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Προλογικό σημείωμα 

Η  Εκκλησία  ως  θεσμός  δεν  έχει  μόνο  διοικητική  και  πνευματική 

διάσταση. Αν και στη σύγχρονη  ιστοριογραφία τείνει να αποσιωπηθεί, η 

Εκκλησία  διαχρονικά  υπήρξε  ένας  θεσμός,  όπου  βλάστησε  και 

καρποφόρησε  η  εθνική  συνείδηση.  Ένας  χώρος  μέσα  στον  οποίο 

συνειδητοποιήθηκε  και  εξακολουθεί  να  συνειδητοποιείται,  αργά  και 

σταθερά  μια  ιδέα  ελληνικής  ιστορικής  συνέχειας  από  την  Αρχαιότητα 

μέχρι  την  Απελευθέρωση  και  ίσως  αυτό  αποτελεί  την  μεγάλη  της 

συμβολή  στην  ελληνική‐ρωμαίικη  ιστορία.  Αυτό  το  γεγονός  είναι 

ευδιάκριτο  κυρίως  στο  πλαίσια  της  λόγιας  εκκλησιαστικής  γραμματείας 

της  βυζαντινής  και  μεταβυζαντινής  περιόδου,  η  οποία  «αποπνέει  το 

αίσθημα του κοινού πολιτισμού, της σύνδεσης ελληνισμού και χριστιανισμού 

σε μια κοινή πνευματική πορεία από την κλασσική στην ορθόδοξη Ελλάδα, 

που διακατέχει τον εκκλησιαστικό κορμό»1.  

H  εθνική συνείδηση μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και  το ποίμνιό 

της  είναι  αποκρυσταλλωμένη  ήδη από  της  απαρχές  της  Τουρκοκρατίας2 

και αυτό γίνεται φανερό,  όταν ο  ίδιος ο Γεννάδιος Σχολάριος  (1454‐1456) 

θεωρεί στην εποχή του ότι ο ιστορικός ελληνικός χώρος είναι η «...ἀρχαία 

πατρίς  ἡμῶν  Ἑλλάς…  πάντων  τῷ  κλίματι  τῷδε  Ἑλλήνων...»  ή  όταν  ο 

Μονεμβασίας Αρσένιος  (1465‐1535) σε επιστολή του προς τον Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Παχώμιο τον Α΄ (1503‐1504, 1504‐1513) εκφράζοντας 

                                                            

1 A.  Διαμαντής,,  Έθνος  και  Θεσμοί  στα  Χρόνια  της  Τουρκοκρατίας,  εκδ.  Εναλλακτικές 

Εκδόσεις, Αθήνα 2013, σελ. 51 (Στο εξής: Α. Διαμαντής, Έθνος). 

2 Ἐχει  υποστηριχθεί  ότι: «Ἡ ἐθναρχικὴ παράδοση καὶ  τὰ σύμβολἀ της  ἐξακολουθοῦν καὶ 

μετὰ  τὴν  κανονικὴ  ὑπόσταση  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος  νὰ  παραμένουν  ἰσχυρὰ  στὸ 

σύνολο  ἑλληνισμό,  ὡς  κατεξοχὴν  κληρονόμου  τῆς  Ρωμιοσύνης».  Βλ.  Ἀνδρέας  (Νανάκης) 

μητρ. Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου, Ἐκκλησία Ἐθναρχοῦσα καὶ Ἐθνική: Μέσα 

ἀπὸ τὴ Σύναξη τῶν Πρεσβυτέρων καὶ τὸν Ἱερὸ Σύνδεσμο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1870‐

1922), ἐκδ. Βάνιας, θεσσαλονίκη 2002, σελ. 14.  
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απορία  για  μία  αρχαΐζουσα  φράση,  ομολογεί:  «...τί  δὲ  τοῦτο  σημαίνει, 

Ἕλλην  ὤν  οὐκ  ἐπίσταμαι3».  Αυτή  η  συνύπαρξη  χριστιανισμού  και 

ελληνισμού  εκείνες  τις  δύσκολες  εποχές,  προσέδωσε  στον  όρο 

εθναρχούσα  Εκκλησία  και  ευδιάκριτα  εθνικά  χαρακτηριστικά 

αποτέλεσμα του ότι όλοι οι Πατριάρχες είχαν ελληνική εθνική συνείδηση, 

εξαιτίας της στενής αυτής σχέσης ελληνισμού και χριστιανισμού4. 

Η  Εκκλησία,  εκμεταλλευόμενη  τα  κενά  στην  οργάνωση  της 

οθωμανικής  αυτοκρατορίας  και  τα  προνόμια  της  αυτοδιοίκησης, 

οργάνωσε  τους  υπόδουλους  χριστιανούς  με  υποδειγματικό  τρόπο  γύρω 

απ’ αυτή, στα πλαίσια του τουρκικού κράτους. Αν και όλοι οι χριστιανοί 

κινήθηκαν  μέσα  στα  πλαίσια  μιας  αυτοκρατορίας  όπου  κυριαρχούσε  η 

αβεβαιότητα  και  η  αυθαιρεσία,  κατόρθωσαν  να  καταστούν  απαραίτητοι 

στον  γραφειοκρατικό  ιστό  αυτής,  λόγω  της  ανυπαρξίας  ικανών  και 

καταλλήλων  από  τουρκικής  πλευράς  στελεχών  που  θα  μπορούσαν  να 

βάλουν σε λειτουργία τον κρατικό της μηχανισμό5. Αυτό είχε ως συνέπεια 

την  ανάπτυξη  ενός  ‐  όχι  καινοφανούς  για  την  Ανατολή  είδους 

εκπαίδευσης  ‐  υπό  την  αιγίδα  της  Εκκλησίας  σε  κάποιες  περιοχές  ή  σε 

ορισμένες  άλλες  περιπτώσεις  με  τη  συμβολή  εύπορων  γηγενών  και 

ομογενών  από  την  Εσπερία6,  παράλληλα  με  τις  από  καιρού  εις  καιρόν 

αποτυχημένες προσπάθειες των υπόδουλων για εξέγερση7. 

                                                            

3 Α. Διαμαντής, Έθνος, σελ. 52. 

4 Α. Διαμαντής, Έθνος, σελ. 56. 

5  Χρυσόστομος  (Παπαδόπουλος)  Ἀρχιεπίκοπος  Ἀθηνῶν, Ἡ Ἐκκλησία  τῆς  Ἑλλάδος,  ἐκδ. 

Ἀποστολικῆς  Διακονίας  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος,  Αθήνα  2000,  σελ.  143  [Στο  εξής: 

Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος]. 

6  Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σελ. 120. 

7  Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σελ 147. 
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Τα «κοινά» σχολεία  ιδρύονταν στις μονές,  στους ναούς ακόμα και 

στα  σπίτια  των  κληρικών  και  δίδασκαν  ως  επί  το  πλείστον  επίσκοποι, 

κληρικοί και μοναχοί. Από τον 16ο αιώνα και τα πρώτα σημάδια παρακμής 

του  οθωμανικού  κράτους,  άρχισαν  να  ιδρύονται  ανώτερα  σχολεία,  τα 

λεγόμενα  «ελληνικά»  ή  «μουσεία»  ή  «ελληνομουσεία»  ή  «γυμνάσια» 

ακόμα  και  ανώτατα  οι  «ακαδημίες».  Το  1713  ιδρύεται  η  Ακαδημία  της 

Πάτμου  και  το  1749  η  Αθωνιάδα  Ακαδημία.  Τις  αρχές  του  18ου  αιώνα 

υπάρχει  η  πληροφορία  ότι  σε  όλο  τον  ελλαδικό  χώρο  λειτουργούν 

συνολικά σαράντα σχολεία ενώ το 1804 ο Σουλτάνος Σελήμ Γ΄ (1761‐1808), 

επιτρέπει  την  ανασύσταση  της  πατριαρχικής  Ακαδημίας  της 

Κωνσταντινούπολης8. Από αυτά τα σχολεία προέρχονταν οι δάσκαλοί του 

γένους,  οι περισσότεροι  ιερωμένοι, αυτοί που θα έριχναν το σπόρο ώστε 

να βλαστήσει το δέντρο της ελευθερίας9.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

8 Για τις ακαδημίες στο ελλαδικό και τον ευρύτερα ευρισκόμενο υπό τον τουρκικό ζυγό 

χώρο, βλ. Μ. Περάνθης, Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας καί ζωῆς: ἀπό τίς πρῶτες 

ρίζες ὥς τήν Ἐπανάσταση: 1000‐1821, ἐκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2004, σελ. 190.   

9 Α. Διαμαντής, Έθνος, σελ. 178‐81. 



  6

Α´ ΜΕΡΟΣ 

1. Οι Αχαρνές στην ιστορία 

Οι Αχαρνές, η πόλη στην οποία έχει ανεγερθεί ο περικαλλής ιερός 

ναός  του  Αγ.  Βλασίου,  εκτείνονται  βόρεια  των  Αθηνών  και  νότια  της 

Πάρνηθας  και  απέχουν  περίπου  έντεκα  χιλιόμετρα  από  αυτήν.  Η 

κατοίκηση  τους  από  την  αρχαιότητα  έως  σήμερα  είναι  διαχρονική  και 

αδιάλειπτη  όπως  συμπεραίνεται  από  τα  ανασκαφικά  δεδομένα  και  τις 

φιλολογικές πηγές που μαρτυρούν τη σπουδαιότητα της περιοχής. 

      Σύμφωνα με τις επιγραφικές μαρτυρίες και τα ανασκαφικά ευρήματα, 

τα  όρια  του  δήμου  τοποθετούνται  προς  τα  Β‐ΒΑ  στην  Πάρνηθα,  τη 

Βαρυμπόμπη και τους Θρακομακεδόνες,   προς τα ΒΔ στα Άνω Λιόσια, τη 

Ζοφριά και το Καματερό, προς τα Νότια στον Πύργο Βασιλίσσης και τους 

Αγίους  Αναργύρους  και  προς  τα  Α‐ΝΑ  στην  περιοχή Μονομάτι  και  τον 

Κηφισό ποταμό. Η ταύτιση της θέσης τους έγινε με βάση τις επιγραφικές 

και φιλολογικές πηγές10. 

         Αδιάψευστος  μάρτυρας  της  ιστορικής  πορείας  των Αχαρνών  είναι  ο 

πλούτος των ευρημάτων από τις σωστικές ως επί το πλείστον ανασκαφές 

που διενεργούνται στην περιοχή μας από τη Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά  την  εκσκαφή θεμελίων  οικοδομών ή  κατά 

τις ανασκαφές που προηγούνται μεγάλων έργων όπως η κατασκευή του 

Σ.Κ.Α.  της Αττικής Οδού,  του Ολυμπιακού Χωριού ή τα έργα κοινωνικής 

ωφέλειας από τον δραστήριο τοπικό Δήμο. 

                                                            

10 Α. Ηλιάκης, «Αρχαιολογικές έρευνες στον Δήμο Αχαρνών», στο: [ Μαρία Γιώτα (επιμ.), 

Πρακτικά Α΄ Συμποσίου  Ιστορίας  και Λαογραφίας Βορείου Αττικής,  ΙΛΕΑ,  Αχαρνές 1998] 

Αχαρνές  250  ‐‐272  (269)  (Στο  εξής:  Α.  Ηλιάκης,  «Αρχαιολογικές  έρευνες»).    Σημαντικό 

αλλά  κάπως  παρωχημένο  βιβλιογραφικό  είναι  το  έργο  του  Α.  Γκίρα, Αχαρναί,  Ιστορία 

τριών χιλιετηρίδων 500 π.Χ. – 1949 (μ.Χ.), Αθήναι 1949. 
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       Στα  σημαντικά  μνημεία  συγκαταλέγονται  ο  Μυκηναϊκός  Θολωτός 

Τάφος στον Κόκκινο Μύλο, το Αρχαίο Θέατρο στο κέντρο του σημερινού 

δήμου,  ο  Τύμβος  του  Σοφοκλή  στη  Βαρυμπόμπη,  η  Ρωμαϊκή  Αγροικία 

στην  Αυλίζα,  τμήματα  του  Αδριάνειου  Υδραγωγείου  στο  Ολυμπιακό 

Χωριό,  η  Αγία  «Σωτήρα»,  ο  Άγιος  Ιωάννης  «ο  Νηστευτής»  κ.ά.  Στις 

ανασκαφικές  μαρτυρίες  έρχονται  να  προστεθούν  και  οι  μαρτυρίες  των 

γραπτών  πηγών,  οι  οποίες  αναφέρονται  συχνά  στις  Αχαρνές  και  στους 

δημότες  της,  που  διαδραμάτισαν  σημαντικό  ρόλο  στην  πολιτική, 

κοινωνική, θρησκευτική και οικονομική ζωή του αθηναϊκού κράτους: Από 

τα αρχαιοελληνικά χρόνια απαντώνται αναφορές στις Αχαρνές σε  έργα 

των:  Παυσανία,  Θουκυδίδη,  Λουκιανού,  Σενέκα,  Πίνδαρου,  Αριστοφάνη, 

Πλούταρχου,  Λουκιανού,  Διόδωρου  Σικελού,  Ξενοφώντος,  Δημοσθένους, 

Ισοκράτους, Στεφάνου Βυζαντίου, Ηρωδιανού κ.ά11. 

       Η γεωγραφική – στρατηγική θέση των Αχαρνών στο βόρειο άκρο της 

αθηναϊκής πεδιάδος πάνω στις κεντρικές οδικές αρτηρίες προς το Θριάσιο 

Πεδίο, τα Μέγαρα και τη Βοιωτία ήταν εκείνη που συχνά κατέστησε την 

πόλη  ως  πεδίο  μαχών  από  την  αρχαιότητα  έως  τα  νεότερα  χρόνια. 

Εξαιτίας  αυτής  της  θέσης  της  η  πόλη  των  Αχαρνών  είχε  εξαιρετική 

σημασία για την πόλη‐κράτος των Αθηνών και αποτέλεσε έναν από τους 

κύριους  προμαχώνες  της.  Τη  στρατιωτική  σπουδαιότητα  της  περιοχής 

αποδεικνύει  και  η  πληθώρα  των  οχυρώσεων,  φρουρίων,  πύργων  και 

τειχών  που   απαντώνται  στους  λόφους  γύρω   από  τις  Αχαρνές   και 

θωράκιζαν τα σύνορα της Αττικής. Οι Αθηναίοι μετά την ήττα τους στον 

Πελοποννησιακό πόλεμο οικοδόμησαν οχυρώσεις,  φρούρια, πύργους και 

                                                            

11 Ε. Κασσωτάκη, Τοπικός Πολιτισμός και Μουσειακή Εκπαίδευση. Η περίπτωση του  Δήμου 

Αχαρνών,  (Διπλωματική  Εργασία  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών 

΅Εκπαίδευση  &  Πολιτσμός,  του  τμήματος  Οικιακής  Οικονομίας  &  Οικολογίας  του 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών), Αθήνα 2011, σελ. 62. 
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οχυρωματικούς  περιβόλους  που  χρονολογούνται  κυρίως  τον  4ο  αι.  π.Χ. 

όπως το τείχος Δέμα που έκλεινε το πέρασμα προς το Θριάσιο πεδίο και 

τη Μεγαρίδα, το φρούριο Λειψύδριο κ.α.12. 

Το  γνωστό  φρούριο  των  Αλκμαιωνιδών  βρίσκεται  αρκετά  κοντά 

στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου στην Πάρνηθα, όπου το τοποθετούσαν 

από  την  αρχή  οι  Leake  και  Ross.  Από  αυτό  προήλθαν  οι  περισσότερες 

αρχαιολογικές ενδείξεις για την εν γένει ιστορία της πόλης. Οι δύο αυτοί 

μελετητές  της  αρχαίας  τοπογραφίας  συνδύασαν  τις  αρχαίες 

τοπογραφικές  μαρτυρίες,  οι  οποίες  ανέφεραν  ότι  το  «Λειψύδριο  χωρίον 

περί Πάρνηθαν13» και «ὑπἐρ Παιὀνης ἐστἰ14».  

Ο  συγκεκριμένος  δήμος  των  Παιονιδών  πρέπει  να  τοποθετηθεί 

κοντά  στο  Μετόχι  της  Μονής  Πετράκη,  κοντά  στον  Άγιο  Νικόλαο.  Ο 

Milchhöfer  δεν πίστευε ότι ο σπουδαίος δήμος, στον οποίο θα έπρεπε να 

ανήκει  το  Λειψύδριο,  ήταν  ο  δήμος  των  Παιονιδών,  επειδή  είχε  την 

πεποίθηση ότι οι Παιονίδαι ήταν ένας από τους μικρότερους δήμους της 

Πάρνηθας. Το φρούριο εντοπίστηκε τελικά 80μ. ψηλότερα από το Μετόχι, 

στο ύψωμα Καρακοφωλέζα. Ο Milchhöfer επισκέφτηκε το φρούριο το 1887, 

με  οδηγό  τον  Δημ.  Παπανίκα  από  το  Μενίδι,  περνώντας  μέσα  από  το 

φαράγγι του Μετοχιού, δηλ. το ρέμα του Αγ. Γεωργίου15. 

                                                            

12 Α. Ηλιάκης, «Αρχαιολογικές έρευνες», σελ. 271. 

13 Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 19. Άπαντα Ελλήνων Συγγραφέων, Πάπυρος Αθήνα 

1975, σελ. 224. 

14 Ηρόδοτος Ἱστορία, Βιβλίο V, 6.2., Άπαντα Ελλήνων Συγγραφέων, Πάπυρος Αθήνα 1975, 

σελ. 162. 

15 Α. Ηλιάκης, «Αρχαιολογικές έρευνες», σελ. 271‐ 2. 
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               Τα  τείχη  του  φρουρίου  διατηρούνται  μέχρι  σήμερα  σε  ύψος  3‐4 

δόμων  και  είναι  κτισμένα  πρόχειρα  με  ακατέργαστες  πέτρες.  Είχε  γίνει 

όμως καλή εκμετάλλευση του απότομου και απόκρημνου φυσικού τοπίου. 

Το μήκος του φρουρίου αριθμείται στα 126 πόδια, από τα ανατολικά προς 

τα  δυτικά  ενώ  το  πλάτος  του  ανέρχεται  στα  65μ.  Η  θέα  από  εκεί  δεν 

φτάνει μόνο σε όλη τη γύρω περιοχή, αλλά και μέχρι το τείχος Δέμα, και 

τον  Σταυρό  της  Αγίας  Παρασκευής,  απ’  όπου  διέρχεται  κάποιος  για  να 

μεταβεί στα Μεσόγεια16. 

               Ασφαλώς το Λειψύδριο, το φρούριο στο άνυδρο ύψωμα, απ’ όπου 

πήρε  και  το  όνομά  του,  δεν  ιδρύθηκε  πρώτη  φορά  σαν  ορμητήριο  των 

επιθέσεων  των  Αλκμεωνιδών  κατά  των  Πεισιστρατιδών,  όπως 

περιφραστικά  αναφέρει  ο  Ηρόδοτος:  «Ἀλκμεωνίδες  …  Λειψύδριον 

τειχίσαντες».  Ο  αρχικός  του  προορισμός  ίσως  ήταν  να φυλάσσει  και  να 

ελέγχει  την  πλούσια  ιδιοκτησία,  που  κατά  την  παράδοση  ανήκε  στους 

Αλκμεωνίδες και τους προγόνους τους, Παιονίδες17. 

              Περίπου 8,5 χλμ. Β‐ΒΑ από το φρούριο της Φυλής, σε μια κορυφή, ‐

το  ύψωμα  814  μ.  στον  γερμανικό  χάρτη‐,  στους  βόρειους  πρόποδες  της 

Πάρνηθας, βρίσκεται ο πύργος του Λοιμικού. Είχε κτιστεί για να φυλάσσει 

τη δίοδο που περνούσε από το Άρμα, προς την Σφενδάλη και τον Αυλώνα. 

Ο  πύργος,  που  σώζεται  μέχρι  σήμερα,  είναι  τετράγωνος,  διαστάσεων 

8Χ8μ.  Το  ύψος  του  είναι  3,5μ.  και  σώζεται  σε  έξι  σειρές  ισοδομικής 

τοιχοποιίας,  με  μερικούς  τραπεζοειδείς  λίθους  τοποθετημένους  στις 

ενώσεις.  Οι  περισσότερες  πέτρες  είναι  λαξευμένες  μπροστά,  αλλά 

                                                            

16 M.  Πλάτωνος‐Γιώτα,  Αχαρναί.  Ιστορική  και  Τοπογραφική  Επισκόπηση  των  Αρχαίων 

Αχαρνών,  των γειτονικών Δήμων και  των  οχυρώσεων  της Πάρνηθας, Αχαρναί 2004,  σελ. 

369‐70 (Στο εξής: Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, Αχαρναί). 

17 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, Αχαρναί, σελ. 370. 
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υπάρχουν και μερικές, που είναι μόνο ελαφρά λειασμένες. Η είσοδός του 

είναι  στην  ανατολική  πλευρά.  Το  εσωτερικό  του  χωρίζεται  σε  τρία 

τμήματα και το ένα είναι σήμερα γεμισμένο με πέτρες μέχρι την κορυφή. 

