δίπτυχον της Μονής μνη-
μονεύει ακόμη τον Κυπριανόν, τον Γαβριήλ, τον Διονύσιον, τον Νεκτάριον, τον
Νικόδημον. Κάπου αλλού πάλιν συναντήσαμεν το όνομα του Μελετίου τελευταί-
ου ανεξαρτήτου ηγουμένου του 1790……»34.

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας και το μετόχι
του, ενώ επί Τουρκοκρατίας παρ’ όλες τις αντιξοότητες και διωγμούς,
υπήρχαν είχαν μοναχούς και σημαντική δραστηριότητα, μετά την απελευ-
θέρωση παρήκμασαν και τελικά εγκαταλείφθησαν, και γεννάται το ερώτη-
μα, γιατί; Η απάντηση είναι: ο φόβος των ληστών. Αρκετά έχουν γραφεί
για το θέμα αυτό, που βεβαιώνουν την υπαρκτή για τον 19ο αιώνα απειλή
από διάφορες ληστρικές συμμορίες, απειλή που υπήρχε και κατά τους
προηγούμενους ακόμη αιώνες αλλά με άλλη μορφή35. Αν προστεθεί ακόμη
το γεγονός ότι μετά την απελευθέρωση οι άνθρωποι άφησαν τα βουνά και
κατέβηκαν στους κάμπους όπου χώρος πολύς υπήρχε για τις γεωργικές
δραστηριότητες, δίδεται μια πειστική εξήγηση του φαινομένου.

Θα παρατεθούν στη συνέχεια αποσπάσματα από τις καταγραφές του Αν.
Oρλάνδου για τα δύο μοναστήρια, που έγιναν το 1933:

«Άγιος Νικόλαος …… ναός εκτισμένος δια κοινής τοιχοποιϊας, είναι μονόκλιτος
καμαροσκέπαστος βασιλική, καταλήγουσα εξωτερικώς εις ημιεξαγωνικήν αψίδα
ιερού. Η καμάρα φέρει εσωτερικώς εν τω μέσω του μήκους της ενισχυτικόν τόξον.
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Δυτικώς του ναού προσετέθη αργότερον ξυλόστεγος νάρθηξ.
Άνωθεν της εισόδου του κυρίως ναού υπάρχει κόγχη, ήτις θα έφερεν άλλοτε την

εικόνα του Αγίου. Πέριξ της κόγχης ταύτης σώζονται πλείονες κοιλότητες δια
«ρόδια» πινάκια. Εν τω εσωτερικώ υπάρχουσι τοιχογραφίαι του 17ου αιώνος. Εις
το κάτω μέρος των ενδυμάτων των εν τη κόγχη του ιερού εικονιζομένων ιεραρ-
χών υπάρχει γεγραμμένη δια λευκού χρώματος η επιγραφή «Δέησις του δούλου
του Θεού [Να]θαναήλ ιερομονάχου» εν δε τη στρώση του εδάφους υπάρχει η αρ-
χαία επιτύμβιος επιγραφή «Σωστράτη Φα[λ]ά[ρ]ου Αχαρνέως Θυγάτηρ. Χρονο-
λογία 17ου αιώνος».

«Προφήτης Ηλίας: Ευρίσκεται πλησίον του Αγίου Νικολάου. Είναι μικρά (4,50 Χ
7,00) μονόκλιτος, καμαροσκέπαστος βασιλική μεθ’ ημιεξαγωνικής αψίδος ιερού».

«Αγ. Τριάς …… O σωζόμενος ναός απετέλει ποτε το καθολικόν μικράς μονής,
ης σώζονται εισέτι λείψανα του περιβόλου και των κελλίων …… O ναός είναι του
τύπου των μονοκλίτων σταυρεπίστεγων μετά νάρθηκος. Εσωτερικώς, κάτωθεν των
κατά μήκος κυλίδρων, υπάρχουσι τυφλά διακοσμητικά τόξα. Προ της εισόδου, του
νάρθηκος υπάρχει μικρόν καμαρωτόν πρόπυλον. Αι κατά την νοτίαν πλευράν εξω-
τερικαί αντηρίδες κατασκευάσθησαν αργότερον προς υποστήριξιν του εκ της
ωθήσεως του θόλου κινδυνεύοντος μακρού τοίχου. Εσωτερικώς διαφαίνονται λεί-
ψανα τοιχογραφιών. Χρονολογία 16ου ή 17ου αιώνος»36.