Ο Vanderpool  υποστηρίζει  ότι πρόκειται  για μια φρυκτωρία  (πύργος απ’ 

όπου  στέλλονταν  σήματα  με  φωτιές).  Στη  θέση  αυτή  δεν  βρέθηκε 

καθόλου χαρακτηριστική κεραμική. Ωστόσο η τοιχοδομία μοιάζει με αυτή 

του  φρουρίου  της  Φυλή  και  έτσι  θεωρήθηκε  ότι  ήταν  σύγχρονα. 

Χρονολογήθηκε στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ18. 

Η  θέα  από  τον  πύργο  είναι  εντυπωσιακή  προς  τα  δυτικά,  τα 

νοτιοδυτικά και προς τα βόρεια. Προς τα νότια, δηλαδή προς την Αττική, 

δεν έχει καλή θέα, εξαιτίας του όγκου της Πάρνηθας, που παρεμβάλλεται. 

Προς τα δυτικά και νοτιοδυτικά φαίνεται η κορυφή της Καβάσιλας, προς 

τα  δυτικά  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πεδιάδων  της  Τανάγρας  και  των 

Θηβών,  αλλά  όχι  και  η  ίδια  πόλη  της Θήβας,  που  είναι  κρυμμένη  πίσω 

από μια κορυφογραμμή. Φαίνεται ακόμα μέρος του πορθμού του Ευρίπου 

και  της  Χαλκίδας.  Προς  τα  βόρεια  φαίνονται  οι  κορυφές  Αρμένι  και 

Λιόπεζα, καθώς και το υψίπεδο Σαλονίκη, προς τα ΒΑ19. 

Ο  πύργος  αυτός,  όπως  και  άλλοι  όμοιοί  του,  ήταν  πιθανότατα 

παρατηρητήριο  των  Αθηναίων  και  φρυκτωρία.  Σκοπός  της  ίδρυσής  του 

πρέπει  να  ήταν η  επιτήρηση  του  δρόμου,  που  ερχόταν από  την πεδιάδα 

της  Τανάγρας  και  οδηγούσε  από  τα  ανατολικά  προς  την  Αθήνα».  Η 

                                                            

18  Μ.  Πλάτωνος‐Γιώτα,  Αχαρναί,  σελ.  370.  Για  τις  βίγλες  και  τα  αρχαία  δίκτυα 

επικοινωνίας,  βλ.  Α.  Παπασάββα,  Α.  Σταθοκώστα  και    Ν.  Μητρόπουλου,  Βίγλες 

Ελλαδικοιύ  Χώρου,    Οχυρωματικής,  οικοδομικής.  Λεπτομέρειες,  τρόποι  στέγασης, 

αρχιτεκτονική  χωροθέτηση,  αποτύπωση,  (Πτυχιακή  Εργασία  υποβληθείσα  στο  Τμήμα 

Πολιτικών Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Πειραιά), Πειραιάς 2007.    

19 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, Αχαρναί, σελ. 370. 
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σημασία των Αχαρνών δεν περιοριζόταν μόνο στη στρατηγική τους θέση 

αλλά  και  στην  οικονομική  τους  ευμάρεια  από  την  εκμετάλλευση  της 

γεωργίας με αρδευτικά συστήματα,  την αμπελουργία,  την μελισσοκομία 

και  το  εμπόριο  κάρβουνου  που  αποτελούσε  και  την  κύρια 

πλουτοπαραγωγική  τους  πηγή.  Δραστηριότητες  που  τους  έδιναν  πολλά 

έσοδα  με  τα  οποία  συνέβαλαν  στην  οικονομική  ανάπτυξη  της  πόλης  –

κράτους των Αθηνών στην οποία ανήκαν20. 

 

1.1. Η ονομασία των Αχαρνών 

Πολλοί  μελετητές  ασχολήθηκαν  με  την  προέλευση  και  την 

ερμηνεία του ονόματος «Αχαρναί». Οι απόψεις ποικίλλουν. Σύμφωνα με 

ένα λογοπαίγνιο κωμικού ποιητή της αρχαιότητας η λέξη προέρχεται από 

το  «αχάρνα»  ή  «αχαρνός»  που  σημαίνει  λαβράκι  –  ροφός,  επειδή  η 

πεδιάδα  των  Αχαρνών  έμοιαζε  στο  σχήμα   με  μεγάλο  ψάρι.  Το  όνομα, 

κατά μια  άλλη άποψη, «Αχαρναί»  προέρχεται  από  τον  ομώνυμο μυθικό 

ήρωα,  ιδρυτή της πόλης, από τον οποίο πήραν το όνομά τους οι Αχαρνές 

όπως συνέβη και με πολλές άλλες αρχαίες πόλεις. Είναι επίσης πιθανό το 

όνομα  να  έχει  προελληνική  προέλευση   και  να  σχετίζεται  ως 

αναγραμματισμός με τις Αρχάνες στο Ηράκλειο της Κρήτης21. 

       Σύμφωνα  με  άλλη  ερμηνεία  το  θεματικό  μόρφωμα  του  –αχ  που 

υπάρχει στο τοπωνύμιο Αχαρναί ανάγεται στην ινδοευρωπαϊκή ρίζα akw 

που  σημαίνει  νερό  από  την  οποία  προέρχεται  και  η  λατινική  λέξη  aqua 

που σημαίνει επίσης νερό –ύδωρ. Ερμηνεία που στηρίζεται στον πλούσιο 

                                                            

20  Μ.  Πλάτωνος,  «Αρχαίοι  Δήμοι  και  Οχυρά»,  στο  [Η  Καθημερινή,  Επτά  Ημέρες, 

Αφιέρωμα: Περπατώντας στην Πάρνηθα], Αθήνα 2005, 14. 

21 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, Αχαρναί, σελ. 369. 
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υδροφόρο ορίζοντα  της περιοχής και στις πηγές  της Πάρνηθας. Έως και 

τις  πρώτες  δεκαετίες  του  20ου  αιώνα  οι  Αχαρνείς  πουλούσαν  νερό  στην 

πόλη  της  Αθήνας,  που  ανέκαθεν  είχε  πρόβλημα  λειψυδρίας22,  γεγονός 

που δεν απέφερε μόνον ένα επιπλέον κέρδος σε αυτούς αλλά αποτελούσε 

μόνιμη πηγή εσόδων τους.   

 

1.2. Οι Αχαρνές την αρχαιότητα. 

           Σύμφωνα με τον ιστορικό Θουκυδίδη ο αρχαίος δήμος των Αχαρνών 

ήταν  ο  πολυπληθέστερος  δήμος  της  Αττικής  και  μετά  τις  νομοθετικές 

μεταρρυθμίσεις  του  Κλεισθένη  ανήκε  στην  Οινηίδα  φυλή  και  στην  4η 

διοικητική τριττύα (διοικητική διαίρεση με βάση τις φυλές) της Μεσογαίας. 

Οι Αχαρνές αντιπροσωπεύονταν στην αθηναϊκή βουλή με 22 βουλευτές – 

περισσότερους  από  όλους  τους  άλλους  περιφερειακούς  δήμους‐  και 

διέθεταν  μεγάλο  αριθμό  οπλιτών  και  ιππέων,  οι  οποίοι  πολέμησαν  στο 

πλευρό των Αθηναίων κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο23. 

      Οι Αχαρνείς κατατάσσονταν στους πιο πλούσιους Αθηναίους πολίτες 

και  διέθεταν  μεγάλο  αριθμό  ιππέων,  το  μεγαλύτερο  από  όλους  τους 

άλλους  δήμους.  Οι  Αχαρνές  ήταν  από  τους  λίγους  αρχαίους  δήμους  με 

δικό τους θέατρο. Ο μεγάλος τραγικός ποιητής Σοφοκλής καταγόταν από 

τη Δεκέλεια και λέγεται ότι τάφηκε στον επιβλητικό οικογενειακό ταφικό 

περίβολο που ανασκάφηκε στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, γνωστός σαν 

«τύμβος του Σοφοκλή24». 

                                                            

22  Στ.  Στριφτού  –  Βάθη,  Αχαρναί,  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Ανατολικής  Αττικής, 

Αχαρναί 2009, τ. Α, σελ. 72. (Στο εξής: Στ. Στριφτού‐Βάθη, Αχαρναί). 

23  Στ. Στριφτού‐Βάθη, Αχαρναί, σελ. 92 

24 Στ. Στριφτού‐Βάθη, Αχαρναί, σελ. 92 
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         Από  τους  πλουσιότερους  κατοίκους  της  Αττικής,  οι  Αχαρνείς 

χρωστούσαν την ευμάρειά τους στην καλλιέργεια της  εύφορης πεδιάδας 

μεταξύ  Αχαρνών  και  Αθηνών  και  στο  εμπόριο  του  κάρβουνου.  Οι 

Αχαρνείς ήταν γνωστοί «ανθρακείς» που έκαναν, χάρη στη γειτονία τους 

με  το βουνό  της Πάρνηθας. Σύμφωνα με  τον Αριστοφάνη μετέφεραν  το 

κάρβουνο  με  κοφίνια  στους  αχαρνικούς  όνους.  Στις  Αχαρνές  ανήκαν  οι 

αγροτικές εκτάσεις των νότιων υπωρειών της Πάρνηθας έως την περιοχή 

των  σημερινών Άνω Λιοσίων.  Στην  εύφορη αυτή πεδιάδα  των Αχαρνών 

περνώντας  ανενόχλητος  από  το  στενό  της  Κρωπείας  όπως  αναφέρει  ο 

Θουκυδίδης,  μεταξύ  Πάρνηθας  και  Αιγάλεω,  εισέβαλλε  επανειλημμένα 

τα  πρώτα  έξι  χρόνια  του  Πελοποννησιακού  Πολέμου  (431  ‐425  π.Χ.)  ο 

βασιλιάς  της  Σπάρτης  Αρχίδαμος  με  το  στρατό  του  και,  αφού 

στρατοπέδευε,  λεηλατούσε  την  περιοχή  και  έκαιγε  τα  σπαρτά  και  τα 

αμπέλια «τα τε πρότερον τετμημένα, ει τι εβεβλαστήκει» προκειμένου να 

εξαναγκάσει  τους Αθηναίους  να  συνάψουν  ειρήνη.  Το  πέρασμα αυτό  οι 

κάτοικοι  τον  19ο  αιώνα  ονόμαζαν  Δέμα  γιατί  έδενε  –  έκλεινε  τα  δύο 

βουνά25.  

Στην  περίοδο  του  Πελοποννησιακού  πολέμου  αναφέρεται  και  η 

αντιπολεμική  κωμωδία  Αχαρνής  του  Αριστοφάνη  που  διδάχτηκε  στα 

Λήναια  το  426  π.Χ.  Στο  έργο  αυτό  ο  κωμικός  ποιητής  δίνει  πολλές 

πληροφορίες  για  τους  κατοίκους  και  το  χαρακτήρα  τους,  τις  γιορτές  και 

τις ασχολίες τους. Οι Αχαρνείς στο έργο, αρνούνται την ειρήνη που ζητά ο 

Δικαιόπολις,  καθώς  ήθελαν  να  εκδικηθούν  τους  εισβολείς  που 

κατέστρεφαν  τις  καλλιέργειες  και  τα  υπάρχοντά  τους26.  Η  αίσθηση  της 

                                                            

25 Στ., Στριφτού –Βάθη, Αχαρναί, σελ. 92‐3. Για τον Αρχίδαμο και την εξωτερική πολιτική 

της  Σπάρτης,  βλ. V.  Pothou  και A.  Powell  (επιμ.), Das    antike  Sparta,  εκδ.  Franz  Steiner 

Verlag, Stuttgart 2017.  

26  Αριστοφάνης  Αχαρνῆς,  Ἅπαντα  Ἑλλήνων  Συγγραφέων,  εκδ.  Πάπυρος  Αθήνα  1975, 

σελ. 88. 
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συλλογικότητας των κατοίκων των Αχαρνών ήταν από τα αρχαία χρόνια 

ταυτόσημη με την καθημερινότητά τους.   

         Όμως,  στις  Αχαρνές  είχαν  κτήματα  και  πολλοί  πλούσιοι  Αθηναίοι 

μεταξύ  των  οποίων  και  ο  Περικλής,  που  καταγόταν  από  τον  αρχαίο 

Χολαργό, που γεωγραφικά δεν συμπίπτει με το σημερινό τοπωνύμιο και 

την αντίστοιχη περιοχή της Αθήνας, αλλά τοποθετείται στην περιοχή του 

σημερινού Καματερού. Ο μεγάλος τραγικός ποιητής Σοφοκλής καταγόταν 

από τη Δεκέλεια και θεωρείται ότι τάφηκε στον επιβλητικό οικογενειακό 

ταφικό  περίβολο  που  ανασκάφηκε  στη  περιοχή  της  Βαρυμπόμπης. 

Σύμφωνα  με  τον  Θουκυδίδη  στην  ευρύτερη  περιοχή  που  είχε 

στρατοπεδεύσει  ο  Αρχίδαμος  βρίσκονταν  τα  αγροκτήματα  της 

οικογένειας  του  Περικλή  «αγροί  και  οικίαι».  Κατά  την  αυτή  μαρτυρία, 

όταν ο Σπαρτιάτης στρατηγός άρχισε να καταστρέφει  κατά  το θέρος  τα 

σπαρτά, δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν ότι δεν θα έκαιγε τα κτήματα 

του  Περικλή  με  τον  οποίο  είχε  δεσμούς  «ξενίας».  Ο  Περικλής  όμως, 

προβλέποντας πως  η  εισβολή θα  γίνει  στην Αχαρνική πεδιάδα  έσπευσε 

να  βεβαιώσει  τους  συμπολίτες  του  πως  αν  οι  Πελοποννήσιοι  δεν 

κατέστρεφαν τα δικά του κτήματα θα τα χάριζε όλα στην πόλη27. 

      Με βάση αυτήν την πληροφορία ο Διονύσιος Σουμερλής στα 1854 στην 

Ιστορία  των  Αθηνών  αναφέρει  ότι  μετά  την  καταστροφή  των  Αχαρνών 

από τον στρατό του Αρχίδαμου κάποιος κωμικός ποιητής παριστάνοντας 

τον Περικλή αναφώνησε ειρωνικά  :«ουκ εστί δη Αχάρνα αλλά μαινίδιον» 

δηλαδή οι Αχαρνές δεν είναι πια ροφός αλλά μαρίδα ερμηνεύοντας έτσι 

τη  μεταγενέστερη  ονομασία  της  περιοχής  Μενίδι  που  ωστόσο  δεν 

                                                            

27 Στ. Στριφτού –Βάθη, Αχαρναί,  σελ. 93. 
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επιβεβαιώνεται28. Η περιγραφή του Θουκιδίδη είναι αξεπέραστη ως προς 

την ακρίβεια και την πιστότητά της:    

«Όταν  είχε  έρθει  πια  το  καλοκαίρι  για  καλά  και  το  στάρι  είχε  μεστώσει 

εισέβαλαν (οι Λακεδαιμόνιοι) στην Αττική με αρχιστράτηγο τον Αρχίδαμο, 

το  γιο  του  Ζευξίδαμου,  βασιλιά  της  Σπάρτης.  Κι  αφού  στρατοπέδεψαν 

άρχισαν  να  ρημάζουνε  συστηματικά  πρώτα  την  Ελευσίνα  και  το  Θριάσιο 

κάμπο…κι  ύστερα…..  έφτασαν  στις  Αχαρνές,  το  μεγαλύτερο  από  τους 

τόπους που λέγονται δήμοι στην Αττική, κι αφού σταμάτησαν εκεί έστησαν 

στρατόπεδο  κι  έμειναν  στην  ίδια  θέση  πολύν  καιρό  ρημάζοντας  τα  γύρω 

χτήματα.  

Και λένε πως σ’ εκείνη την πρώτη εισβολή έμεινε ο Αρχίδαμος  στις 

Αχαρνές έχοντας παρατάξει το στρατό του σα για μάχη, και δεν κατέβηκε 

στον  κάμπο  της  Αθήνας  από  την  ακόλουθη  ιδέα:  περίμενε  δηλαδή  πως  οι 

Αθηναίοι  έχοντας  τόσους   νέους  πάνω  στη  βράση  τους,  κι  όντας 

προετοιμασμένοι για πόλεμο, περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε, θα  ‘βγαιναν 

να  δώσουνε  μάχη  και  δεν  θα  αψηφούσαν  την  τόση  καταστροφή  των 

χτημάτων τους. Αφού λοιπόν δε βγήκαν να μετρηθούνε μαζί του, ούτε στην 

Ελευσίνα  ούτε  στο  Θριάσιο  κάμπο,  έκανε  ακόμη  μια  δοκιμή 

στρατοπεδευμένος γύρω στις Αχαρνές να τον χτυπήσουνε εκεί, γιατί και το 

μέρος  του  φαινόταν  κατάλληλο  να  εγκαταστήσει  στρατόπεδο,  και  οι 

Αχαρνείς, που αποτελούσαν σημαντικό μέρος του πληθυσμού της πολιτείας 

(τρεις χιλιάδες βαριά αρματωμένους στρατιώτες έδιναν οι Αχαρνές) δε θα 

άφηναν τα κτήματά τους να καταστραφούν, αλλά θα παράσερναν και τους 

άλλους σε μάχη 

Κι  οι  Αχαρνείς,  που  θεωρούσαν  πως  δεν  αποτελούσαν  μικρό  μέρος 

της  δύναμης  της  Αθήνας,  επειδή  ρημάζονταν  τα  δικά  τους  τα  χτήματα 

                                                            

28  Στ. Στριφτού –Βάθη, Αχαρναί, σελ. 94‐5. 
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παρορμούσαν με περισσότερη επιμονή για την έξοδο, κ’ η πολιτεία ήταν σε 

αναταραχή   κ’  έξαψη  απ’  όλες  τις  απόψεις,  και  ήταν  έξω  φρενών  με  τον 

Περικλή,  και  δεν  αναθυμούνταν  πια  διόλου  τις  προτήτερες  ορμήνιες  του, 

παρά  τον  κατηγορούσαν,  που  ενώ  ήταν  στρατηγός  δεν  τους  οδηγούσε 

ενάντια στον  εχτρό. Πίστευαν μάλιστα πως αυτός φταίει για  όλα τους  τα 

βάσαν. 

Κι οι ναοί  (στη διάρκεια του λοιμού) όπου είχαν κατασκηνώσει ήταν 

γεμάτοι  νεκρούς  που  είχαν  ξεψυχήσει  εκεί  μέσα  γιατί  όταν  παράγινε  το 

κακό,  μην  ξέροντας  πια  τι  θ’  απογίνουν,  οι  άνθρωποι  το  γύρισαν  στην 

αψηφιά  για  τα  θεία  και  τις  θρησκευτικές  απαγορεύσεις.  Κι  όλες  οι 

κανονικές  τελετές,  που  συνηθίζονταν,  άλλοτε  στις  κηδείες,  έγιναν  άνω‐

κάτω, και τους έθαβαν όπως μπορούσε ο καθένας. Και πολλοί κατάντησαν 

να κηδεύουν  τους  δικούς  τους χωρίς  καμιά  ντροπή,  γιατί  τους  έλειπαν τα 

χρειαζούμενα,  αφού  τους  είχαν  κιόλας  πεθάνει  τόσοι  συγγενείς  ∙  άλλοι 

προλάβαιναν  ξένους  που  σώριαζαν  ξύλα  για  να  κάψουν  το  νεκρό  τους,  κ’ 

έβαζαν  απάνω  το  δικό  τους,  κ΄  άναβαν  τη  φωτιά  από  κάτω,  άλλοι,  ενώ 

καιγόταν κι’ όλας ξένος νεκρός έριχναν από πάνω το δικό τους και το ‘βαζαν 

στα πόδια᾽᾽29. 

      Οι Αχαρνείς ανδρείοι και δημοκρατικοί συμμετείχαν στη δεύτερη φάση 

του  Πελοποννησιακού  πολέμου,  τον  Δεκελεικό  (413  404  π.Χ.)  όταν  ο 

γειτονικός και συμμαχικός δήμος της Δεκέλειας είχε καταληφθεί από τα 

Σπαρτιατικά στρατεύματα.  Το 403 π.Χ.  ο Θρασύβουλος. με ορμητήριο  τη 

Φυλή  και  700  στρατιώτες,  οι  περισσότεροι  από  τους  οποίους  ήταν 

Αχαρνείς νίκησε το στρατό των Τριάκοντα Τυράννων και αποκατέστησε 

τη δημοκρατία30. 

                                                            

29 Θουκυδίδης, Ἱστορία, Βιβλίο Β, κεφ. 19‐21 και 52, μτφρ. Ἕλλης Λαμπρίδη, Ἀθήναι 1962. 

30 Στ. Στριφτού –Βάθη, Αχαρναί, σελ. 110. 
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        Οι παλαιότερες αρχαίες ενδείξεις στην περιοχή όπου αναπτύχθηκε ο 

αρχαίος  δήμος  των Αχαρνών  ανάγονται  στους  νεολιθικούς  χρόνους.  Τη 

σπουδαιότητα που είχε η περιοχή των Αχαρνών ήδη από την Εποχή του 

Χαλκού  μας  δείχνει  πρώτος  από  όλα  τα  μνημεία  ο μυκηναϊκός  θολωτός 

τάφος  που  ανασκάφηκε  στη  θέση  Λυκότρυπα  στον  Κόκκινο  Μύλο 

Αχαρνών στα τέλη του 19ου αι. από την Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή31. 

 Η  εύρεσή  του μας  υποδεικνύει  την  ύπαρξη μυκηναϊκού κέντρου  (1.600  ‐

1050 π.Χ.) στην περιοχή με ισχυρό τοπικό άρχοντα. Ο Lolling, ανασκαφέας 

του  τάφου,  συσχετίζει  τον  μυκηναϊκό  οικισμό  με  τα  λείψανα  οχύρωσης 

στην  περιοχή  του  Γεροβουνού  όπως  αποτυπώνονται  στο  χάρτη  του 

Kaupert  (Curtius – Kaupert, Karten vn Attica, φύλλο VI) ορατά έως το 1960. 

Ενδείξεις ωστόσο μυκηναϊκής κατοίκησης έχουν βρεθεί και στην περιοχή 

ενός  τεχνητού  λόφου που περιείχε  τρεις  μαρμάρινες  σαρκοφάγους  στην 

περιοχή  της  Αγίας  Σωτήρας–  Αγίου  Νικολάου,  στο  παλιό  τελωνείο 

Αχαρνών και στην περιοχή της Χαραυγής32. 

         Στα  χρόνια  που  ακολουθούν  οι  Αχαρνές  παρουσιάζουν  άφθονα 

τεκμήρια  κατοίκησης.  Από  τα  γεωμετρικά  χρόνια  (11ος‐8ος  αι.  π.Χ.) 

υπάρχουν άφθονες αρχαιολογικές μαρτυρίες στην περιοχή των Αχαρνών, 

οι  οποίες  προέρχονται  κυρίως  από  τάφους  διασκορπισμένους  σε  πολλές 

θέσεις  του  αρχαίου  δήμου.  Νεκροταφεία  γεωμετρικών  χρόνων  έχουν 

                                                            

31  Βλ.  και  R.  Bohn,  Ueber  die  Technische  Herstellung  der  Tholos  bei Menidi,  εκδ.  Deutsches 

Archaeologisches Institut in Athen, Athen 1880, 45‐50. 

32 Μ.  Πλάτωνος‐Γιώτα,  «Ανασκαφές,  Ευρήματα,  Νέα Μουσεία,  Αρχαιολογική  Συλλογή 

Αχαρνών»,  στο:  Αττική  2004,  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Ανατολικής  Αττικής,  Αθήνα 

2005,  σελ.  125.  (Στο  εξής:  Μ.  Πλάτωνος‐Γιώτα,  «Ανασκαφές»).  Πρβλ.  H.  Lolling,  Das 

Kuppelgrab bei Menidi, εκδ. Deutsches Archaeologisches Institut in Athen, Athen 1880, 2‐44. 
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εντοπιστεί  στην  περιοχή  του  Κόκκινου  Μύλου  καθώς  και  στην  οδό 

Σαλαμίνος κοντά στο αρχαίο θέατρο33. 

         Στους  κλασικούς  και  ελληνιστικούς  χρόνους  (5ος‐2ος  αι.  π.Χ.) 

χρονολογείται  το  μεγαλύτερο  πλήθος  των  ευρημάτων  από  την  περιοχή 

των  Αχαρνών.  Πρόκειται  για  ευρήματα  που  προέρχονται  πάλι  στην 

πλειονότητά τους από νεκροταφεία που ανασκάφηκαν σ’ όλη την έκταση 

των  σημερινών  Αχαρνών,  ιδιαίτερα  στο  κεντρικό  τμήμα  τους.  Επιπλέον 

στους  κλασικούς  χρόνους  χρονολογούνται  και  δύο  κατοικίες  που 

βρέθηκαν στην περιοχή Μονομάτι και ένα μικρό αγροτικό  ιερό, πιθανώς 

της Δήμητρας και της Κόρης, που αποκαλύφθηκε στην ίδια περιοχή κατά 

τις  ανασκαφές  της  Αττικής  Οδού.  Τμήματα  αγωγών  που  ανήκαν  στον 

«Αχαρνικό  Οχετό»,  ένα  σπουδαίο  υδραυλικό  έργο  του  4ου  αι.  π.Χ.  που 

υδροδοτούσε  τις  Αχαρνές  και  τους  γύρω  δήμους,  έχουν  εντοπιστεί  σε 

διάφορα σημεία  των Αχαρνών. Και από  τους  δρόμους  της  εποχής αυτής 

σώθηκαν αρκετά κατάλοιπα,  όπως στην περιοχή Χαραυγή  (οδός  Ιππίου) 

που ανασκάφηκε τμήμα της αρχαίας οδού που οδηγούσε από τις Αχαρνές 

στην Αθήνα και στους βόρειους γειτονικούς των Αχαρνών δήμους. Μέχρι 

σήμερα  έχουν  εντοπιστεί  και  ερευνηθεί  αρκετά  τμήματα  του  οδικού 

δικτύου των Αχαρνών34. 

         Οι  αρχαίες Αχαρνές  υπήρξαν  κατά  την  αρχαιότητα  το  πολιτικό  και 

θρησκευτικό  κέντρο,  γύρω  από  το  οποίο  αναπτύχθηκαν  οι  μικρότεροι 

δήμοι της βόρειας Αττικής. Η κατανομή των αρχαίων δήμων γύρω από τις 

Αχαρνές  ήταν  πυκνή.  Κάθε  δήμος  λειτουργούσε  αυτόνομα,  είχε  το  δικό 

του  όνομα,  τη  δική  του  οργάνωση  και  εκπροσώπηση  στη  βουλή  της 

                                                            

33 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, «Ανασκαφές», σελ. 126 

34 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, «Ανασκαφές», σελ. 126‐7. 
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Αθήνας  ανάλογα  με  τον  πληθυσμό  του.  Είχε  επίσης  τους  δικούς  του 

οικονομικούς πόρους και ιδιαίτερη κοινωνική και θρησκευτική ζωή35. 

         Στα  δυτικά  των  Αχαρνών  τοποθετείται  η  θέση  τριών  δήμων  που 

αποτελούσαν τρικωμία, των Πηλήκων, των Κρωπιδών και των Ευπυριδών. 

Στο  στενό  της  Κρωπειάς  κτίστηκε  κατά  τον  4ο  αι.  π.Χ.  το  τείχος  Δέμα 

μήκους 4,5 χλμ., προορισμένο να φυλάσσει την πύλη εισόδου στην Αττική 

από  την  πλευρά  του  Θριάσιου  πεδίου.  Οι  Ευπυρίδαι  τοποθετούνται  στα 

σημερινά  Άνω  Λιόσια.  Στο  Καματερό,  όπου  ήρθε  στο  φως  ιερό, 

πιθανότατα  το  γνωστό  από  τις  πηγές  κέντρο  λατρείας  του  Ηρακλή, 

εντοπίζεται ο αρχαίος Χολαργός, που είχε κτήματα ο Αθηναίος πολιτικός 

Περικλής. Το κέντρο του αρχαίου Δήμου όπου θα ήταν οι ναοί  της Θεάς 

Αθηνάς Ιππίας του Θεού Άρη και το Θέατρο του Δήμου φαίνεται πως ήταν 

και  τότε  στην  ίδια  περιοχή  που  βρίσκεται  και  το  σημερινό  κέντρο  του 

Δήμου, όπως μας δείχνει η πρόσφατη ανακάλυψη τμήματος του Αρχαίου 

θεάτρου των Αχαρνών. Προς τα ανατολικά οι Αχαρνές γειτόνευαν με την 

ύπερθεν  (άνω)  (Μονομάτι)  και  καθύπερθεν  (κάτω)  Περγασή  (Κάτω 

Κηφισιά). Οι Αχαρνές γειτόνευαν προς  βόρεια  και  δυτικά με  το φρούριο 

Λειψύδριο  και  τους  αρχαίους  δήμους:  Κηττού,  Κεραμέων,  Αιθαλιδών, 

Δεκέλειας,  Χολλιδών,  Όης,  Χασιάς,  Παιονιδών  και  Φυλής.  Ο  δήμος  του 

Άρματος  ήταν  κέντρο  λατρείας  του  Δία,  που  είχε  τα  προσωνύμια 

Παρνήθιος,  Σημαλέος  και  Όμβριος.  Στο  σπήλαιο  του  Πάνα,  κοντά  στη 

Μονή  Κλειστών,  λατρευόταν  ο  θεός  Πάνας,  ο  Ερμής  και  οι  Νύμφες.  Ο 

δήμος  Συπαληττού  τοποθετείται  στα  νοτιοατολικά  των  Αχαρνών,  στην 

περιοχή της σημερινής Μεταμόρφωσης. Στον αρχαίο δήμο δηλαδή ανήκαν 

                                                            

35 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, «Ανασκαφές», σελ. 128. 
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οι  περισσότεροι  αγροτικοί  οικισμοί  των  νότιων  υπωρειών  της Πάρνηθας 

από τα δυτικά της Δεκέλειας ως την περιοχή των Άνω Λιοσίων36. 

      Σχετικά με την ιστορία και τον καθημερινό βίο των δήμων της Αττικής 

δεν  έχουμε  επαρκείς  πληροφορίες  από  τους  ιστοριογράφους  της 

αρχαιότητας.  Η  αρχαιολογική  έρευνα,  τα  κείμενα  των  επιγραφών 

συμβάλλουν  ωστόσο  στην  προσέγγιση  της  καθημερινής  ζωής,  του 

λατρευτικού βίου και της διοικητικής τους οργάνωσης. Η προσωπογραφία 

με  τα  ονόματα,  τα  πατρώνυμα  και  τους  τίτλους,  βοηθούν  στην 

πληρέστερη κατανόηση των δήμων της Αττικής όπως του αρχαίου Δήμου 

Αχαρνών  που  υπήρξε  ο  μεγαλύτερος  περιφερειακός  δήμος  της  πόλης‐

κράτους  των  Αθηνών.  Τα  επιγραφικά  κείμενα,  κυρίως  επιτύμβιων 

μνημείων  μας  παρέχουν  πληροφορίες  για  τη  ζωή  των  πολιτών,  τους 

τίτλους,  τα  γενεαλογικά  δέντρα,  ενώ  τα  ψηφίσματα,  αποτελούν 

σημαντική  πηγή  πληροφοριών  καθώς  μας  καθιστούν  γνώστες  των 

θεσμών,  της λειτουργίας  του  δήμου,  της  διοικητικής  οργάνωσης και  των 

αρχιτεκτονικών  οικοδομημάτων  όπως  το  θέατρο  και  οι  ναοί  που 

κοσμούσαν την πόλη37. Επομένως, από τα αρχαία χρόνια οι φιλεργατικοί 

Αχαρνείς  είχαν  ιδρύσει  μια πόλη που αποτελούσε  λίκνο πολιτισμού  και 

κουλτούρας, ενώ επιπλέον δεν έκρυβαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους περί 

το θρησκεύειν και λατρεύειν.   

      Τα ελάχιστα οικιστικά κατάλοιπα της κλασικής εποχής, περίοδο ακμής 

του  δήμου,  που  έχουν  βρεθεί  στις  Αχαρνές  μπορούν  να  ερμηνευτούν 

πιθανότατα  με  την  κατανομή  των  οικιστικών  πυρήνων,  στους  οποίους 

ήταν  οργανωμένος  ο  δήμος,  στην  πολύ  μεγάλη  έκταση  που  αυτός 

καταλάμβανε  και  στην  καταστροφή  των  μικρών  συνήθως  οικιών  της 

                                                            

36 Στ. Στριφτού –Βάθη, Αχαρναί, σελ. 73‐4. 

37 Α. Ηλιάκης, «Αρχαιολογικές», σελ. 270. 
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κλασικής  εποχής  από  τις  μεγαλύτερες  ρωμαϊκές  οικιστικές 

εγκαταστάσεις,  αποτέλεσε  γενικό  κανόνα.  Γι’  αυτό  πολλές  φορές  οι 

αρχαιολόγοι  που  ανασκάπτουν  την  περιοχή,  βρίσκουν  κάτω  από  τους 

ρωμαϊκούς  τοίχους  τους  προγενέστερους  χρονικά,  δηλαδή,  αυτούς  της 

κλασικής εποχής38. 

         Το  κέντρο  του  αρχαίου  δήμου,  όπου  θα  ήταν  η  Αγορά,  οι  ναοί  της 

Αθηνάς  Ιππίας,  του  θεού  Άρη,  το  θέατρο  του  δήμου,  που  μαρτυρείται 

επιγραφικά  και  άλλα  δημόσια  κτίρια  δεν  έχει  μέχρι  σήμερα  εντοπιστεί. 

Πολλές  θεωρίες  έχουν  διατυπωθεί  από  Έλληνες  και  ξένους.  Σοβαρές 

επιγραφικές  και  αρχαιολογικές  ενδείξεις  οδηγούν  στην  περιοχή  των 

λόφων των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων και του Προφήτη Ηλία καθώς και 

στην περιοχή  της Αυλίζας  στα ΝΑ  τους.  Κατάλοιπα ωστόσο πολυτελών 

σπιτιών  ή  δημόσιων  κτιρίων  βρέθηκαν  και  στην  κεντρική  πλατεία  του 

δήμου,  μπροστά  στο  Ιστορικό  και  Λαογραφικό  Μουσείο  (περίτεχνα 

αρχιτεκτονικά  μέλη  και  τμήμα  από  το  κάτω  μέρος  κορμού  αγάλματος 

γυναικείας  μορφής  κλασικών  χρόνων).  Η  αποκάλυψη  τμήματος  του 

αρχαίου  θεάτρου  το  2007  στην  οδό  Σαλαμίνος,  νυν  Αρχαίου  Θεάτρου 

ενισχύει  σημαντικά  τη  θέση  του  αρχαίου  δήμου  σε  μια  ακτίνα  που 

ορίζεται  από  την  πλατεία  του  Αγίου  Βλασίου  μέχρι  τους  λόφους  των 

Αγίων Σαράντα και του Προφήτη Ηλία που προαναφέρθηκαν39. 

         Αντίθετα  με  την  σπανιότητα  των  οικιστικών  στοιχείων  από  την 

κλασική  περίοδο,  από  την  ρωμαϊκή  και  υστερορωμαϊκή  εποχή  σώζονται 

αρκετά  κατάλοιπα:  τάφοι,  κατοικίες,  αγροτικές  και  εργαστηριακές 

εγκαταστάσεις,  λουτρά,  αγωγοί,  κ.λ.π., που απαντούν  διάσπαρτα σ’  όλη 

                                                            

38 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, «Ανασκαφές», σελ.129‐30. 

39 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, «Ανασκαφές», σελ. 130. 
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την έκταση του σημερινού δήμου, περισσότερο όμως στην περιφέρειά του, 

ενώ στο κέντρο υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κλασικών νεκροταφείων. 

         Στην  περιοχή  των  Αχαρνών  και  στους  γειτονικούς  δήμους  έχουν 

βρεθεί αρκετές μεγάλες ρωμαϊκές επαύλεις και σε κάποιες από αυτές και 

συγκροτήματα  λουτρών.  Οι  ρωμαϊκές,  αντίθετα  με  τις  μικρές  κατοικίες 

της  κλασικής  περιόδου,  ήταν  μεγάλες  μονώροφες  ή  διώροφες  με  πολλά 

δωμάτια  διαμονής,  αργαλειού,  εργαστηριακούς  και  αποθηκευτικούς 

χώρους κεραμικούς κλιβάνους, στάβλους και μία ή δύο αυλές. Οι μεγάλες 

αυτές ρωμαϊκές εγκαταστάσεις αγροτικού χαρακτήρα, ήταν αυτοδύναμες 

και  αποτελούσαν  τον  πυρήνα  γύρω  από  τον  οποίο  συγκεντρωνόταν  η 

μεγάλη ιδιοκτησία. Οι πιο πολυτελείς από αυτές, έχουν χώρους λουτρών 

με  υπόκαυστα. Οι  ρωμαϊκές  κατοικίες  των Αχαρνών  είναι  γενικά απλές 

και μικρές, με μία μόνο αυλή. Οι αγροικίες αυτές έχουν μεγάλη διάρκεια 

ζωής και σε πολλές είχαν γίνει κατά καιρούς επεκτάσεις και μετασκευές40.  

         Η  κατοίκηση  του  χώρου  κατά  τα  υστερορρωμαϊκά  και  βυζαντινά 

χρόνια  συμπληρώνεται  από  τις  μεγάλες  αγροικίες  που  βρέθηκαν  στην 

περιοχή Αυλίζα  –  Γεροβουνό,  στην  οδό  Δημοκρατίας,  και  πιο  κάτω  στην 

περιοχή  της  Αγίας  Βαρβάρας,  στην  οδό  Καραμανλή,  στο  Μονομάτι 

Αχαρνών κ.ά41. 

 

1.3. Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά Χρόνια 

         Η  κατοίκηση  των  Αχαρνών  συνεχίστηκε  και  στα  χρόνια  που 

ακολούθησαν.  Την  αδιάσπαστη  συνέχεια  της  κατοίκησης  στην  περιοχή 

έως  τους  νεώτερους  χρόνους  επιβεβαιώνουν  πολλοί  ναοί  των  Αχαρνών 

                                                            

40 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, «Ανασκαφές», σελ. 130‐1. 

41 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, «Ανασκαφές», σελ. 131. 
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και της Πάρνηθας που ανάγουν την χρονολόγησή τους στους βυζαντινούς 

και  μεταβυζαντινούς  χρόνους.  Στις  Αχαρνές  σώζεται  ένας  μεγάλος 

αριθμός  βυζαντινών  και  μεταβυζαντινών  εκκλησιών.  Οι  περισσότερες 

καταγράφηκαν πρώτη φορά  το  1933  από  τον  καθηγητή  και  ακαδημαϊκό 

Αναστάσιο Ορλάνδο, όταν συνέταξε το Ευρετήριο Μεσαιωνικών μνημείων 

της  Ελλάδος.  Ωστόσο  η  Βυζαντινή  περίοδος  στις  Αχαρνές,  δεν  έχει 

μελετηθεί  ικανοποιητικά. Επαρκείς πληροφορίες υπάρχουν μόνο για την 

υστεροβυζαντινή περίοδο μετά τον 13ο αιώνα42. 

         Στη  συμβολή  των  οδών  Κωνσταντινουπόλεως  και  Δεκελείας 

ανασκάφηκε  κατά  τους  πρόσφατους  χρόνους  παλαιοχριστιανικός  ναός. 

Είναι  σημαντικό  και  ιστορικά  ενδιαφέρον  ότι  από  τις  ρωγμές  και 

καταρρεύσεις  που  προκάλεσε  ο  σεισμός  του  1999  στις  Αχαρνές 

αποκαλύφθηκαν δομικά στοιχεία και επάλληλα στρώματα τοιχογραφιών 

που  παραπέμπουν  ασφαλώς  τα  περισσότερα  στη  βυζαντινή  ή 

μεταβυζαντινή  εποχή.  Τέλος  ιδιαίτερα  ενδιαφέρον  είναι πως σε παλαιές 

εκκλησίες  των  Αχαρνών  (Αγία  Τριάδα  Πάρνηθας,  Αγία  Σωτήρα,  Άγιοι 

Σαράντα,  Άγιος  Ιωάννης)  είναι  ορατά  και  σήμερα  μεμονωμένα 

αρχιτεκτονικά  μέλη  από  αρχαία  κτήρια  που  χρησιμοποιήθηκαν  ως 

οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση43. 

 

1.4. Η ονομασία Μενίδι 

       Το  τοπωνύμιο  «Μενίδι»  μεταγενέστερη  ονομασία  του  δήμου  έχει 

προκαλέσει  ακόμη  περισσότερες  συζητήσεις  σχετικά  με  την  ελληνική  ή 

                                                            

42 Μ. Πλάτωνος‐Γιώτα, «Ανασκαφές», σελ. 131. 

43  Δ.  Γιώτας, Σεισμόπληκτες  Εκκλησίες  του  Δήμου  Αχαρνών,  εκδ.  Δημοτική  Επιχείρηση 

Ανάπτυξης, Αχαρνές 2004, σελ. 9‐10. (Στο εξής: Δ. Γιώτα, Σεισμόπληκτες). 
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την  αρβανίτικη  καταγωγή  του.  Για  εκείνους  που  υποστηρίζουν  την 

ελληνικότητα  του  ονόματος  προέρχεται  από  την  αρχαία  ελληνική  λέξη 

«μαινίς» ή από κάποιον βυζαντινό γαιοκτήμονα44. 