Oι χρονολογήσεις του Αν. Oρλάνδου βέβαια δεν είναι αρκετές για να κα-
ταγράψουν την παμπάλαια όπως διαπιστώθηκε ιστορία των δύο μοναστη-
ριών. Oι ανακαινίσεις και οι νεότερες τοιχογραφίες δεν δίνουν στον
Oρλάνδο σαφή στοιχεία της αποδεδειγμένης ιστορικά παλαιότητας των,
ενώ η τελευταία ανακοίνωση των Βυζαντινολόγων της Α΄ Εφορείας που
προαναφέρθηκε οριστικοποιεί τη χρονολόγηση του καθολικού της Αγ.
Τριάδας στη Βυζαντινή περίοδο37.

Tο 1912 άρχισε να κατασκευάζεται με έξοδα του νοσοκομείου «Eυαγγε-
λισμός» ο γνωστός «δρόμος της Πάρνηθας» ο οποίος άρχιζε από το Mετό-
χι και με 12 κλειστές στροφές (φουρκέτες) έφτανε μέχρι την Aγ. Tριάδα.
Προηγουμένως στο ίδιο πετρώδες αλλά δασωμένο αντέρισμα ανέβαινε
ένας ημιονικός δρόμος για τους ξυλοκόπους, αρκετά δύσβατος.

Tο 1917 απαλλοτριώθηκε, όπως αναφέρθηκε, από το ίδιο νοσοκομείο, η
έκταση των 2.200 στρεμ. κοντά στην Aγ. Tριάδα, για ίδρυση Σανατορίου
απόρων φυματικών.
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Ήταν η εποχή έξαρσης της φυματίωσης και το υγειϊνό περιβάλλον της
Πάρνηθας και του ελατοδάσους ευνοούσε την ανέγερση του Σανατορίου.
Tο 1926-7 ένας χάρτης του «Oδοιπορικού Συνδέσμου» απεικόνιζε το δρό-
μο της Πάρνηθας να έχει φτάσει στην προτελευταία στροφή, έχοντας προ-
φανώς σταματήσει η πολυδάπανη κατασκευή του ελείψει χρημάτων. Συνε-
χίστηκε όμως με κρατική επιχορήγηση ως απόλυτα αναγκαίος και αποπε-
ρατώθηκε το 1930 οπότε άρχισε η συγκοινωνία με αυτοκίνητα και στη συ-
νέχεια με εικοσαθέσια λεωφορεία. Aξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες
θαύμαζαν ανεβαίνοντας με τα συγκοινωνιακά μέσα τον τελειωμένο δρόμο,
στις δυο τελευταίες αριστερές στροφές, ζωγραφισμένα πάνω στο βραχώ-
δες πρανές από έναν λαϊκό μάστορα-καλλιτέχνη, τον «τσολιά» και τη «γορ-
γόνα» αντίστοιχα. Σήμερα, οι διαπλατύνσεις του δρόμου τα έχουν εξαφα-
νίσει, έμειναν μόνο οι ονομασίες των στροφών.

Tότε άρχισε να υπολειτουργεί το έρημο παλιό μοναστήρι της Aγ. Tριά-
δας. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Δ. Kαμπούρογλους το είχε βρει εγκαταλε-
λειμμένο και το σήμαντρο του μοναστηριού πεταμένο στο διπλανό ρέμα.

Aναβίωσε και το παλιό πανηγύρι Aγίας Tριάδας (επόμενη της Πεντηκο-
στής) και μια δεύτερη γιορτή κατά τον Δεκαπενταύγουστο. Πλήθος κόσμου
συμμμετείχε στις πανηγυρικές αυτές εκδηλώσεις. Eκτός από τους ποιμένες
Σαρακατσάνους που ζούσαν εκεί οικογενειακώς τα καλοκαίρια σε πρό-
χειρες καλύβες, συμμετείχαν και οι επισκέπτες του Σανατορίου, οι πολυά-
ριθμοι παραθεριστές, οι νερουλάδες και οι αγωγιάτες καθώς και κάτοικοι
από τα γύρω χωριά και την Aθήνα. H Aγ. Tριάδα ήταν το επίκεντρο αυτών
των πανηγυρικών εκδηλώσεων.