Στις βυζαντινές πηγές  αναφέρεται   για πρώτη φορά το Μενίδι σε 

χρυσόβουλο  του  πάπα  Ιννοκέντιου  Γ΄  (1161‐1216)  σχετικό  με  κατάλογο 

κτημάτων  στην  περιοχή,  τα  οποία  μεταβιβάστηκαν  από  την  Ορθόδοξη 

στην Λατινική Αρχιεπισκοπή το 1209 μετά την κατάληψη της βυζαντινής 

επικράτειας  από  τους  Λατίνους.  Στο  χρυσόβουλο  αναφέρεται  το Μενίδι 

και  ο  Άγιος  Νικόλαος  Μενίδιου45.  Σύμφωνα  με  τον  Κ.  Μπίρη,  είναι 

πιθανόν  οι Αχαρνές  να μετονομάσθηκαν κατά  τη βυζαντινή περίοδο σε 

Μενίδι από βυζαντινό αξιωματούχο όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές 

της  Αττικής  –  Καματερό,  Καπανδρίτι,  Σκαραμαγκάς,  Χαλκούτσι  κ.ά.  Το 

όνομα απαντά στη συνέχεια σε έγγραφα του οθωμανικού κράτους το 16ο 

αι.  Το  18ο  αι.  το  Μενίδι  υποφέρει  από  τον  Τούρκο  διοικητή  Χασάν  Αλί 

Χασεκή  (Haci  Ali  Haseki  ‐1795)  και  το  1790  αναφέρεται  ως  η  πιο 

αραιοκατοικημένη περιοχή της Αττικής46. 

 

1.5. Η εποχή της Τουρκοκρατίας 

         Αναφορά  του  ονόματος Μενίδι  γίνεται  επίσης  τον  16ο  αιώνα  στους 

φορολογικούς  καταλόγους  (defters),  όπου αναφέρεται  αύξηση  κατοικιών 

στο Μενίδι, στη Χασιά και στην Κηφισιά. Εκείνη την περίοδο   οι Αχαρνές 

ήταν  το  κυριότερο  οικιστικό  και  οικονομικό  κέντρο  μετά  την  πόλη  της 

                                                            

44 Στ. Στριφτού‐Βάθη, Αχαρναί, σελ. 69. 

45 Στ. Στριφτού – Βάθη, Αχαρναί, τ, Β΄, σελ. 48‐65. 

46 Δ. Γιώτας,  Συμβολή στην Ιστορική έρευνα της Αττικής, 1821‐1833, αυτοέκδοση, Αχαρνές 

2002, σελ. 25‐34. (Στο εξής: Δ. Γιώτας, Συμβολή). 
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Αθήνας με εκτεταμένη αγροτική έκταση. Τα έσοδα προέρχονταν από τις 

καλλιέργειες,  την  υλοτομία,  τη  κτηνοτροφία  και  τη  μελισσοκομία.  Η 

ενασχόληση  με  το  εμπόριο  απέφερε  σημαντικά  κέρδη,  κυρίως  μετά  το 

1700  όπως  αποδεικνύεται  από  τα  προικοσύμφωνα,  τις  αγορές  των 

κτημάτων και από τα νυφικά κοσμήματα των γυναικών47. 

         Στην  τεράστια  έκταση  της  καλλιεργήσιμης  γης  από  την  Πάρνηθα 

μέχρι το κέντρο του λεκανοπεδίου της Αττικής που ανήκε στην ιδιοκτησία 

Τούρκων  και  Μοναστηριών,  δούλευαν  Μενιδιάτες.  Σε  αυτή  την  έκταση 

συμπεριλαμβάνονταν  και  οι  μικρότεροι  οικισμοί,  Τατόι,  Βαρυμπόμπη, 

Μονομάτι,  Δερβισαγού  (Κόκκινος  Μύλος),   που  ανήκαν  σε  Τούρκους 

μεγαλοκτηματίες.  Τα  κτήματα  αυτά  αγόρασαν  από  τους  Τούρκους  οι 

Μενιδιάτες πριν το 1821. Ο κεντρικός οικισμός Μενίδι στα χρόνια εκείνα 

καταλάμβανε μια περιορισμένη έκταση που συμπίπτει με  το κέντρο  του 

αρχαίου αλλά και του σημερινού δήμου. Ο οικισμός είχε στενά δρομάκια 

χωμάτινα  ή  πλακόστρωτα.  Τα  σπίτια  ήταν  κεραμοσκεπή,  χτισμένα  με 

πλίνθους  και  πέτρες  και  αυλές  με  ψηλό  μαντρότοιχο.  Το  μέγεθός  τους 

ήταν  σύμφωνα  με  τις  οικονομικές  δυνατότητες  του  ιδιοκτήτη  και  τις 

ανάγκες  του. Υπήρχαν και  διώροφα σπίτια που  τα ονόμαζαν πύργους ή 

πυργάκια48. 

      Το θρησκευτικό αίσθημα των Μενιδιατών ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο 

όπως  δηλώνει  ο  μεγάλος  αριθμός  των  μικρών  μεταβυζαντινών  ναών. 

Εκκλησίες του 19ου υπάρχουν επίσης αρκετές στις Αχαρνές, στην Πάρνηθα 

                                                            

47  Ν.  Νέζης  και  Δ.  Γιώτας,  Πάρνηθα,  Γεωγραφία  –Φυσικό  περιβάλλον  –  Άθληση‐ 

Τοπωνύμια –  Βιβλιογραφία – Πολιτισμός – Πολιτισμός –  Ιστορία –Μνημεία, Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής – Ανάβαση, Αθήνα 2006, σελ. 101 (Στο εξής: Ν. Νέζης 

και Δ. Γιώτας, Πάρνηθα). 

48 Ν. Νέζης και Δ. Γιώτας, Πάρνηθα, σελ. 103‐4. 
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και  στους  γύρω  δήμους  που  επιβεβαιώνουν  τη  συνεχή  κατοίκηση49, 

μάλιστα δε, διάσπαρτη στην περιοχή. 

        Τις παραμονές τις παραμονές της επανάστασης του 1821 οι Αθηναίοι 

κλεισμένοι  στο  τείχος  του  Χασεκή,  στηρίχτηκαν  στους Μενιδιάτες,  τους 

Χασιώτες  και  τους  υπόλοιπους  κατοίκους  της  Αττικής  για  την 

απελευθέρωσή  τους50.  Οι  Αχαρνές  επιλέχθηκαν  ως  ορμητήριο  των 

επαναστατών  κυρίως  για  τη  στρατηγική  τους  θέση  μεταξύ  Ανατολικής 

και  Δυτικής  Αττικής,  την  κοντινή  τους  απόσταση  από  την  Αθήνα,  την 

πληθυσμιακή  και  οικονομική  τους  δύναμη  και  την  κατοχή  των  όπλων 

καθώς  οι  Αχαρνείς  ως  φύλακες  των  περασμάτων  οπλοφορούσαν.  Την 

αίσθηση  της  ασφάλειας  ενίσχυσε  ο  ορεινός  όγκος  της  Πάρνηθας  και  η 

γειτνίαση με τη Χασιά. Οι Έλληνες επαναστάτες έδιωξαν τους Τούρκους 

τον Μάιο του 1829. Στις πολεμικές επιχειρήσεις της Αττικής ξεχώρισαν ως 

ηγετικές  μορφές  οι  Μενιδιάτες  Κιουρκατιώτης  και  οι  αδελφοί  Λέκκα51, 

τους οποίους η πόλη τιμά με ονοματοδοσία δρόμων. 

 

1.6. Οι Αχαρνές του σήμερα 

      Προεπαναστατικά ο πληθυσμός του Μενιδίου και των γύρω οικισμών 

υπολογίζεται  σε  1.300  περίπου  κατοίκους.  Σύμφωνα  με  Βασιλικό 

Διάταγμα  το  1835,  συστάθηκε  ο  Δήμος  Αχαρνών,  που  μαζί  με  τους 

Δήμους:  Αθηνών,  Πειραιώς,  Αμαρουσίου,  Μαραθώνος,  Περαίας, 

Μυρρινούντος,  Αραφήνος,  και  Λαυρίου,  αποτελούσαν  την  Επαρχία 

                                                            

49 Ν. Νέζης και Δ. Γιώτας, Πάρνηθα, σελ. 103‐4. 

50 Δ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων,  τ. Γ΄, εκδ. Παλμός, Αθήνα 1995, σελ. 120. (Στο 

εξής: Δ. Καμπούρογλου, Ιστορία). 

51 Δ. Γιώτας,  Συμβολή,  σελ. 81‐88. 



  27

Αττικής.  Η  αρχική  έκταση  του  δήμου  Αχαρνών  περιελάμβανε  :  Μενίδι, 

Βαρυμπόμπη,  Λιόπεσι,  Τατόι  ή  Δεκέλεια,  Μονομάτι,  Κουκουβάουνες, 

Χασιά,  Καλύβια  Χασιάς,  Καματερό  και  Λιόσια.  Η  έκταση  του  Δήμου 

Αχαρνών μέσα σε 170 χρόνια από τον σχηματισμό των Δήμων της Αττικής 

περιορίστηκε  κατά  το  ήμισυ  από  τον  ιστορικό  χώρο  και  αυξήθηκε  σε 

πληθυσμό  κατά  60  φορές.  Η  πληθυσμιακή  του  σύνθεση  επιβεβαιώνεται 

 και με την ύπαρξη αρκετών συλλόγων μέσα στα όρια του Δήμου52. 

         Ο  Δήμος  Αχαρνών  ο  οποίος  χαρακτηρίστηκε  ολυμπιακός   δήμος, 

μεταξύ  άλλων  το  2004,  αποτελεί  σήμερα  έναν  από  τους  μεγαλύτερους 

δήμους της Αττικής με έκταση πάνω από 150.000 στρέμματα. 

         Η  διοικητική  του  περιφέρεια  oριoθετείται  πρoς  Βορά  από  τo  Δήμο 

Αυλώvoς  και  τηv  Κoιvότητα  Μαλακάσας,  πρoς  Αvατoλάς  από  τις 

Κoιvότητες  Αφιδvώv  (Κιoύρκωv),  Αγίoυ  Στεφάvoυ,  Κρυovερίoυ,  Εκάλης 

και  τoυς  Δήμoυς  Νέας  Ερυθραίας,  Κηφισιάς  και  Μεταμόρφωσης,  πρoς 

Νότo από τoυς Δήμους Αγίων Αναργύρων και Καματερού και Δυτικά από 

τoυς Δήμους Ζεφυρίoυ, Αvω Λιoσίωv και Φυλής. 

      Στα διοικητικά όρια του δήμου περιλαμβάνονται : ο Κόκκινος Μύλος, η 

Βαρυμπόμπη,  οι  Θρακομακεδόνες,  το  Αεροδρόμιο  Τατοϊου  (Δεκέλεια), 

μικρό  μέρος  του  πρώην  Βασιλικού  Κτήματος,  το  Ολυμπιακό  Χωριό  και 

μεγάλο μέρος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας , το Μον Παρνές και δύο 

ορειβατικά καταφύγια53. 

 

 

                                                            

52 Ν. Νέζης και Δ. Γιώτας, Πάρνηθα, σελ. 118. 

53 http://www.acharnes.gr/ (ανακτήθηκε στις 11‐6‐18). 
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2. Οι Αρβανίτες Αττικής και Βοιωτίας 

Ένα επίμαχο θέμα ως προς την οίκηση και συν‐οίκηση της περιοχής 

είναι αυτό των Αρβανιτών. Το κεφάλαιο «Αρβανίτες» στην Ελλάδα είναι 

τεράστιο. Καθόσον αφορά όμως στην ίδρυση του ναού του Αγ. Βλασίου, οι 

Αρβανίτες  έπαιξαν  σπουδαίο  ρόλο  γι᾽αυτό  και  θα  ερευνήσουμε  μια 

συγκεκριμένη  ομάδα  Αρβανιτών.  Τους  Αρβανίτες  της  Αττικής  και  της 

Βοιωτίας. 

Η  πρώτη  κάθοδος  των  Αρβανιτών  νοτιότερα  και  συγκεκριμένα 

στην  κοιλάδα  του  Αώου,  έγινε  τα  έτη  1021  –  1022.  Όπως  αναφέρει  ο 

Νικηφόρος  Γρηγοράς  στην  «Ιστορία»  του,  Αρβανίτες  στη  Θεσσαλία 

εγκαταστάθηκαν  πριν  το  1295  δια  «χρυσοβούλου  και  προστάγματος 

βασιλικού».  Ο  Κώστας  Μπίρης,  την  τοποθετεί  συγκεκριμένα  γύρω  στο 

1268,  προσθέτοντας  ότι  «κατά  τον  Μεσαίωνα  ο  γεωγραφικός  όρος 

Θεσσαλία περιελάμβανε  όλην  την  κάτω από  την Πίνδο χώρα,  μαζί  με  την 

Ακαρνανία και την Αιτωλία54». 

Το  1318,  πρίγκηπες  του  ιταλικού  οίκου  Ορσίνι,  κατέλυσαν  την 

ελληνική κυριαρχία στη νότια Αλβανία και στο Δεσποτάτο της Ηπείρου55. 

Πολλοί Αρβανίτες, δεν θέλησαν να υποταχθούν στους Ιταλούς, πέρασαν 

                                                            

54 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, οι Δωριείς του Ελληνισμού, εκδ. Μέλισσα 2005, σελ. 224‐31 (Στο 

εξής: Κ. Μπίρης, Αρβανίτες). Χαρακτηριστική είναι και η πολύ μεταγενέσετρη μαρτυρία 

του Ιωάννη Καντακουζηνού περί εγκατάστασης του αλβανικού στοιχείου, με παράθεση 

του  αριθμητικού  μεγέθους  του  αλβανικού  πληθυσμού  και  αναφορά  στα  ονόματα  των 

φατριών.    Γ.  Τερζάκης, Η  θεσσαλική  κοινωνία  12ος  –  15ος  αι.,  Ιστορικές  παράμετροι  της 

σύνθεσης και κατανομής του πληθυσμού, (Διδακτορική Διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα 

Ιστορίας  Αρχαιολογίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων) 

Ιωάννινα 2013, σελ. 142 υποσ. 136‐7 . 

55 Α.  Κοντογιαννοπούλου, Η Εσωτερική  πολιτική  του Ανδρονίκου  Β´ Παλαιολόγου  (1281‐

1328): Διοίκηση‐Οικονομία, εκδ. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 2004, σελ. 57. 
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την Πίνδο και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλία. Μόνο που αυτή τη φορά, η 

κάθοδος  τους  ήταν  αυθαίρετη  και  χωρίς  τη  συγκατάθεση  των  αρχών. 

Με  το  «άστε  ντούα»  ‐  «έτσι  θέλω»,  εκτόπισαν  τους  ντόπιους  από  τα 

κτήματά  τους  και  αποδεκάτισαν  τα  κοπάδια  τους  με  αρπαγές.  Γράφουν 

χαρακτηριστικά γιʹ αυτούς ο Καντακουζηνός «οι τα ορεινά της Θετταλίας 

νεμόμενοι Αλβανοί αβασίλευτοι» και ο Χαλκοκονδύλης «νομάδες τε όντες 

και ουδαμή έτι βεβαίαν οίκησιν ποιούμενοι56». 

Ο Καντακουζηνός μάλιστα, μας δίνει την πληροφορία ότι εκείνοι οι 

Αρβανίτες, κατά τα πρώτα χρόνια της καθόδου τους, ήταν 12.000 και ότι 

αποτελούνταν  από  Μπουαίους,  Μαλακασαίους  και  Μεσσαρίτες  (τα 

ονόματά τους προέρχονταν από τους αρχηγούς τους). Το 1343, ο βασιλιάς 

των  Σέρβων  Στέφανος  Ντουσάν,  εισέβαλε  στην  Αλβανία  και  εκτόπισε 

τους Ανδηγαυούς57. 

Το  1345,  έφτασε  στην  Αυλώνα  και  το  Μπεράτι  και  το  1348  έγινε 

κύριος και της Ηπείρου. Συνεχίζοντας την κάθοδό του,  έχοντας μαζί του 

πολλούς  Αρβανίτες  από  τις  αρχοντικές  φάρες  των  Μπουαίων  και  των 

Λιόσηδων  (Jenn  Kersopoulos,  «Chronologia  Albanaise»),  άπλωσε  την 

επικράτειά  του  ως  τα  σύνορα  της  Θεσσαλίας,  προς  το  Καταλανικό 

δουκάτο της Αθήνας και των Νέων Πατρών (Υπάτης) και ως τις ακτές του 

Ιονίου  πελάγους  και  του  Κορινθιακού  Κόλπου.  Για  να  ανταμείψει  τους 

Αρβανίτες  που  πολέμησαν  μαζί  του,  εκτόπισε  πολλούς  κτηματίες  και 

                                                            

56 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31. Επίσης, βλ. A. Brooks, Castles of Northwest Greece, from 

the early Byzantine Period to the eve of the First World War,  εκδ. Aetos Press, Huddersfield 2013, 

σελ. 5 κ.ε. 

57  Κ.  Μπίρης,  Αρβανίτες,  σελ.  224‐31.  Πρβλ.  G..  Gloyer,  Albania,  εκδ.  Bradt,  Guilford, 

Connecticut 2015, σελ. 10. 
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στρατιώτες της δυτικής πλευράς της Ηπείρου, από τα Κεραύνεια Όρη ως 

την Άρτα και εγκατέστησε εκεί Αρβανίτες58. 

Για  τους  Αρβανίτες  στην  Πελοπόννησο,  οι  απόψεις  διίστανται. 

Άλλοι τοποθετούν την εγκατάστασή τους στον Μοριά τον 13ο αιώνα και 

άλλοι, πολύ νωρίτερα, μαζί με την κάθοδο των Σλάβων (Σάθας, Μόμσεν, 

Κούρτιος). 

Στο  μεταξύ,  οι  Αρβανίτες  της  Θεσσαλίας,  έκαναν  επιδρομές 

εναντίον  του  Καταλανικού  Δουκάτου  των  Νέων  Πατρών.  Με  την 

επικράτηση  όμως  του  Στέφανου  Ντουσάν,  άρχισαν  νʹ  αναζητούν  νέους 

τόπους για  να  εγκατασταθούν. Παράλληλα,  οι Καταλανοί,  θέλοντας  να 

επωφεληθούν  από  τις  πολεμικές  ικανότητες  των  Αρβανιτών  και  να 

προστατευθούν από τους Σέρβους της Θεσσαλίας, δέχτηκαν μετά το 1350, 

οικογένειες  Αρβανιτών,  άγνωστο  πόσες,  και  τις  εγκατέστησαν  στη 

Φθιώτιδα,  ως  τον  ποταμό  Στερχειό,  τον  οποίο  αποκαλούσαν  Ελλάδα. 

Μετά  τη  μάχη  της  Κωπαΐδας  ή  του  Αλμυρού  το  1311,  το  Δουκάτο  των 

Καταλανών  περιλάμβανε  την  Αθήνα  και  την  υπόλοιπη  Αττική,  τη 

Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και έφτανε ως, περίπου, τα όρια της Θεσσαλίας59. 

 

2.1. Η εγκατάσταση των Αρβανιτών στην Αττική 

Στο  βασιλικό  αρχείο  της  Βαρκελώνης,  σώζεται  ανάμεσα  στα 

έγγραφα  του  βασιλείου  της  Αραγονίας  ένα  που  επιγράφεται:  «Έκθεσις 

λεπτομερής  των  αρχιερέων  και  ευγενών  αρχόντων  των  δουκάτων  των 

Αθηνών και των Νέων Πατρών κατά την εποχήν κατά την οποία περιήλθαν 

                                                            

58  Κ. Μπίρης, Αρβανίτες,  σελ.  224‐31. Πρβλ. D. Nicol, The Despotate  of Epiros 1267‐1479, A 

Contribution  to  the  history  of  Greece  in  the  middle  ages,  εκδ.  Cambridge  University  Press, 

Cambridge – New York 1984, σελ. 128.  

59 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31. 
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στην  επικυριαρχία  του  Δον  Πέτρου  Δʹ  (1377)».  Στην  έκθεση  αυτή, 

αναφέρεται  μαζί  με  άλλους  Καταλανούς  τιτλούχους  και  ο  κόμης  της 

Μίτρας, της αρχαίας Δημητριάδας, ανατολικά του Βόλου, «ο οποίος μπορεί 

να έχει περί τους χίλιους πεντακόσιους καβαλαρέους Αρβανίτες60». 

Το  1374,  το  Καταλανικό  Δουκάτο  της  Αθήνας  περνούσε  πολύ 

δύσκολες  στιγμές.  Υπήρχαν  εμφύλιες  διαμάχες  μεταξύ  των  τιτλούχων 

της  Καταλανικής  Εταιρείας.  Τελικά,  το  αξίωμα  μοιράζεται  σε  δύο 

Αραγονικούς πρίγκιπες και δίνεται στον μεν γιο του Αλφόνσου Φαδρίγου, 

Βονιφάτιο,  η  Αίγινα  και  στον  εγγονό  του  Λουδοβίκο,  το  Δουκάτο  της 

Αθήνας61. 

Επωφελούμενος  από  την  αναστάτωση  αυτή,  ο  βαρόνος  της 

Βοστίτσας  (Αιγίου)  και  Καστελάνος  της  Κορίνθου  Νέριο  Ατζαγιόλι, 

πολιορκεί  τα  Μέγαρα.  Η  φρουρά  της  πόλης,  κλείνεται  στα  δύο  κάστρα 

της,  την  Άλκαθο  και  την  Καρία  και  μάχεται  ηρωικά.  Οι  αρχηγοί  του 

δουκάτου, για να την ενισχύσουν, στέλνουν τη φρουρά της Λιβαδειάς με 

τον  Φραγκίσκο  Λιονέλ  και  τη  φρουρά  της  Αθήνας,  με  τον  Δημήτριο 

Ρέντη62. 

Ο Ρέντης, αναφέρεται για πρώτη φορά στα αρχεία του Παλέρμο, το 

1366, ως νοτάριος  (συμβολαιογράφος) της Αθήνας, σʹ ένα έγγραφο με το 

οποίο ο βασιλιάς της Σικελίας Φρειδερίκος Γʹ επικυρώνει και ανανεώνει το 

προνόμιο  της  καταλανικής  πολιτογραφήσεώς  του.  Παρά  την  γενναία 

αντίσταση,  οι  Καταλανοί  τελικά  αναγκάζονται  να  εγκαταλείψουν  τα 

Μέγαρα,  τα  οποία  πέρασαν  στην  κυριαρχία  του  Φλωρεντινού  Νέριο 

Ατζαγιόλι. Προφανώς, προτίμησαν να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για 

                                                            

60 Δ. Γιώτας,  Συμβολή, σελ. 18‐9. 

61 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31. 

62 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31. 
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την υπεράσπιση της Αθήνας. Πραγματικά, ο Νέριο δεν προχώρησε πέρα 

από τα Μέγαρα63. 

Ωστόσο, το 1379, μια άλλη εταιρία Φράγκων πολεμιστών, εφάμιλλη 

εκείνης  των  Καταλανών,  εισβάλλει  στην  Θεσσαλία,  με  σκοπό  να 

κατακτήσει  το  Δουκάτο  της  Αθήνας  και  να  προχωρήσει  έπειτα  στον 

Μοριά. Αποτελείται από Ισπανούς, Βάσκους και Γάλλους. Αυτοί, έμειναν 

στην ιστορία ως Ναβαραίοι. Οι ξεπεσμένοι Καταλανοί, παραδίδουν τη μία 

μετά την άλλη τις πόλεις και τα κάστρα τους64. 

Ο  κόμης  της  Μίτρας  αφήνει  τη  Μαγνησία  και  τη  Φθιώτιδα  και 

αποτραβιέται με  τους Αρβανίτες  του στα Σάλωνα,  για να ενωθεί με  τον 

Λουδοβίκο Φαδρίγο που είχε εκεί την έδρα του ως κόμης των Σαλώνων και 

επίτροπος του δουκάτου της Αθήνας. Η Λιβαδειά και η Θήβα πέφτουν στα 

χέρια των Ναβαραίων οι οποίοι πολιορκούν πλέον την Αθήνα. Και πάλι ο 

Δημήτριος  Ρέντης,  μαζί  με  τον  Καταλανό  φρούραρχο  της  Ακρόπολης 

προβάλλουν  ηρωική  αντίσταση  και  αποκρούουν  τους  Ναβαραίους  οι 

οποίοι  φεύγουν  από  την  Αττική.  Ο  επικυρίαρχος  του  Καταλανικού 

δουκάτου, βασιλιάς της Αραγονίας Πέτρος Δ’ γράφει τον Απρίλιο του 1381 

από τη Σαραγόσα έπαινο για το κατόρθωμα αυτό στον Ρέντη και σε όλους 

τους άλλους Αρβανίτες κατοίκους «στο όριο της Ελλάδος65». 

Ο Κ. Μπίρης γράφει ότι ο Δ. Ρέντης ήταν πιθανότατα Αρβανίτης. Το 

επώνυμο  Ρέντης  ή  Ριέντης  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  τα  ελληνικά.  Είναι 

αρβανίτικο  και  σημαίνει  «βαρύς,  βαρετός,  οχληρός».  Το  ίδιο  επώνυμο 

                                                            

63 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31. 

64 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31. 

65 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31. Για το Ρέντη, βλ. επίσης: Ζ. Ρωπαΐτου‐Τσαπαρέλη, Ο 

Ελαιώνας της Αθήνας. Ο χώρος και οι άνθρωποι στο πέρασμα του χρόνου, εκδ. Φιλιππότη, 

Αθήνα 2006, σελ. 46 και 106.  
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υπάρχει  στα  αρβανιτοχώρια  της  Βόχας  στην  Κορινθία  όπου  ήταν 

εγκατεστημένοι  Αρβανίτες.  Στη  Βοιωτία  υπήρχαν  Αρβανίτες 

εγκατεστημένοι ήδη από το 1272. Όπως αναφέρεται στο πρακτικό ίδρυσης 

του  μοναστηριού  της  Μακρυνίτσας  (1272),  υπάρχουν  δύο  τουλάχιστον 

οικισμοί με αρβανίτικα ονόματα: η Κάπραινα  (Χαιρώνεια) και η Σκριπού 

(Ορχομενός).  Η  λέξη  Κάπραινα  στα  αρβανίτικα  σημαίνει  «τόπος  με 

ζαρκάδια» και η λέξη «Σκριπού», Αλμυρός66. 

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς Πέτρος Δ’ της Αραγονίας (1319‐1387) για να 

τονώσει το ηθικό των υπηκόων του στο Δουκάτο της Αθήνας αλλά και για 

την καλύτερη οργάνωσή του, στέλνει στην Ελλάδα γενικό επίτροπό του, 

τον  Φίλιππο  Ντελμάου,  υποκόμη  Roccaberti,  έναν  από  τους 

σημαντικότερους πολιτικούς  της Αυλής  του. Ο Ροκαβέρτης θέλοντας  να 

ενισχύσει την άμυνα του δουκάτου, γράφει στον Πέτρο Δ’ της Αραγονίας: 

«Υποκόμης. Μας γίνεται παράκλησις να θελήσωμε να δώσωμε προνόμιο σε 

κάθε  Έλληνα  και  Αρβανίτη  που  θα  θελήσει  να  έλθει  στο  δουκάτο  της 

Αθήνας να είναι ασύδοτος  (=απαλλαγμένος από φόρους) για δύο χρόνια». 

Παράλληλα,  τους  δόθηκε  και  γεωργικός  ή  κτηνοτροφικός  κλήρος.  Ο 

Roccaberti  επέστρεψε σύντομα στην  Ισπανία,  για ανάγκες  του βασιλείου 

της Αραγονίας. Τον διαδέχτηκε ο ιππότης Ραμόν ντε Βιλανόβα, αντάξιός 

του σε ευφυΐα και δραστηριότητα67. 

Καθώς ο Πέτρος Δ’ έδωσε την άδεια που του είχε ζητηθεί από τον 

Ροκαβέρτη,  ο  Ραμόν  ντε  Βιλανόβα  έφερε  πολλούς  Αρβανίτες  από  το 

δουκάτο  της  Υπάτης  και  τους  εγκατέστησε  στο  πέρασμα  των 

Θερμοπυλών  και  στα  χωριά  Λιβανάτες,  Τραγάνα,  Μάζι,  Προσκυνά, 

Μαρτίνο,  Μαλεσίνα  και  Λάρυμνα.  Παράλληλα,  εγκατέστησε  άλλους 

                                                            

66 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31 

67 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 224‐31. 
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γύρω  από  τον  Ελικώνα,  στα  χωριά  Κυριάκι,  Ζερίκι,  Ζαγαράς,  Χώστια, 

Δόμβραινα, Σάχου, Βρασταμίτες, Σουληνάρι, Στροβίκη και σε 30 περίπου 

ακόμα, στην υπόλοιπη Βοιωτία. Οι Αρβανίτες αυτοί προέρχονταν κυρίως 

από  τη Μαγνησία  και  την  υπόλοιπη Θεσσαλία  όπου  είχαν  επεκταθεί  οι 

Σέρβοι.  Αλλά  και  οι  (Αρβανίτες)  Λιόσηδες  κι  ένα  μέρος  από  τους 

Μαλακασαίους  και  τους  Μαζαρακαίους,  μετά  την  ήττα  τους  από  τον 

Θωμά  Πρελιούμποβιτς,  εγκαταστάθηκαν  στο  δουκάτο  της  Αθήνας  από 

τον Ραμόν ντε Βιλανόβα68.  

Ο  Καταλανός  ιππότης  τους  τοποθέτησε  σε  δεύτερη  γραμμή 

άμυνας, που προστάτευε την Αττική από τη βόρεια και τη δυτική πλευρά. 

Οι  Λιόσηδες  εγκαταστάθηκαν  στο  Κατάδεμα:  στα  Λιόσια,  το  Καματερό 

και  τη  Χασιά  γι  να  προστατεύσουν  το  λεκανοπέδιο  από  τον  δρόμο  του 

Θριασίου  και  τον  δρόμο  της  Φυλής.  Να  σημειώσουμε  εδώ  ότι  το  Δέμα 

(Δέσις ή Κατάδεμα) βρίσκεται δυτικά των σημερινών Άνω Λιοσίων και από 

εκεί  ελεγχόταν η δυτική πλευρά της Αττικής. Στην αρχαιότητα,  το Δέμα 

ήταν τείχος, μήκους περίπου 4 χλμ. στην είσοδο του λεκανοπεδίου, μεταξύ 

Πάρνηθας  και  Αιγάλεω.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  μόνο  το  Κατάδεμα 

άλλαξε  όνομα  και  πήρε  αυτό  των  Λιόσα(‐η),  ενώ  το  Καματερό  και  η 

Χασιά, διατήρησαν τα ονόματά τους69.  

Άλλοι Λιόσηδες και Μαζαρακαίοι εγκαταστάθηκαν στο δερβένι της 

Φυλής (σχετικά τα τοπωνύμια Μαζαράκι και Λιοσάτι). Ίσως δε στη φάρα 

των Λιόσα ανήκε ο Κριεκούκιας, ο αρχηγός των οικιστών του φερώνυμου  

χωριού  (Κριεκούκι  ή  Ερυθρές)  που  προστάτευε  την  έξοδο  του  προς  την 

πλευρά  του  Ασωπού.  Τέλος,  οι  Μαλακασαίοι  εγκαταστάθηκαν  σε 

                                                            

68 Δ. Γιώτας,  Συμβολή, σελ. 21. 

69 Δ. Γιώτας,  Συμβολή, σελ. 21‐2. 
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επίκαιρη θέση στην ανατολική πλευρά,  στην  είσοδο  της Αττικής από  το 

διάσελο μεταξύ Πάρνηθας και Μαυροβουνίου70.  

Βλέπουμε  λοιπόν  ότι  η  πρώτη  μαζική  εγκατάσταση  Αρβανιτών 

στην  Αττική  έγινε  γύρω  στο  1382  από  τους  Καταλανούς. 

Με  την  ημερομηνία αυτή,  συμφωνεί  και  ο  Σπυρίδων Λάμπρος,  ο  οποίος 

στην  «Επετηρίδα  του  Παρνασσού»  (1896),  σε  κείμενο  με  τίτλο  «Η 

Ονοματολογία της Αττικής και η εις την χώραν εποίκησις των Αλβανών», 

θεωρεί ως απαρχή της εγκατάστασης των Αρβανιτών στην Αττική το 1382 

και ως έτος αθρόας εγκατάστασής τους, το 140271. 

 

2.2. Η συγγένεια Ελλήνων και Αρβανιτών και η ειρηνική τους 

συνύπαρξη στις Αχαρνές 

Οι  περισσότεροι  Έλληνες  και  Αλβανοί  πιστεύουν  ότι  οι  δυο  λαοί 

μας  είναι  ιστορικά  εχθροί.  Αυτό  αποτελεί  ιστορική  ανακρίβεια  και 

υπεραπλούστευση, αφού μιλούν για γεγονότα που συνέβησαν μόνο μετά 

τη δημιουργία των δύο κρατών. Και αυτή η συνύπαρξη επιτεύχθηκε στην 

αττικοβοιωτία  και  ειδικότερα  στις  Αχαρνές.  Διαχρονική  έκφραση  αυτής 

της  ομόνοιας  και  της  ειρηνικής  συνύπαρξης  αποτελεί  ο  Ι. Ναός  του Αγ. 

Βλασίου στην πλατεία της πόλης, γιατί είναι γεγονός, ότι η εκκλησιαστική 

ζωή  των  τοπικών  Εκκλησιών  δεν  εξελίχθηκε  ποτέ  ανεξάρτητα  από  την 

επιρροή  εξωτερικών παραγόντων.  Τέτοιοι  παράγοντες  είναι  τα πολιτικά 

και  κρατικά  συμφέροντα,  που  ανάγονται  σε  εξουσιαστικές  και 

εθνικιστικές  βλέψεις.  Όπως  παρατηρεί  ο  Αχαρνής  ιστορικός  των 

Σλαβικών  Εκκλησιών,  Γ.  Τσούπρας,  ανέκαθεν  τέτοιοι  παράγοντες 

                                                            

70 Δ. Γιώτας,  Συμβολή, σελ. 21‐5. 

71 Δ. Γιώτας, Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του ΄21, εκδ. Ιστορική 

και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, Αχαρνές 1990, σελ. 75. (Στο εξής, Οι Μενιδιάτες) 
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υπήρξαν  καθοριστικοί  για  την  πορεία  των  εκκλησιαστικών  πραγμάτων 

των  εθνικών Εκκλησιών στα Βαλκάνια, αναγκάζοντάς τις να κινηθούν σε 

διαφορετικά μονοπάτια από εκείνα των Κανόνων και της Παράδοσης της 

Εκκλησίας72.   

Επανερχόμενοι, όσον αφορά τη φυλετική συγγένεια ο Θ. Πασχίδης 

γράφει  σχετικά  (σε  νεοελληνική  απόδοση)73:  «Με  τους  Αλβανούς  οι 

Έλληνες είτε υπό αυτοκρατορίες είτε υπό δεσπότες κρατούμενοι, ποτέ δεν 

ήρθαν  σε  ρήξη  ούτε  στην  αρχαιότητα  ούτε  στον  μεσαίωνα,  ακράδαντο 

γνώρισμα  και  αλάνθαστη  απόδειξη  της  προπατορικής  συγγένειας  και  της 

αδιάρρηκτης  συνάφειας  Αλβανών  και  Ελλήνων,  Πελασγών  και  των  δύο... 

Όλοι  όμως  συμφωνούν  ομολογώντας  ότι  οι  Αλβανοί  είναι  Πελασγοί,  και 

κατά συνέπεια Έλληνες». 

Και  πράγματι  μαρτυρούνται  επανειλημμένες  προσπάθειες 

Ελλήνων  και  Αλβανών  για  τη  δημιουργία  ενός  Ελληνοαλβανικού 

κράτους,  από  την  εποχή  του  Αλή  Πασά,  μέχρι  λίγα  χρόνια  πριν  τη 

δημιουργία αλβανικού κράτους. Αλλά και μετά τη δημιουργία αλβανικού 

κράτους,  δεν  σταμάτησαν  οι  προσπάθειες  για  δημιουργία 

Ελληνοαλβανικού  κράτους. Ο  κυβερνήτης  της  Ελλάδας Πάγκαλος  και  ο 

κυβερνήτης  της  Αλβανίας  Ζώγου  είχαν  έρθει  σε  ελληνοαλβανική 

συνεννόηση που παρά λίγο να οδηγήσει σε δημιουργία Ελληνοαλβανικού 

                                                            

72  Γ.  Τσούπρας,  Ἐκκλησία  καὶ  Ἐθνογένεση:  Ἡ  «Μακεδονική»  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία  στήν 

ὑπηρεσία  τῶν  Σκοπίων,  σειρά:  Νομοκανονικά  Ἀνάλεκτα  9,  ἐκδ.  Γρηγόρη,  Ἀθήνα  2018, 

σελ. 11. (Στο εξής: Γ. Τσούπρας, Εκκλησία). 

73 Ι. Πασχίδης, Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμώ, μετά παραρτήματος περί 

των  Ελληνο‐Βλάχων  και  Βουλγάρων,  Αθήνα  1879,  σελ.  5.  (Στο  εξής:  Ι.  Πασχίδης,  Οι 

Αλβανοί). 
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κράτους.  Ας  δούμε  όμως  όλες  τις  προσπάθειες  που  έγιναν  μεταξύ 

Ελλήνων και Αλβανών για τη δημιουργία Ελληνοαλβανικού κράτους74. 

Η  πρώτη  προσπάθεια  συγκρότησης  Ελληνοαλβανικού  κράτους 

έγινε  από  τον  Αλή,  Πασά  των  Ιωαννίνων,  στην  επικράτεια  του  οποίου 

Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι θα είχαν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Την  πρόθεσή  του  αυτή  ομολόγησε  ο  Αλή  Πασάς,  τρία  χρόνια  μετά  την 

άνοδό του στο πασαλίκι των Ιωαννίνων στον Ρώσο στρατηγό Τομάρα. Ως 

πυλώνες  του  κράτους  του,  οραματιζόταν  την  ισοτιμία  και  την 

ανεξιθρησκεία ενώ η γλώσσα στην οποία θα γράφονταν οι Νόμοι και τα 

διατάγματα καθοριζόταν η ελληνική75.  

Στον  χώρο  της  Πελοποννήσου,  ο  περίφημος  κλεφταρματωλός 

Ζαχαριάς  Μπαρμπιτσιώτης  αρχικά  και  αργότερα  ο  Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης,  σχεδίασαν  τη  δημιουργία  ανεξίθρησκου  κράτους  με 

σημαία,  όπου από  τη μια πλευρά θα  είχε  τον σταυρό και από  την άλλη 

την ημισέληνο76. 

Το  1847  ξεσπά  στην Ήπειρο  και  την  Αλβανία  η  επανάσταση  του 

Γιων Λέκκα (Γκιουλέκκα), την οποία ενισχύει ο Κωλέττης. Η επανάσταση 

είχε  σημαντικές  επιτυχίες  και  πολλά  μέρη  ελευθερώνονται.  Οι  αρχηγοί 

της  επανάστασης  σε  σύσκεψη  που  έγινε  στις  15  Αυγούστου  1847  στο 

Κουρβελέσι  του  Τεπελενίου  αποφασίζουν  να  αποστείλουν  επιστολή  με 

εκπρόσωπό  τους  στην  ελληνική  Κυβέρνηση  και  τον  Όθωνα,  ζητώντας 

ένωση  με  την  Ελλάδα.  Στο  γράμμα  αυτό  που  έφερε  στο  φως  ο  Κώστας 

                                                            

74 Σ. Καργάκος, Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 2005, σελ. 17‐28 (Στο 

εξής: Σ. Καργάκος, Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες). 

75 Σ. Καργάκος, Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες, σελ. 49. 

76 Σ. Καργάκος, Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες, σελ. 53‐57. 
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Μπίρης,  οι  Μουσουλμάνοι  Αλβανοί  Τόσκηδες  ικετεύουν  τις  ανώτατες 

πολιτειακές  αρχές  του  ελεύθερου  κράτους  να  τους  αναγνωρίσουν  ως 

Έλληνες  και  να  ενωθούν  με  το  ελληνικό  κράτος77.  Όταν  έφθασε  ο 

εκπρόσωπός τους στην Αθήνα, ο Κωλέττης είχε πεθάνει. Οι επαναστάτες 

περίμεναν  απάντηση  και  η  απάντηση  δεν  έφθασε  ποτέ.  Στο  μεταξύ  οι 

Τούρκοι  οργάνωσαν  τον  αποκλεισμό  των  επαναστατών  από  ξηρά  και 

θάλασσα και μετά από αιματηρές μάχες κατάφεραν να καταπνίξουν την 

επανάσταση78. 

Με την έκρηξη του ρωσοτουρκικού πολέμου της Κριμαίας το 1854, η 

ελληνική  κυβέρνηση  προωθεί  ένα  νέο  σχέδιο  δημιουργίας 

ελληνοαλβανικού  κράτους,  στο  οποίο  συμμετέχουν  προσωπικότητες  με 

μεγάλη επίδραση στον Αλβανικό χώρο, όπως ο  Σπυρίδων Καραϊσκάκης, ο 

Ιωάννης Κολοκοτρώνης, ο Κολίνος Πλαπούτας,  επιφανείς Σουλιώτες και 

ο  γενικός  αρχηγός  Κίτσος  Τζαβέλλας,  όμως  και  η  προσπάθεια  αυτή 

ναυάγησε79.  

Τον  Ιούνιο και Δεκέμβριο του 1877  διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ 

αντιπροσώπων  της  ελληνικής  κυβέρνησης  και  επιφανών  Αλβανών  για 

την στρατιωτικοπολιτική ένωση Ελλάδας‐Αλβανίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

δείχνουν ο χειμαρριώτης Σπυρομήλιος και ο Σουλιώτης Δημήτριος Νώτη 

Μπότσαρης,  που  αργότερα  θα  γίνει  ο  πρόεδρος  του  Αρβανίτικου 

Συνδέσμου  της Αθήνας και  όλες αυτές  οι  κινήσεις  και  τα πρόσωπα που 

πρωτοστατούν  έχουν  σαν  σκοπό  να  εξασφαλίσουν  τη  σύμπραξη  των 

                                                            

77 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 361. 

78 Κ. Μπίρης, Αρβανίτες, σελ. 361. 

79  Β.  Κόντης,  Σύντομη  επισκόπηση  των  ελληνοαλβανικών  σχέσεων,  εκδ.  Ίδρυμα 

Βαλκανικών  Μελετών.  Θεσσαλονίκη  1979,  σελ.  88‐130  (Στο  εξής:  Β.  Κόντης, 

Ελληνοαλβανικές σχέσεις). 
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Μουσουλμάνων  Αλβανών  σε  μια  επιχείρηση  απελευθέρωσης  των 

περιοχών Ηπείρου και Αλβανίας80. 

Από  το  1881  έως  το  1907  έχουμε  μια  διαρκή  προσπάθεια  και 

αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών με στόχο τη 

δημιουργία  ομόσπονδου  ελληνοαλβανικού  κράτους  και  σε  αυτή  την 

περίοδο δημιουργείται ο «Αρβανίτικος Σύνδεσμος της Αθήνας81». Το 1899 ο 

«Αρβανίτικος  Σύνδεσμος  της  Αθήνας»  έγραψε  μια  προκήρυξη  με  την 

οποία  απευθυνόταν  στους  Αλβανούς  που  ζούσαν  στην  Αλβανία,  τους 

οποίους  αποκαλούσε  «Αρβανίτες  της  Αρβανιτιάς»  και  τους  καλούσε  να 

ενωθούν  με  την  Ελλάδα  ως  μια  Ελληνοαλβανική  ομοσπονδία.  Την 

προκήρυξη  υπέγραψαν  τρία  πρόσωπα.  Ο  Σέχου,  γόνος  προφανώς  της 

περίφημης  Δέσπως  Σέχου‐Τζαβέλλα,  ο  Μπότσαρης  και  ο  Τζαβέλλας, 

δηλαδή όλοι τους Σουλιώτικης καταγωγής. Με την παρακάτω φράση που 

περιέχεται  σε  αυτή  γίνεται  σαφής  ο  σκοπός  της:  «Δεν  μας  μένει  άλλος 

τρόπος,  αδέρφια,  παρά  να ακουμπήσουμε  στην Ελλάδα και  να  κάνουμε  το 

Ελληνοαρβανίτικο    βασίλειο.  Κοιτάξτε,  αδέρφια,  πόσους  μεγάλους  λόγους 

έχουμε να γίνουμε ένα με τους Έλληνες». Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε το 

Μάιο του 1899 από το περιοδικό Ελληνισμός που εξέδιδε η εθνική εταιρεια 

Ελληνισμός και επανεκδόθηκε το 1996 από τον Αριστείδη Κόλλια82. Από το 

1881  ως  το  1907  έχουμε  μια  διαρκή  προσπάθεια  και  αλλεπάλληλες 

διαβουλεύσεις  μεταξύ  Ελλήνων  και  Αλβανών  με  στόχο  τη  δημιουργία 

ομόσπονδου ελληνοαλβανικού κράτους83. Το 1893 συστάθηκε στην Αθήνα 

                                                            

80 Β. Κόντης, Ελληνοαλβανικές σχέσεις, σελ. 88‐130. 

81  Β. Κόντης, Ελληνοαλβανικές σχέσεις, σελ. 88‐130. 

82  Α.  Κόλλιας, Η  προκήρυξη  του  Αρβανίτικου  Συνδέσμου: Ένα  ιστορικό  ντοκουμέντο  του 

1899, εκδ. Θάμυρις, Αθήνα 1996 (Στο εξής: Α. Κόλλιας, Προκήρυξη) 

83 Α. Κόλλιας, Προκήρυξη, σελ. 35. 
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από μια επίλεκτη ομάδα Ελλήνων πολιτών ένα πατριωτικό σωματείο με 

το  όνομα  Εταιρεία  ο  «Ελληνισμός».  Τον  Δεκέμβριο  του  1894  ο  Νεοκλής 

Καζάζης  αναλαμβάνει  την  προεδρία  της  εταιρείας.  Ο  Καζάζης  υπήρξε 

πρύτανης  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Στόχος  της  εταιρείας  ήταν  να 

προασπίσει τα εθνικά δικαιώματα του Ελληνισμού για τη Μακεδονία, τη 

Θράκη  και  την  Ανατολική  Ρωμυλία  και  να  αποκρούσει  τις  διεκδικήσεις 

της Βουλγαρίας  επί  των  ελληνικών  εδαφών.  Την 1η  Ιανουαρίου  του 1898 

αρχίζει να εκδίδεται  το  επίσημο όργανο της  εταιρείας,  η μηνιαία Εθνική 

Επιθεώρηση  «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ».  Ο  Καζάζης  μετέβη  σε  διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες,  για να διαφωτίσει  το ευρωπαϊκό κοινό για τα εθνικά 

δίκαια  του  Ελληνισμού  και  τους  ψευδείς  ισχυρισμούς  της  βουλγαρικής 

προπαγάνδας.  Μια  από  τις  πρωτοβουλίες  της  εταιρείας  ήταν  η 

συνεργασία  Ελλάδας  και  Αλβανίας  και  η  δημιουργία  Ελληνοαλβανικής 

ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση του σλαβικού κινδύνου84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                            

84  Θ.  Αναγνωστόπουλος‐Παλαιολόγος,  Ελλάς  και  Αλβανία  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα, 

αυτοέκδοση, Αθήνα  1995, σελ. 32‐6. 
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Β´ ΜΕΡΟΣ 

1. Ο Χριστιανισμός στην Αττική 

Όπως εξιστορούν oι Πράξεις των Αποστόλων, ο Παύλος, κατά τη Β’ 

Αποστολική Περιοδεία του, όταν, στα τέλη του 49 (ή του 50) μ.Χ. βρισκόταν 

στην  Τρωάδα,  είδε  τη  νύχτα  σε  όραμα  έναν  άνδρα  Μακεδόνα,  που 

στεκόταν και τον παρακαλούσε: «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» 

(Πράξ.  16,  9).  Θεωρώντας  ο  απόστολος  το  όραμα  ως  θεία  εντολή  να 

ευαγγελισθεί  τον  Χριστό  στην  «κατείδωλον»  Ελλάδα85,  πέρασε  με  τους 

συνεργάτες  του  στη  Σαμοθράκη  και  από  εκεί  στη  Νεάπολη  και  τους 

Φιλίππους (κοντά στη σημερινή Καβάλα) και στη συνέχεια την Αμφίπολη, 

την Απολλωνία, τη Θεσσαλονίκη και τη Βέροια. Από εκεί κατέβηκε στην 

Αθήνα, για να καταλήξει στην Κόρινθο, πρωτεύουσα τότε της ρωμαϊκής 

επαρχίας της Αχαΐας (που περιλάμβανε και τη Στερεά Ελλάδα), όπου και 

παρέμεινε  εργαζόμενος  Ιεραποστολικά  για  ένα  χρόνο  και  έξι  μήνες 

(αρχές  του  50  ως  το  Φθινόπωρο  του  51).  Tις  Εκκλησίες  της  Ελλάδας 

επεσκέφθη  και  στις  επόμενες  περιοδείες  του.  Σύμφωνα  με  νεότερους 

υπολογισμούς,  στην  Γ’  Περιοδεία  (Άνοιξη  52‐Άνοιξη  57)  επεσκέφθη  τη 

Μακεδονία  (56 και 57), την Κόρινθο  (Άνοιξη 56 και  Ιανουάριο‐Μάρτιο 57) 

και  στη  συνέχεια,  πορευόμενος  από  τους  Φιλίππους  στα  Ιεροσόλυμα, 

πέρασε από την Άσσο, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, την Κω και τη Ρόδο. 

Το 59‐60, οδηγούμενος δέσμιος στη Ρώμη, πέρασε από την Κρήτη. Στην Δ’ 

Περιοδεία  του  (Άνοιξη  62‐Άνοιξη  65)  επεσκέφθη  την  Κρήτη  (Άνοιξη‐

Καλοκαίρι  63),  τη  Μακεδονία  (τέλη  63),  την  Ήπειρο  (64)  και  πάλι  τη 

Μακεδονία (Χειμώνας 64‐65)86. 

                                                            

85 Α. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 15‐7. 

(Στο εξής: Α. Αγγελόπουλος,  Εκκλησιαστική). 

86 Α. Αγγελόπουλος,  Εκκλησιαστική, σελ. 16. 
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Δίκαια, επομένως, ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο κατεξοχήν 

απόστολος  της  Ελλάδας  και  Ιδρυτής  των  περισσοτέρων  τοπικών  της 

Εκκλησιών,  και  ανάμεσα  τους  και  αυτής  των  Αθηνών.  Στην  Αθήνα,  τη 

«θεοσεβεστάτην» κατά τον Σοφοκλή (Οιδίπους επί Κολωνώ, στίχ. 260) και 

«θεοφιλή»  κατά  τον  Πλάτωνα  (Μενέξενος,  273  c),  ο  Παύλος  έφθασε  με 

πλοίο, προερχόμενος από τη Βέροια, το 51 (ή το 50) μ.Χ. Αφού παρέπλευσε 

το  Σούνιο,  αποβιβάστηκε  στο  Παλαιό  Φάληρο  και  από  εκεί,  μέσω  της 

σημερινής Λεωφόρου Συγγρού,  έφθασε στο «κλεινόν άστυ». Στον δρόμο, 

στο  ύψος  της  σημερινής  εκκλησίας  των  Αγίων  Θεοδώρων  της  Νέας 

Σμύρνης (οδός Αγίων Θεοδώρων, κοντά στον Πανιώνιο), αντίκρισε και τον 

πρώτο  βωμό,  που  είχαν  ανιδρύσει  οι  Αθηναίοι  «Τῷ  ἀγνώστῳ  Θεῷ». 

Βωμούς με την ίδια ή παρόμοια αφιέρωση είχε την ευκαιρία να δει και σε 

άλλα  σημεία  της  πόλης,  αφού  υπήρχαν  πολλοί  αυτά  τα  χρόνια,  όπως 

βεβαιώνουν  οι  αρχαίοι  συγγραφείς  Φιλοστόργιος,  Παυσανίας  και 

Διογένης Λαέρτιος87. 

Η  Αθήνα,  ως  πόλη  του  πνεύματος,  που  οι  κάτοικοί  της  είχαν 

πολλές πνευματικές αναζητήσεις και ήταν περίεργοι και πρόθυμοι στο να 

ακούν και να ομιλούν για νέα πράγματα, είχε πολλές ιδιαιτερότητες, και 

γι’ αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου σ’ αυτή απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή 

και μέθοδο, προκειμένου να φέρει κάποια αποτελέσματα.  και ο Παύλος, 

έχοντας σοβαρή ελληνική μόρφωση, αφού καταγόταν από την Ταρσό της 

Κιλικίας, που αποκαλούνταν «Συριάδες Αθήναι»,  ήξερε προφανώς καλά 

το κλίμα και εργάστηκε με σύνεση, μολονότι μέσα του οργιζόταν, γιατί η 

περίφημη για τη σοφία της πόλη όχι μόνο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τη 

λατρεία  των  ειδώλων και  ν’  αναχθεί στην πίστη  του Ενός και Αληθινού 

                                                            

87 Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων,  βιβ. Ι, Επιμενίδης, μτφρ. Θ. Μαυρόπουλος εκδ. 

Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 202, βλ. επίσης, Στεφ. Κομητά,  Ελληνική Μυθολογία,  

εκδ. Εκάτη, Αθήνα 199, σελ. 122.  
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Θεού, αλλά, αντίθετα, έφθασε να τιμάει ακόμα και ένα ολόκληρο πλήθος 

ανατολικών, αιγυπτιακών και ρωμαϊκών θεοτήτων (μηδέ της θεάς Ρώμης 

εξαιρουμένης, όπως αποδεικνύει ο βωμός της ανατολικά του Παρθενώνα). 

Με υπομονή συζητούσε καθημερινά με τους Ιουδαίους της συναγωγής, με 

τους θεοσεβείς προσήλυτους,  με όλους όσους συναντούσε στην Αγορά – 

της  οποίας  τα  κατάλοιπα  σώζονται  ακόμα ανάμεσα στην Ακρόπολη,  το 

Θησείο και το Μοναστηράκι – ευαγγελιζόμενος σ’ αυτούς «Ιησούν και την 

Ανάστασιν» (Πράξ. 17, 18). Ανάμεσα τους ήταν και πολλοί επικούρειοι και 

στωικοί φιλόσοφοι88. 

Οπωσδήποτε  η  παρουσία  και  ο  λόγος  του  ταπεινού  αλλά  και 

σπινθηροβόλου Ιουδαίου εντυπωσίασε τους Αθηναίους, οι οποίοι θέλησαν 

να ακούσουν επισημότερα τη διδαχή του και γι’ αυτό τον προσκάλεσαν να 

τους αναπτύξει και από το βήμα του Αρείου Πάγου, στον λοφίσκο δυτικά 

της  Ακρόπολης,  την  παράδοξη  γι’  αυτούς  διδασκαλία  του.  Στάθηκε  ο 

Παύλος στη μέση του Αρείου Πάγου και, ενώ γύρω η ματιά του αντίκριζε, 

μέσα  σε  μια  διαυγή  και  λαμπρή  ατμόσφαιρα,  τον  περικαλλή  ακόμα 

Παρθενώνα και τα άλλα ειδωλολατρικά σεβάσματα, άρχισε τη δημηγορία 

του.  Στην  αρχή  έπλεξε  το  εγκώμιο  των  θεοσεβών  Αθηναίων  και  στη 

συνέχεια,  με  αφορμή  τους  βωμούς  της  πόλης,  αποκάλυψε  πως  ο 

Άγνωστος Θεός, που τιμούν χωρίς να τον ξέρουν, δεν είναι άλλος από τον 

Έναν  και  Μοναδικό  Θεό,  τον  Δημιουργό  του  παντός,  τον  ανενδεή,  τον 

χορηγό της ζωής, τον πανταχού παρόντα, που βρίσκεται τόσο κοντά μας, 

ώστε να μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε. Για επίρρωση των λόγων του και 

δεδομένου ότι το κήρυγμά του παρακολουθούσε η ανώτερη διανόηση της 

πόλης, χρησιμοποίησε και ρήσεις αρχαίων φιλοσόφων, όπως «του γαρ και 

                                                            

88  Χρυσόστομος  (Παπαδόπουλος),  Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών,  Η  Εκκλησία  της  Ελλάδος, 

Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2003, σελ. 9‐14. (Στο εξής Χ. Παπαδόπουλου, Η Εκκλησία). 



  44

γένος εσμέν», που απαντάται στον Ύμνον εις Δία του στωικού Κλεάνθη 

και στα Φαινόμενα και Αιοσημεία του ποιητή των αλεξανδρινών χρόνων 

Αράτου από την πατρίδα του Κιλικία. Ακολούθως ο απόστολος, αφού με 

απόλυτη  σαφήνεια  τόνισε  ότι  ο  Αληθινός  Θεός  είναι  πνεύμα  και 

επομένως  δεν  είναι  ένα  έργο  τέχνης  από  χρυσό  ή  από  άργυρο  (όπως  η 

χρυσελεφάντινη  Αθηνά  του  Παρθενώνα),  με  θάρρος  και  παρρησία, 

μπροστά σ’  ένα ειδωλολατρικό ή αγνωστικιστικό ακροατήριο, δίδαξε την 

επιστροφή  στη  λατρεία  του  Ενός  Θεού  και  τη  μέλλουσα  κρίση  διά  του 

Αναστάντος Κυρίου. Το σημείο αυτό, στο όποιο ο Παύλος έκανε μνεία για 

ανάσταση νεκρών, προκάλεσε τη χλεύη και την περιφρόνηση μερικών, με 

αποτέλεσμα η ομιλία να διακοπεί. Αυτό ήταν περίπου αναμενόμενο, αφού 

το κήρυγμα της ανάστασης θεωρείται μωρία από τους σκεπτικιστές κάθε 

εποχής.  Παρ’  όλα  αυτά,  υπήρξε  μια  μικρή  ζύμη.  Μερικοί  πίστεψαν  και 

ανάμεσα  τους  ο  Αρεοπαγίτης  Διονύσιος  και  η  Δάμαρις.  Κατά  την 

παράδοση, ο Διονύσιος υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της πόλης89. 

Η Εκκλησία  της Ελλάδος,  ευγνωμονώντας  τον Μεγάλο Απόστολο 

Της,  τον  Ιούνιο  του 1951,  με  τη συμπλήρωση 1.900  ετών από  την  έλευση 

του  στην  Ελλάδα,  διοργάνωσε  διορθόδοξες  εκδηλώσεις,  ενώ  η  τοπική 

Εκκλησία των Αθηνών έχει ανεγείρει ναό προς τιμήν του και από το 1923, 

επί  Αρχιεπισκόπου  Χρυσοστόμου  Α’  του  Παπαδοπούλου,  και  εξής  τελεί 

κάθε 29 Ιουνίου πανηγυρικό εσπερινό στον τόπο, όπου επίσημα ο Παύλος 

κήρυξε  το  Ευαγγέλιο  στους  Αθηναίους.  Επίσης  ο  Δήμος  Αθηναίων  έχει 

δώσει το όνομά του στον δρόμο που οδηγεί από το Θησείο στην Ακρόπολη. 

Συμπληρωματικά  ως  προς  την  κήρυξη  του  Χριστιανισμού  στην 

Αθήνα  πρέπει  να  αναφερθεί  και  η  παλαιότατη  παράδοση  (Απόκρυφα, 

Πράξεις  Αποστόλου  Φιλίππου)  ότι  την  Αθήνα  επεσκέφθη  και  ο 

                                                            

89 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία, σελ. 20. 
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Απόστολος  Φίλιππος,  πολύ  ενωρίς  μάλιστα  οι  κάτοικοι  έκτισαν  προς 

τιμήν του παλαιοχριστιανική βασιλική, που ίχνη της σώζονται, σύμφωνα 

με αρχαιολογικές έρευνες, κάτω από το δάπεδο του σημερινού ομώνυμου 

ναού του στο Μοναστηράκι. 

Ο σπόρος του Ευαγγελίου, που ο Παύλος έσπειρε στην Αθήνα αργά 

αλλά  σταθερά,  απέδωσε  πλούσιους  καρπούς.  Την  ύπαρξη  σημαντικής 

χριστιανικής  κοινότητας  στην  Αθήνα,  ήδη  από  τα  τέλη  του  1ου  αι., 

επιβεβαιώνει  ένα  ολόκληρο  πλήθος  στοιχείων.  Από  τους  αρχαιότερους 

μάρτυρες  της  Εκκλησίας  είναι  οι  επίσκοποι  των  Αθηνών  Διονύσιος  ό 

Αρεοπαγίτης  (†τέλη  1ου  αι.),  Νάρκισσος90  (†αρχές  2ου  αι.),  Πούπλιος91 

(†πρώτο  τέταρτο  2ου  αι.)  και  Κοδράτος92,  που  γύρω  στα  124‐125  ή  129 

επέδωσε απολογία στον αυτοκράτορα Αδριανό,  ενώ μαρτυρούνται και οι 

«εν ειρήνη κοιμηθέντες» επίσκοποι Ιερόθεος, «θεοφιλως πολιτευσάμενος» 

(†τέλη  1ου αι.), Λεωνίδης  (+250)  και Κλημάτιος,  ο  οποίος  κατέλιπε φήμη 

οσίου  ανδρός  (+4ος  αι.).  Αθηναίοι  είναι  και  οι  απολογητές  του  2ου  αι. 

Αριστείδης,  που  επέδωσε  απολογία  πιθανότατα  στον  αυτοκράτορα 

Αδριανό (117‐130), και ο «φιλόσοφος» Αθηναγόρας, πού γύρω στο 176‐178 

επέδωσε  την  απολογία  Πρεσβεία  Περί  Χριστιανών  στον  Αυτοκράτορα 

Μάρκο  Αυρήλιο93.  Αθηναίοι  είναι  και  οι  μάρτυρες  επίσκοποι  Ρώμης 

Ανακλητός  (77‐78),  Υγίνος  (136‐140)  καί  Ξύστος  (Σίξτος)  Β’  (257‐258). 

Ακόμα μνημονεύουμε δύο σημαντικά γεγονότα: Μετά το 165 ο επίσκοπος 

Κορίνθου Διονύσιος  (†188) έγραψε επιστολή Προς Αθηναίους, Διεγερτική 

                                                            

90 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία, σελ. 20. 

91 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία, σελ. 20. 

92 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία, σελ. 20. 

93  Χρυσοστόμου  (Παπαδόπουλου),  Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών,  Η  Εκκλησία  Αθηνών, 

αυτοέκδοση, Αθήνα 1928, σελ. 19. (Στο εξής Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών). 
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Πίστεως  και  της  Κατά  το  Εύαγγέλιον  Πολιτείας,  ή  οποία  δυστυχώς  δεν 

διασώθηκε,  ενώ πιθανότατα Αθηναίοι είναι και ο φιλόσοφος Πάνταινος, 

ιδρυτής της Κατηχητικής Σχολής της Αλεξανδρείας (†γύρω στα 200), και ο 

μαθητής του πρεσβύτερος Κλήμης, γνωστός ως ο Άλεξανδρεύς  (150‐215), 

τον οποίο ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Αλέξανδρος χαρακτηρίζει «μακάριον 

πρεσβύτερον,  άνδρα  ένάρετον  καί  δόκιμον  …  δς  έπεστήριξέν  τε  καί 

ηυξησεν τήν του Κυρίου έκκλησίαν94». Ό Κλήμης υπήρξε διδάσκαλος του 

μεγάλου  Ώριγένη  και  ίσως  το  γεγονός  αυτό  να  συνέβαλε  και  σε  δύο 

επισκέψεις τού δεύτερου στην Αθήνα (230 και 240). Ό Ώριγένης γράφει ότι 

η χριστιανική Εκκλησία των Αθηνών είναι «πραεία τὶς καὶ εὐσταθής ἄτε 

Θεῷ ἀρέσκειν τῷ ἐπί πᾶσιν βουλομένη95».  

Αλλά  και  αρχαιολογικά  ευρήματα  (σταυροί,  πήλινοι  λύχνοι, 

επιτάφιες πλάκες, παλαιοχριστιανικές βασιλικές), πού τοποθετούνται στα 

μέσα  του  4ου  αί.  μ.Χ.,  εποχή  πού  αφέθηκε  να  εκδηλωθεί  ελεύθερα  και 

δημόσια  ό  χριστιανικός  βίος,  μαρτυρούν  τη  σταδιακή  ρωμαλεότητα  της 

Εκκλησίας  των  Αθηνών.  Μνημονεύουμε  ενδεικτικά  τις  βασιλικές  πού 

υψώνονταν στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Αδριανού (Τετράκογχο), στον 

ευρύτερο  χώρο  των  Στύλων  του  Ολυμπίου  Διός,  κοντά  στον  Ιλισό,  στις 

δυτικές παρυφές του Λυκαβηττού, στον χώρο όπου βρίσκεται η σημερινή 

εκκλησία  του  Αγίου  Λουκά  Πατησίων  και  αλλού,  καθώς  και  το 

χριστιανικό κοιμητήριο πού υπήρχε στη δυτική πλευρά του Λυκαβηττού96.  

 Ως  χριστιανική  κοινότητα η  Εκκλησία  των Αθηνών αρχικά,  όπως 

γενικά ίσχυε, ήταν αυτόνομη επισκοπή, ενώ στη συνέχεια, από τον 2ο αί. 

και  ως  τις  αρχές  του  8ου  αί.,  αποτέλεσε  την  1η  Επισκοπή  της 

                                                            

94 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 19‐20. 

95 Β. Φειδἀς, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, αυτοέκδοση, Αθήνα 2002, σελ. 238‐40. (Στο εξής: Β. 

Φειδά, Εκκλησιαστική Α΄). 

96 Χ. Παπαδόπουλου, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 23‐5. 
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Μητροπόλεως Κορίνθου, που και αυτή με τη σειρά της από τα μέσα του 

5ου αί. υπήχθη στη Μητρόπολη και Εξαρχία Θεσσαλονίκης και δι’ αυτής 

στην  Εκκλησία  της  Ρώμης97.  Από  τους  επισκόπους Αθηνών  των  χρόνων 

αυτών,  εκτός από όσους αναφέρθηκαν προηγουμένως,  σημειώνουμε τον 

Πιστό, τον Μόδεστο, τον Αθανάσιο και τον Ιωάννη, που πήραν αντίστοιχα 

μέρος στις Οικουμενικές Συνόδους Α’  (325), Γ (431), Δ’  (451) και ΣΤ’  (680), 

καθώς  επίσης και  τον  επίσκοπο Ανατόλιο,  που πήρε μέρος στην Τοπική 

Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως του 459, και τον επίσκοπο Ανδρέα, που 

πήρε μέρος στην Πενθέκτη Οικουμενική (692) και υπογράφει τα Πρακτικά 

της  (†19‐10‐69398).  Τέλος,  ας  σημειωθεί  ότι,  γύρω  στο  β’  μισό  του  5ου  αί. 

μετετράπησαν σε χριστιανικές εκκλησίες της Παναγίας ο Παρθενών και 

το Ερέχθειο και του Αγίου Γεωργίου το λεγόμενο σήμερα «Θησείο» (ναός 

του Ηφαίστου), καθώς και άλλα αρχαία ιερά της πόλης99. 

Όταν  το  733,  με  απόφαση  του  αυτοκράτορα  Λέοντος  του  Γ’  του 

Ισαύρου,  η  Εξαρχία  της  Θεσσαλονίκης  απεσπάσθη  από  τη  Ρώμη  και 

υπήχθη  στο  Πατριαρχείο  Κωνσταντινουπόλεως  «διά  το  υπό  των  εθνών 

κατέχεσθαι  τον  πάπαν  της  πρεσβυτέρας  Ρώμης»,  ήταν  επόμενο  ν’ 

ακολουθήσουν και οι μητροπόλεις και επισκοπές που υπάγονταν σ’ αυτή, 

και ανάμεσα τους, βέβαια, και η Αθηνών. Τον 8ο αι. πιθανότατα (οι πηγές 

δεν  είναι  αρκούντως  σαφείς),  η  επισκοπή  Αθηνών  προήχθη  σε 

αυτοκέφαλη επισκοπή, κατόπιν σε αρχιεπισκοπή και τέλος σε μητρόπολη. 

 Η προαγωγή σε μητρόπολη υπολογίζεται να έγινε γύρω στο 787 ή 

το πολύ ως τα μέσα του 9ου αι., δεδομένου ότι η ακριβής χρονολόγηση των 

                                                            

97 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 26. 

98 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 29‐40. 

99 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 24. 
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σωζόμενων Τακτικών,  που μας πληροφορούν σχετικά,  δεν  είναι  δυνατή, 

γιατί  σε  μερικά  από  αυτά  έχουν  ενταχθεί  προφανώς  και  παλαιότερα 

στοιχεία  (ίσως  και  του  7ου  αιώνα),  όμως ως  αφετηρία  των  πρώτων  από 

αυτά λαμβάνεται τουλάχιστον η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος (787) και τέρμα 

τα  τέλη  του  9ου  αι.  Έτσι  σύμφωνα  με  τον  G.  Parthey  μπορούμε  να 

διαπιστώσουμε την εξέλιξη της μητροπόλεως Αθηνών και να κάνουμε και 

ορισμένες ιστορικές εκτιμήσεις ως εξής:  

Notitia  2  (8ος‐9ος  αι.):  «λδ’  επαρχία  Ελλάδος∙  ο  Αθηνών»  (34ος  επί 

συνόλου 37 μητροπολιτών100. 

Notitia  3  (τέλη  8ου  η  αρχές  9ου  αι.):  «μη’  επαρχία  Ελλάδος∙  ο 

Αθηνών101» (48ος επί συνόλου 49 μητροπολιτών). 

Notitia 5 (9ος αι.): Δεν καταγράφεται στη σειρά των μητροπολιτών, 

όπως  στα  προηγούμενα  «Τακτικά»,  αλλά  σημειώνεται:  «Είσί  δε  και  οι 

αποσπασθέντες  εκ  της  ρωμαϊκής  διοικήσεως,  νυν  δε  τελούντες  υπό  τον 

θρόνον Κωνσταντινουπόλεως102 (…) επαρχία Ελλάδος∙ ο Αθηνών». 

Notitia  6  (9ος  αι.):  «Εισίν  και  οι  υπό  την Δύσιν  επαρχία Σικελίας∙  ο 

Συρακούσης,  ο Θεσσαλονίκης,  ο Αθηνών»  (ως  το 965  η Σικελία,  επομένως 

και οι Συρακούσες, ανήκαν στο βυζαντινό κράτος). 

Notitia  7  (Πατριάρχη  Κωνσταντινουπόλεως  Νικολάου  Μυστικού, 

901‐902): «κη’ αι Αθήναι103» (28ος, επί συνόλου 51 μητροπολιτών). Τη σειρά 

αυτή  (28ος)  ο  Αθηνών  συνεχίζει  να  κατέχει  ως  και  τον  12ο  αι.,  ενώ  επί 

                                                            

100 G. Parthey, Hieroclis  Synecdemus  et  notitiae Graecae  episcopatuum. Accedunt Nili Doxapatrii 

notitia patriarchatuum, Βερολίνο 1866, σελ. 74. (Στο εξής: G. Parthey, Hiercolis). 

101 G. Parthey, Hiercolis, σελ. 118 

102 G. Parthey, Hiercolis, σελ. 140. 

103 G. Parthey, Hiercolis, σελ. 96. 



  49

Ανδρόνικου  Β’  Παλαιολόγου  του  Γέροντος  (1282‐1328)  κατεβαίνει  35ος104. 

Έτσι,  ο  Αθηνών,  μητροπολίτης  της  «επαρχίας  Ελλάδος»  (Στερεάς)  ή  και 

«πάσης Ελλάδος» στη σειρά των μητροπολιτών αρχικά (τέλη 8ου‐μέσα 9ου 

αι.) είναι 34ος, κατόπιν 48ος και από τις αρχές του 10ου αι. έως και τον 12ο 

αι. 28ος, ενώ επί Ανδρόνικου Β’ 35ος, για να επανέλθει στην 28η θέση επί 

Ανδρόνικου  Γ’  Παλαιολόγου  (1328‐1341).  Στα  τέλη  πιθανότατα  του  14ου 

αι. και το α’ μισό του 15ου αι. ανεβαίνει στην 21η θέση105. 

Ως προς  τον αριθμό  των  επισκοπών,  τον 9ο αι.  στον μητροπολίτη 

Αθηνών  υπάγονται  39  επισκοπές,  που  η  ταύτιση  σήμερα  δεν  είναι  για 

όλες  ευχερής και  επιτυχής,  πλην όμως βρίσκονται  όλες στην Ανατολική 

Στερεά  και  την  Εύβοια:  Κύδνας  (Κύθνου),  Κεού  (Κέας),  Βαλιαμίνας 

(Ταλαμίνης,  Σαλαμίνος),  Μύκων,  Λιτνάδας  (Τανάγρας),  Οσπέους 

(Σκύρου),  Εδέψου  (Αιδηψού),  Πορτίνου  (Πορθμού  Εύβοιας),  Κάποιας 

(Καρυστίας),  Θερμοπυλών  (Θερμοπυλών),  Σκαπφείας  (Σκαρφίας,  στη 

Λοκρίδα),  Ελατίας,  Αβαΐας  (Άβας  η  Άβης  Φωκίδος),  Οπής  (Οπούντος), 

Αναστασίας,  Βομελίτου,  Αντιέδου  ή  Ανθόδων  (Ανθηδώνος  Βοιωτίας), 

Θηβαΐδου  (Θηβών),  Δρυμίας  (στη  Λοκρίδα),  Ύττου,  Κηρονίας 

(Χαιρώνειας),  Κοπονίας  (Κορωνίας),  Όλας  (Αυλώνος),  Επίας  (Ευριπίας, 

Ευρίπου), Θηθήπου (Τιθώρας, Τιθορέας), Λιβαδειάς, Πλατιάς (Πλαταιών), 

Τλεσίνας  (Ελευσίνας),  Δαύμας  η  Δαύλιας  (Διαυλείας),  Μεδάπας  ή 

Μαγάρων  (Μεγάρων),  Αμφησίας  (Αμφίσσης),  Δελφών,  Αμβροσίας  ή 

Αμβρόσου  (Αμβρύσου  Παρνασσίδος),  Αμπισύρας  (Αντίκυρας),  Στίπης 

(Στειρίου),  Θησάβας  (Θεσπιών),  Εδοσθήνας  (Αιγοσθένων),  Πάδου  ή 

Παγών  (Πηγών  Μεγαρίδος)  και  Μεδάρας.  Στις  αρχές  του  10ου  αι.,  επί 

πατριάρχη Νικολάου Α’ Μυστικού  (901‐907),  στον Αθηνών  υπάγονται  οι 

                                                            

104 G. Parthey, Hiercolis, σελ. 147. 

105 G. Parthey, Hiercolis, σελ. 53‐261. 



  50

ακόλουθες  10  επισκοπές:  Ευρίπου,  Δαύλειας  (Διαυλείας),  Κορώνειας, 

Άνδρου,  Ωρείου  (Ωρεού),  Σκύρου,  Καρύστου,  Πορθμού,  Αυλώνος  και 

Σύρας106. 

Στα  περισσότερα  χρόνια  της  Φραγκοκρατίας  στην  Αθήνα  (1204‐

1456) ο ορθόδοξος μητροπολίτης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την έδρα 

του,  την  οποία  κατέλαβε  Λατίνος  αρχιεπίσκοπος,  το  Πατριαρχείο  όμως 

Κωνσταντινουπόλεως  συνέχισε  σε  όλα  αυτά  τα  χρόνια  να  χειροτονεί 

μητροπολίτες Αθηνών, οι οποίοι ή διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη ή με 

τον  τίτλο  του  «Προέδρου»  ποίμαιναν  άλλες  μητροπόλεις.  Οι  ορθόδοξοι 

ιερείς  κατά  την  περίοδο  αυτή  χειροτονούνταν  από  διερχόμενους 

ορθοδόξους αρχιερείς, προκειμένου όμως να τους επιτραπεί ν’ ασκήσουν 

τα  καθήκοντά  τους  ήταν  υποχρεωμένοι  να  ασπάζονται  το  χέρι  του 

Λατίνου αρχιεπισκόπου και έτσι να δηλώνουν την υποταγή τους σ’ αυτόν. 

Η  κατάσταση  αυτή  κράτησε  έως  τα  τέλη  του  14ου  αι.,  ώσπου 

δηλαδή  την  Αθήνα  άρχισε  να  κυβερνάει  η  φλωρεντινή  οικογένεια 

Ατζαϊώλη, οπότε, με πολλές όμως δυσκολίες και διακυμάνσεις, επετράπη 

η εγκατάσταση ορθόδοξου μητροπολίτη στην Αθήνα, ο οποίος πλέον δεν 

διέμενε  στην  Ακρόπολη  (την  οποία  συνέχιζε  να  κατέχει  ο  Λατίνος 

αρχιεπίσκοπος), αλλά σ’ έναν ταπεινό οικίσκο στις παρυφές του λοφίσκου 

του  Αρείου  Πάγου  και  ως  μητροπολιτικό  του  ναό  είχε  τον  εκεί  κοντά 

ευρισκόμενο ναΐσκο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Κατά το τέλος 

της  περιόδου  αυτής  (15ος  αι.),  ο  Ορθόδοξος  Ποιμενάρχης  των  Αθηνών 

έφερε,  όπως  γράφει  ο  Χρυσόστομος  Παπαδόπουλος,  τον  τίτλο 

«Μητροπολίτης  Αθηνών,  Έξαρχος  απάσης  Ελλάδος,  Πρόεδρος  Θηβών  και 

                                                            

106 Γ. Κονιδάρης, Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος, τ. Β΄, Γρηγόρη, Αθήνα 2011, σελ.  98, 

104‐8. (Στο εξής: Γ. Κονιδάρης, Εκκλησιαστική Β΄). 
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Νέων  Πατρών».  Λίγο  πριν,  το  1371,  επί  πατριάρχη  Φιλόθεου,  είχαν 

υπαχθεί και οι επισκοπές Νέων Πατρών (Υπάτης) και Αιγίνης107. 

Στο  διάστημα  αυτό  των  επτακοσίων  ετών  (733‐1456)  αρκετοί 

σπουδαίοι αρχιερείς  κόσμησαν  τον θρόνο  των Αθηνών. Ανάμεσά  τους  ο 

Ιωάννης  ο  Βλαχερνίτης  (1145‐1160),  ο  οποίος  πήρε  μέρος  σε  σύνοδο  που 

συνεκλήθη  στο  παλάτι  των  Βλαχερνών,  ο  Νικόλαος  ο  Α’  ο 

Αγιοθεοδωρίτης (1166‐1175), άνδρας μεγάλης παιδείας και εκκλησιαστικής 

δραστηριότητας, και ο Μιχαήλ Χωνιάτης Ακομινάτος. (1181‐1222). 

Μετά  την  κατάληψη  της  Αθήνας  από  τους  Τούρκους  και  την 

κατάλυση της Φραγκοκρατίας (1456), εγκατέλειψε την πόλη και ο Λατίνος 

επίσκοπος  και  εγκαταστάθηκαν  οριστικά  πλέον  οι  ορθόδοξοι 

μητροπολίτες, με πρώτο τον Ισίδωρο. 

Ο  εκάστοτε  μητροπολίτης,  σύμφωνα  με  όσα  ίσχυαν  στην 

Οθωμανική  Αυτοκρατορία,  απέκτησε  και  πολιτική  δύναμη,  αφού  έγινε 

πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου της πόλης. Τότε έλαβε και τον τίτλο 

«Μητροπολίτης  Αθηνών  και  Λιβαδειάς,  υπέρτιμος  και  έξαρχος  πάσης 

Ελλάδος»,  ενώ  τον  18ο  αι.  ονομάστηκε  «Μητροπολίτης  Αθηνών  και 

έξαρχος  πάσης  Ελλάδος  και  των  Κυκλάδων  νήσων  και  τον  τόπον  επέχων 

του  Καισαρείας».  Την  ίδια  εποχή  υπάγονταν  στη  μητρόπολη  Αθηνών  οι 

επισκοπές  Διαυλείας,  Ταλαντίου,  Άνδρου,  Σκύρου,  Σόλωνος  (Σαλώνων, 

Αμφίσσης) και Μενδενίτζης (στη Λοκρίδα). Αργότερα, τέλη του 18ου αι., η 

επισκοπή Άνδρου απεσπάσθη από τη Μητρόπολη Αθηνών και με τη Σύρο 

απετέλεσε ιδιαίτερη μητρόπολη108.  

                                                            

107 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 93‐6. 

108 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 134. 
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Από τους σημαντικούς μητροπολίτες της πόλης αυτή την περίοδο, 

σημειώνουμε τον Νικάνορα, άνδρα πνευματικό και δημοφιλή, που το 1577 

χειροτόνησε  αρχιεπίσκοπο Αιγίνης  τον  άγιο  Διονύσιο  τον  εκ  Ζακύνθου, 

τον Δανιήλ (1636‐1655), τον Άνθιμο Γ’ (1655‐1676), αγαθό, ικανό και λόγιο 

αρχιερέα109, τον Μελέτιο Β’ (1703‐1713), «τιμιώτατον, σοφώτατον και ευγενή 

κατά τε την ψυχήν και το σώμα», σύμφωνα με Πατριαρχικό έγγραφο, και 

συγγραφέα θεολογικών και ιστορικών έργων, ανάμεσα στα οποία και της 

Γεωγραφίας, τον Ζαχαρία (1734‐1740), για τον οποίο έχει γραφεί πώς στην 

εποχή  του  δεν  υπήρχε  «καλύτερος  και  περισσότερο  φιλόθεος110»,  τον 

Άνθιμο τον Ε’ (1741‐1763), που εργάστηκε σκληρά για την ελάφρυνση του 

τυραννικού  ζυγού  του  ποιμνίου  του  και  ενίσχυσε  την  παιδεία,  και  τους 

Βαρθολομαίο  (1764‐1780  με  διακοπές)  και  Βενέδικτο  (1781‐1785  και  1787‐

1796), που εργάστηκαν με πολλούς κινδύνους για την απομάκρυνση του 

διαβόητου βοεβόδα της πόλης Χατζή Αλή Χασεκή111.  

Επειδή  η  εκκλησία  της  Παναγίας  της  Αθηνιώτισσας  (Παρθενών) 

είχε  μετατραπεί  σε  τζαμί,  καθεδρικός  ναός  ήταν  ο Άγιος Παντελεήμων, 

που ήταν ο μεγαλύτερος της πόλης και βρισκόταν στη σημερινή πλατεία 

Δημοπρατηρίου,  στη  συμβολή  των  οδών Μητροπόλεως  και  Αιόλου.  Στα 

μέσα  του  17ου  αι.  στην  Αθήνα  υπήρχαν  52  ενοριακές  εκκλησίες  (επί 

συνόλου  περίπου  150  σε  όλη  τη  μητρόπολη)  και  γύρω  στα  150 

παρεκκλήσια.  Ο  μεγάλος  αυτός  αριθμός  των  παρεκκλησίων,  που  κατά 

κανόνα  ήταν  κτητορικά  (ιδιωτικά),  οφείλεται  τόσο  στην  ευσέβεια  των 

ιδιοκτητών τους, όσο και στο γεγονός ότι οι ευπορότεροι Αθηναίοι έχτιζαν 

μικρές ιδιόκτητες εκκλησίες, για να εκκλησιάζονται σ’ αυτές με τις κόρες 

                                                            

109 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 60. 

110 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 64. 

111 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 67‐76. 
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τους,  που,  αν  κυκλοφορούσαν  στους  δρόμους  τους  πρώτους  αιώνες  της 

σκλαβιάς, κινδύνευαν να τις αρπάξουν οι Τούρκοι112. 

Την  ευσέβεια  των  Αθηναίων  επιμαρτυρούν  και  οι  συχνές 

επισκέψεις‐προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους. Γράφει χαρακτηριστικά 

ο  ιστορικός  των  Αθηνών  Δημ.  Γρ.  Καμπούρογλου:  «Ἀμφιβάλλομεν  ἀν 

ὑπάρχῃ  ἄλλη  πόλις  τῆς  κυρίως  Ἑλλάδος,  ἀριθμούσα  τοσοῦτον  ἀριθμόν 

«χατζήδων», ὁσον αἱ Ἀθήναι. Οὐδ’ οἱ κίνδυνοι τοῦ ταξειδίου, οὐδ’ ἡ ἔλλειψις 

ἁσφαλείας,  οὐδ’  αἱ  ὑπέρογκοι  δαπάναι  ἴσχυον,  ὅπως  παρακωλύσωσι  τοὺς 

Ἀθηναίους  τοῦ  νὰ  μεταβαίνωσι  κάτ’  ἔτος  εἰς  τὸν  Ἅγιον  Τάφον  καὶ 

ἐπιστρέφοντες κομισταί τῶν ἰδίων αὐτῶν σαβάνων νὰ προσκολλῶσιν εἰς τὰ 

ἐπώνυμά των τὸ  τιμητικόν καὶ  ἀναπόσπαστον  ἐφεξής τοῦ «χατζῆ»  τίτλον, 

θεωρούμενοι οὔτως ὡς ὅντα μετέχοντα θεότητος. Ἡ μετὰ τοῦ Ἁγίου Τάφου 

ἐπικοινωνία  ἐπηύξησε  κυρίως  ἐξ  ὅτου  οἱ  Ἀθηναίοι  ηὐτύχησαν  νὰ  ἵδωσι 

συμπολίτας  αὐτῶν  ἀνυψούμενους  εἰς  τὸν  πατριαρχικὸν  τῶν  Ἱεροσολύμων 

θρόνον113».  

Μετά  την  Απελευθέρωση,  με  την,  ανακήρυξη  από  τη  Βαυαρική 

Αντιβασιλεία  της  ανεξαρτησίας  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  από  το 

Οικουμενικό  Πατριαρχείο  το  1833,  ιδρύθη  η  Επισκοπή  Αττικής,  που 

περιελάμβανε όλο τον σημερινό νομό (εκτός από τα νησιά) και είχε έδρα 

την  Αθήνα.  Πρώτος  ποιμενάρχης  διορίστηκε  ο  ώς  τότε  Επίσκοπος 

Ταλαντίου  Νεόφυτος  Μεταξάς,  ο  οποίος  είχε  διακριθεί  στον 

Απελευθερωτικό Αγώνα114.  

Με την έκδοση του Πατριαρχικού Τόμου της 29ης Ιουνίου 1850, που 

παραχωρούσε  το  Αυτοκέφαλο  στην  Ελλαδική  Εκκλησία  (και  τη 

                                                            

112 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 132‐6. 

113 Δ. Καμπούρογλου, Ιστορία, σελ. 172. 

114 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 78‐9. 
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συνακόλουθη έκδοση των Νόμων Σ’ και ΣΑ’ της 9‐7‐1852), στις 2‐9‐1850 με 

Διάταγμα  η  Επισκοπή  Αττικής  ονομάστηκε  Αθηνών  και  ανυψώθη  σε 

μοναδική  Μητρόπολη  του  Ελληνικού  Κράτους  και  ο  Μητροπολίτης  της 

ορίστηκε μόνιμος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου. Δύο χρόνια αργότερα, με 

την  παραίτηση  του  αρχιερέα  Σαμουήλ  της  προσωρινής  Επισκοπής 

Αιγίνης,  Αγκιστρίου  και  Σαλαμίνος,  τα  νησιά  αυτά  υπήχθησαν  στη 

Μητρόπολη Αθηνών. Με το άρθρο 2 του Ν. 2891/21‐7‐1922  (ΦΕΚ 124/25‐7‐

1922,  τ. Α’),  όλες οι Επισκοπές  της χώρας ανυψώθηκαν σε Μητροπόλεις, 

ενώ  στον  Μητροπολίτη  Αθηνών  δόθηκε  ο  τίτλος  «Μακαριώτατος 

Υπέρτιμος  και Έξαρχος πάσης  της  Ελλάδος». Με  τον Καταστατικό Νόμο 

της Εκκλησίας της Ελλάδος της 31ης Δεκεμβρίου 1923 (ΦΕΚ 387 τ. Α’), που 

καταρτίσθηκε μετά την εκλογή, χειροτονία και εγκατάσταση στον θρόνο 

των Αθηνών του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, υλοποιήθηκε πρόταση της 

Ιεράς  Συνόδου  της  Ιεραρχίας  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  και  ο 

Μητροπολίτης  Αθηνών  έλαβε  τον  τίτλο  «Μακαριώτατος  Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος», τίτλο που διατηρεί ώς σήμερα.115 

Το  1936,  λόγω  της  αλματώδους  αύξησης  του  πληθυσμού  του 

λεκανοπεδίου,  με  τον  ΑΝ  136  ιδρύθη  η  Μητρόπολη  Αττικής  και 

Μεγαρίδος,  στην  οποία  υπήχθησαν όλη σχεδόν η  επαρχία Μεγαρίδος,  η 

νήσος Σαλαμίνα, η Λαυρεωτική και πολλές περιοχές της Βόρειας Αττικής 

(έδρα η Κηφισιά). Το ίδιο έτος η Αίγινα υπήχθη στη μητρόπολη Ύδρας και 

Σπετσών.  Το  1947  προστέθηκαν  στη Μητρόπολη Αττικής  και Μεγαρίδος 

και  οι  πόλεις  Αμαρούσιο,  Αχαρνές,  Ασπρόπυργος,  Ελευσίνα  και  η  Ιερά 

Μονή Κλειστών. Το 1962, μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Θεοκλήτου 

(18‐1‐1962),  ο Πειραιάς,  το Νέο Φάληρο και η Νίκαια απετέλεσαν  τη νέα 

Μητρόπολη Πειραιώς,  που  είχε  ιδρυθεί  με  τον Ν.  3952/1959  (ΦΕΚ  272,  τ. 

                                                            

115 Χ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Αθηνών, σελ. 205‐10. 



  55

Α’), ενώ το 1974 αποσπάσθηκαν πολλά εδάφη της Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

και  ιδρύθηκαν  οι  τέσσερις  μητροπόλεις  Καισαριανής,  Βύρωνος  και 

Υμηττού,  Νέας  Σμύρνης,  Νέας  Ιωνίας,  Νέας  Φιλαδέλφειας,  και 

Περιστερίου (ν.δ. 411/1974, ΦΕΚ 134, τ.Α΄). Το 2002 από τη μητρόπολη Νέας 

Σμύρνης  απεσπάσθη  το  ανατολικό  τμήμα  της  και  ιδρύθη  η Μητρόπολη 

Γλυφάδας  (Φ.Ε.Κ.  152,  τ.  Α΄,  28/6/2002).  Το  2010  η  Μητρόπολη  Αττικής 

διχοτομήθηκε  στις  Μητροπόλεις  Κηφισιάς  και  Ιλίου,  Πετρουπόλεως  και 

Αχαρνών (ν. 3734/2009, ΦΕΚ 8, τ. Α΄). 

Σήμερα,  η  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών περιλαμβάνει  τούς  δήμους 

Αθηναίων,  Δάφνης,  Ζωγράφου,  Παλαιού  Ψυχικού,  Νέου  Ψυχικού, 

Καλλιθέας,  Μοσχάτου,  Ηλιουπόλεως,  Αγίου  Δημητρίου,  Χαλανδρίου, 

Πεντέλης, Βριλησσίων, Ταύρου, Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Παπάγου, 

Φιλοθέης, Γαλατσίου και Αγίων Αναργύρων116. 

 Και  τρεις  ιδιάζουσες  περιπτώσεις:  1)  το  1926  ο  δικτάτορας 

Θεόδωρος  Πάγκαλος  νομοθέτησε  αυθαίρετα  την  ίδρυση  Μητρόπολης 

Μεγαρίδος,  αλλά  εξαιτίας  τόσο  της  έντονης  αντίδρασης  του 

Αρχιεπισκόπου  και  της  Ιεράς  Συνόδου,  όσο  και  λόγω  της  πτώσης  της 

δικτατορίας,  η  απόφαση  αυτή  δεν  υλοποιήθηκε.  2)  το  1939  η  δικτατορία 

Μεταξά  απέσπασε  την  επαρχία  Αττικής  και  τη  Σαλαμίνα  από  τη 

μητρόπολη Αττικής και Μεγαρίδος (που ονομάσθηκε πλέον Μεγαρίδος με 

έδρα τα Μέγαρα) και τις υπήγαγε πάλι στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου 

παρέμειναν  ώς  το  1941,  και  3)  το  1969  ο  Αρχιεπίσκοπος  Ιερώνυμος 

παρεχώρησε  τούς  δήμους  Αιγάλεω,  Αγίας  Βαρβάρας  και  Χαϊδαρίου  στη 

νεοϊδρυμένη τότε (ΝΔ 4589/10‐11‐1966) μητρόπολη Νικαίας. 

                                                            

116 www.iaath.gr (ανακτήθηκε στις 11‐6‐18). 
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Από τους αρχιερείς που την τελευταία ογδοηκονταετία  (1923‐2003) 

ποίμαναν  ως  αρχιεπίσκοποι  την  Εκκλησία  των  Αθηνών  σημειώνουμε 

τους:  Χρυσόστομο  Α’  τον  Παπαδόπουλο  (1923‐1938),  καθηγητή  του 

Πανεπιστημίου,  διευθυντή  της  Ριζαρείου  και  ακαδημαϊκό,  διαπρεπή 

εκκλησιαστικό  ιστορικό.  Χρύσανθο  Φιλιππίδη  (1938‐1941),  τον  από 

Τραπεζούντος,  γνωστό για  τούς  εθνικούς  του αγώνες και  την κοινωνική 

του δράση. Δαμασκηνό Παπανδρέου  (1941‐1949),  τον από Κορινθίας, που 

διακρίθηκε για το ανορθωτικό του έργο στην Κόρινθο μετά τούς σεισμούς 

του 1928, επέδειξε έργο εθνικό και κοινωνικό στα χρόνια της Κατοχής και 

χρημάτισε και αντιβασιλέας (31‐12‐1944 έως 27‐9‐1946117).  

Επίσης,  τον  Σπυρίδωνα  Βλάχο  (1949‐1956),  τον  από  Ιωαννίνων, 

άνδρα  μεγάλης  επί  πεντηκονταετία  εθνικής  προσφοράς,  ήδη  από  τα 

χρόνια  της  Τουρκοκρατίας  στην  Ήπειρο.  Δωρόθεο  Κοτταρά  (1956‐1957), 

τον  από  Λαρίσης,  διαπρεπή  νομομαθή  και  αφιλοχρήματο  ιεράρχη,  που 

δεν  πρόλαβε  όμως  να  υλοποιήσει  τα  μεγαλόπνοα  σχέδιά  του  για  την 

Εκκλησία.  Θεόκλητο  Β’  τον  Παναγιωτόπουλο  (1957‐1962),  καλοκάγαθο 

ιεράρχη,  που  το  1958  ανακαίνισε  και  συμπλήρωσε  το  σημερινό 

Αρχιεπισκοπικό  Μέγαρο,  το  οποίο  πρώτος  είχε  ανεγείρει  το  1892‐1894 

στον  χώρο  της  Μονής  του  Αγίου  Ανδρέα‐Αγίας  Φιλοθέης  ο  ρέκτης 

μητροπολίτης  Αθηνών  Γερμανός  Καλλιγάς  (1889‐1896).  Χρυσόστομο  Β’ 

Χατζησταύρου  (1962‐1967),  τον  από  Φιλίππων,  Νεαπόλεως  και  Θάσου, 

παλιό και σοφό ιεράρχη με εθνικές περγαμηνές. Ιερώνυμο Κοτσώνη (1967‐

1973),  πανεπιστημιακό  καθηγητή,  που  σε  δύσκολους  καιρούς  έδωσε  νέα 

πνοή στην  εκκλησιαστική  δραστηριότητα και  οργάνωσε συστηματικά  το 

προνοιακό  έργο  της  Εκκλησίας.  Σεραφείμ  Τίκα  (1974‐1998),  τον  από 

                                                            

117 Α. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 47‐

61. (Στο εξής: Α. Αγγελόπουλος,  Εκκλησιαστική). 
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Ιωαννίνων, που εργάστηκε φιλότιμα για την Εκκλησία118, και εσχάτως τον 

Χριστόδουλο  Παρασκευαΐδη  (1998‐2008),  τον  από  Δημητριάδος,  με 

αξεπέραστη και πλούσια δράση σε όλους τους τομείς. 

                                                            

118 Α. Αγγελόπουλος,  Εκκλησιαστική, σελ. 65‐101. 
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2. Ναοί στην περιφέρεια των Αχαρνών 

Αρκετοί από τους Ναούς των Αχαρνών έχουν καταγραφεί από τον 

Αναστάσιο  Ορλάνδο  στο  Γ΄  τεύχος  του  Ευρετηρίου  Μεσαιωνικών 

Μνημείων  της  Ελλάδος,  το  1933.  Οι  ναοί  αυτοί  καλύπτουν  χρονικά  μια 

μεγάλη περίοδο‐ από το 13ο αιώνα μ.Χ. έως και τις αρχές του 19ου αιώνα 

μ.Χ.,  στοιχείο  που  καταδεικνύει  τη  συνεχή  κατοίκηση  και  χρήση  του 

χώρου,  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  υστεροβυζαντινής  και  μεταβυζαντινής 

περιόδου.  Στην  διάρκεια  αυτών  των  αιώνων,  οι Αχαρνές  αποτελούν  μια 

επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που αντιμετωπίζει διαδοχικά την 

εισβολή  των  Φράγκων  και  των  Τούρκων  κατακτητών.  Οι  συνθήκες 

διαβίωσης  των  κατοίκων  δυσκολεύουν  και  οι  διαθέσιμοι  πόροι 

συρρικνώνονται.  Σε  αντίθεση  όμως  με  τις  διαμορφωθείσες  συνθήκες,  η 

παραγωγή  μνημείων  πολιτισμού  είναι  πολυάριθμη  και  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις η καλλιτεχνική έκφραση ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο119. 

 

2.1. Ναοί εντός και πέριξ του κέντρου της πόλης. 

Οι  ναοί  που  αναφέρονται  παρακάτω  βρίσκονται  γεωγραφικά  στο 

σημερινό κέντρο του Δήμου, ή διατάσσονται σε μικρή απόσταση γύρω από 

αυτό.  Οι  ναοί  αυτοί,  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  ιστορίας  των  Αχαρνών, 

είτε  αποτελούν  παρεκκλήσια  μεγαλύτερων  ναών  είτε  όχι,  συνδέονται 

άρρηκτα  με  την  ιστορία  και  λαογραφία  του  τόπου  και  συμβάλλουν 

αποφασιστικά στη διαμόρφωση του τοπικού πολιτισμικού γίγνεσθαι120. Οι 

περισσότεροι  από  αυτούς  βρίσκονται  σε  αρκετά  καλή  κατάσταση 

διατήρησης,  κάτι  που  επιτρέπει  την  τέλεση  της  Θείας  Λειτουργίας, 

τουλάχιστον  την ημέρα που  τιμάται  ο  εορταζόμενος άγιος. Η πρόσβαση 

                                                            

119 Ν. Νέζης και Δ. Γιώτας, Πάρνηθα, σελ. 73‐4. 

120 Ν. Νέζης και Δ. Γιώτας, Πάρνηθα, σελ. 74. 
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σε αυτούς είναι εύκολη και οι περισσότεροι είναι επισκέψιμοι καθημερινά. 

Βρίσκονται σε πλατείες, στους δυο γειτονικούς λόφους του Προφήτη Ηλία 

και  των  Σαράντα  Μαρτύρων  και  στους  αύλειους  χώρους  νεώτερων 

εκκλησιών. Οι ναοί αυτοί είναι: 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην οδό Λιοσίων. 13ος αιώνας μ.Χ121. 

Οι Άγιοι Θεόδωροι στην οδό Χειλίου, πίσω από το λαογραφικό μουσείο. 

13ος αιώνας μ.Χ. 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, παρεκκλήσι του Αγίου Βλασίου. Βρίσκεται 

στην κεντρική πλατεία. 16ος‐17ος αιώνας μ.Χ122. 

Η Αγία Παρασκευή. Βρίσκεται εντός της ομώνυμης πλατείας στο κέντρο, 

πλησίον  του  κτηρίου  που  στεγάζεται  η  ΔΕΗ,  και  από  επιγραφή  του 

τέμπλου χρονολογείται στα 1741123. 

Οι Άγιοι Πάντες, παρεκκλήσι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου(Παναγίτσα), 

επί της οδού Λιοσίων. Μεταβυζαντινός‐ ανακαίνιση του 19ου αιώνα μ.Χ. 

Ο Άγιος Κωνσταντίνος στη συμβολή των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και 

Ξενοφώντος. Μεταβυζαντινός. 

Η  Αγία  Τριάδα  στη  ομώνυμη  πλατεία,  στη  συμβολή  των  οδών  Αγίας 

Τριάδος και Αριστοτέλους. Μεταβυζαντινός. 

Ο  Άγιος  Δημήτριος  στη  συμβολή  της  οδού  Δημοκρατίας  και  Αγίου 

Δημητρίου. Μεταβυζαντινός124. 

                                                            

121  Α.  Ορλάνδος,  Μεσαιώνικα  Μνημεία  της  πεδιάδος  των  Αθηνών  και  των  κλιτύων 

Υμμητοῦ‐Πεντελικοῦ, Πάρνηθος και Αἰγάλεω, εκδ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα 1933, σελ. 214. (Στο 

εξής: Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά). 

122 Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 213‐4. 

123 Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 214. 
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Ο Άγιος Αθανάσιος στην οδό Λιοσίων. Μεταβυζαντινός125. 

Η  Αγία  Σωτήρα  (Μεταμόρφωση  του  Σωτήρος)  ή  Άγιος  Νικόλαος. 

Βρίσκεται  στη  δυτική  όχθη  του Κηφισού  και ΝΑ  του Δημαρχείου,  κοντά 

στη θέση «Πράξη». 16ος‐17ος αιώνας μ.Χ126. 

Ο Άγιος Δημήτριος στο Μονομάτι, στη δυτική όχθη του Κηφισού, ΒΑ του 

σημερινού  κέντρου.  Μετά  το  σεισμό,  κατέρρευσε  η  οροφή,  μέρος  των 

τοίχων και η αψίδα του ιερού. Μεταβυζαντινός. 

Ο  Άγιος  Πέτρος  ή  Άσπρη  Εκκλησία  (Κλησαμπάρδα  στα  Αρβανίτικα) 

στην οδό Αγίου Πέτρου. Βρίσκεται στα βόρεια του Δήμου, δίπλα στο ρέμα 

της Εσχατιάς. Μεταβυζαντινός127. 

Ο Προφήτης Ηλίας.  Βρίσκεται στην κορυφή του υψώματος που χωρίζει 

τα Λιόσια από το Μενίδι. Μεταβυζαντινός. 

Οι Σαράντα Μάρτυρες. Βρίσκεται στο ομώνυμο λόφο, στη νότια κορυφή 

του υψώματος του Προφήτη Ηλία. Μεταβυζαντινός. 

Οι  Άγιοι  Ανάργυροι  ή  Ανάληψη.  Βρίσκεται  ανατολικά  του  ναού  των 

Σαράντα Μαρτύρων. Μεταβυζαντινός128. 

Η Ευαγγελίστρια στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Βρίσκεται εντός του 

παλαιού νεκροταφείου του Δήμου. Μεταβυζαντινός. Από τα τέλη του 19ου 

αιώνα αποτέλεσε τον κοιμητηριακό ναό του χωριού129. 

                                                                                                                                                                          

124 Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 215. 

125 Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 213. 

126 Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 214‐5. 

127 Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 214. 

128 Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 213. 

129 Α. Ορλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 214. 
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Εκτός  από  αυτούς,  αναφέρουμε  και  άλλους  τρεις,  που  υπήρχαν 

μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, αλλά τώρα έχουν γκρεμιστεί. 

Άγιος Νικόλαος. Βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Αποτελούσε 

μετόχι  της  μονής  Πετράκη.  Κατεδαφίστηκε  το  1932  και  στη  θέση  του 

δημιουργήθηκε  πλατεία,  όπου  σήμερα  υπάρχει  προσκυνητάρι‐  ομοίωμα 

του ναού‐ του Αγίου. Μεταβυζαντινός. 

Άγιος  Βλάσιος.  Βρισκόταν  στην  κεντρική  πλατεία,  έμπροσθεν  του 

λαογραφικού  μουσείου.  Κατεδαφίστηκε  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα.  Τη 

θέση  του  πήρε  ο  μεγαλύτερος‐μητροπολιτικός  ναός  σήμερα‐  του  Αγίου 

Βλασίου, που θεμελιώθηκε το 1886. Μεταβυζαντινός. 

Άγιος  Γεώργιος.  Βρισκόταν  επί  της  οδού  Αγίου  Γεωργίου  και  Αγίας 

Τριάδος. Τη δεκαετία του 1980 γκρεμίστηκε για να χτιστεί ο μεγαλύτερος 

υφιστάμενος  ναός,  50  περίπου  μέτρα  νότιου  του  παλαιού. 

Μεταβυζαντινός. 

 

 

2.2. Ναοί στην περιοχή Θρακομακεδόνων, Βαρυμπόμπης και 

Πάρνηθας. 

Υπάρχουν  αρκετοί  ναοί  και  εκκλησάκια  βορειότερα  του 

μεσοβυζαντινού οικισμού των Αχαρνών, που ανήκουν όμως στο σημερινό 

Δήμο. Αυτά βρίσκονται στους πρόποδες της Πάρνηθας, αλλά και αρκετά 

ψηλά  πάνω  στο  βουνό,  στην