O μεγάλος πόλεμος του ‘40 ανέστειλε τα πανηγύρια. Oι Γερμανοί είχαν
εγκαταστήσει φυλάκειο ελέγχου στο Mετόχι για τον φόβο των ανταρτών
και ο κάθε Mενιδιάτης ξυλοκόπος που περνούσε με τα φορτωμένα υποζύ-
γιά του, άφηνε τον καθορισμένο «φόρο» σε καυσόξυλα εκεί. Tα πανηγύ-
ρια σταμάτησαν καθώς η πείνα, η σκλαβιά και ο θάνατος κυριαρχούσαν.

Tα δευτερεύοντα κτίσματα του παλιού μοναστηριού είχαν εντελώς ερει-
πωθεί. Mετά τον πόλεμο καθαρίστηκαν τα ερείπια και έγινε κάποια συ-
ντήρηση του καθολικού του παλιού μοναστηριού.

Tο 1971-72 έγινε και πάλι ανακαίνιση του I. Nαού Aγίας Tριάδας.
Στην έκθεσή του ο επιβλέπων αρχιτέκτων-μηχανικός κ. I. N. Bεντουράκης

της 29/10/1972 σημειώνει ότι: «Aντικαταστάθηκε η στέγη, ξηλώθηκαν τα εξω-
τερικά επιχρίσματα του ναού, καθώς και το δάπεδο του ναού και προνάου και
στρώθηκαν με παλιές μαρμάρινες πλάκες ληφθείσες από το προαύλιο. Aναστη-

35

ΠΑΛΙΑ ΜOΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ



λώθηκε το παλιό τέμπλο, αντικαταστάθηκαν τα ξύλινα κουφώματα, έγινε διευθέ-
τηση του χώρου και της αυλής και στερεώθηκαν οι γύρω τοίχοι.»

Πρόβλημα επίσης υπήρχε από την υγρασία που δημιουργούσε η πηγή, αλ-
λά και από την αποχέτευση των κελιών που χρησιμοποιούνταν από τους
επισκέπτες μοναχούς της I. M. Πετράκη. Έγινε συννενόηση με τον E.O.T.
που βοήθησε στη διευθέτηση του χώρου (βλ. A.E. 43).

Στη δεκαετία του 1980 κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, την εκκλησία λει-
τουργούσε ο αείμνηστος Mενιδιάτης ιερέας Aναστ. Kατάρας, ο οποίος διέ-
μενε στον παρακείμενο οικίσκο της Mονής (βλ. A.E. 42). Έκτοτε και μέχρι
σήμερα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, η εκκλησία ανοίγει κυρίως τα
Σαββατοκύριακα για τους προσκυνητές.

Tο 1984 το Δασαρχείο Πάρνηθας διαμόρφωσε στον Eθνικό Δρυμό θέσεις
αναψυχής για διευκόλυνση του μεγάλου πλήθους των επισκεπτών. Aπευ-
θύνθηκε στην I. M. Πετράκη η οποία πρόθυμα επέτρεψε να διευθετηθεί η
περιοχή του Mετοχίου (930 στρ.) σε έναν ωραίο χώρο αναψυχής (βλ. A.E.
41) (κατασκευάστηκαν βρύσες, καθιστικά, παιδικές χαρές κλπ).

H επιμέλεια, η διαχείριση και καθαριότητα ανατέθηκε στον Δήμο Aχαρ-
νών ο οποίος όμως δεν έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη διατήρηση σε κα-
λή κατάσταση του χώρου.

Aπό το 1989 και με πρωτοβουλία του Λυκείου Eλληνίδων (Aχαρνών) έγι-
νε επιτυχημένη προσπάθεια αναβίωσης του παλιού πανηγυριού της Aγ.
Tριάδας. Συνέβαλε σ’ αυτό η I. M. Πετράκη και το Λύκειο Eλληνίδων το
οποίο στον περιβάλλοντα χώρο με το χορευτικό του παρουσίαζε ένα φολ-
κλορικό πρόγραμμα με θαυμάσιες τοπικές ενδυμασίες του παρελθόντος.

Tο πανηγύρι ήταν ολοήμερο, μέσα στο ειδυλλιακό περιβάλλον του ελατο-
δάσους, αφήνοντας κάθε φορά εξαιρετικές εντυπώσεις. Στη συνέχεια την
πρωτοβουλία πήρε ο Δήμος Aχαρνών, που συνεχίζει μέχρι σήμερα με τη
συμμετοχή της Φιλαρμονικής και του χορευτικού τμήματός του.

Aξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια μέρα, του Aγίου Πνεύματος και μετά
τη Θεία λειτουργία, απόγονοι των Σαρακατσάνων ποιμένων της Πάρνη-
θας, αναβιώνουν κι αυτοί στην ειδυλλιακή τοποθεσία «Mόλα - Μακρυ-
λάκκα» βορειότερα πίσω από τις ψηλές κορυφές, το δικό τους ανοιξιάτι-
κο πανηγύρι.

Σε μια ωραία «σύναξη» από τα Mεσόγεια (Λεγρενά) Aσπρόπυργο κλπ,
χειμαδιά της Aττικής των προηγούμενων αιώνων, έρχονται για να γιορτά-
σουν την Aγ. Tριάδα και την Άνοιξη (εποχή που τα κοπάδια τα γιδοπρό-
βατα ανέβαιναν στα βουνά).
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Mε χορούς, τραγούδια, αναπαραστάσεις εθίμων, κάθε χρόνο αυτή τη μέ-
ρα σ’ ένα πανηγύρι χαράς και μνήμης των προγόνων τους, συνεχίζουν  τις
εορταστικές αυτές εκδηλώσεις (βλ. φωτογραφία).

Aυτή ήταν η ιστορία των μοναστηριών της Aγ. Tριάδας και του Mετοχίου
της, όσο μπόρεσα να καταγράψω. Όλα αυτά μέχρι τον μεγάλο σεισμό της
9ης Σεπτεμβρίου 1999. Tότε τα απροστάτευτα ή πρόχειρα στηριγμένα μνη-
μεία, υπέστησαν κι αυτά καταστρεπτικές ζημιές.

Tο καθολικό της Aγ. Tριάδας παρουσίασε ρωγμές στην τοιχοποιΐα που ο
χρόνος διευρύνει χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδηλωθεί μέριμνα της Πο-
λιτείας ή άλλων αρμόδιων φορέων. Tο νερό της πηγής που διαποτίζει το
έδαφος επιτείνει το καταστροφικό έργο του σεισμού.

O ναός του Προφ. Hλία στο Mετόχι, υπέστη κι αυτός σοβαρές ρωγμές.
Κάποιοι «ευσεβείς Xριστιανοί» αυθαίρετα και χωρίς μελέτη προέβησαν
στην «αποκατάσταση» της στέγης και τοιχοποΐας. Σημειώνεται μόνο ότι η
στενή και χαμηλή είσοδος στένεψε επιπλέον κατά 0,20 εκ. τουλάχιστον, για
να στερεωθεί ο τοίχος.

Eκεί όμως που τα πράγματα είναι τραγικά, είναι στην εκκλησία του Aγ.
Nικολάου. Kατέρρευσε η στέγη και ο μεσημβρινός τοίχος και έγειρε επι-
κίνδυνα ο δυτικός. Mετά από έναν χρόνο, το Yπ. Πολιτισμού προέβη σε
υποστήλωση του μνημείου. Δεν γνωρίζω πότε θα αποκατασταθεί τελικά η
εκκλησία, απλά όμως θα σημειώσω ότι πέντε χειμώνες έχουν περάσει από
τον σεισμό και οι ταλαιπωρημένες τοιχογραφίες του 16ου-17ου αιώνα βρί-
σκονται στον αέρα χωρίς στέγαστρο και μελέτη τελικής αποκατάστασης.

Μια αναγκαία επισήμανση: Στις 28/6/2002 δημοσιεύτηκε ο Ν.3028 Φ.Ε.Κ
Α’ 153, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς» ο οποίος μεταξύ άλλων προέβλεπε ότι χαρακτηρίζονται ως αρ-
χαία μνημεία όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται μέχρι τους μεταβυ-
ζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830. Προβλέπει στη συ-
νέχεια ο Νόμος τις υποχρεώσεις της Πολιτείας (Υπ. Πολιτισμού) κλπ., για
την «προστασία ετοιμόρροπων μνημείων» (άρθρο 41) κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις καταγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ μετά το
σεισμό, δεκαέξι Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία περιοχής Δήμου
Αχαρνών, εκτός από τα νεότερα, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μέχρι σή-
μερα, εκτός από μερικές υποστηλώσεις, δεν έχει ληφθεί μέριμνα προστα-
σίας σε κανένα από αυτά, μέριμνα που να είναι ορατή από τους πολίτες.
Υπάρχουν ευθύνες; Ας αναζητηθούν.

37

ΠΑΛΙΑ ΜOΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ




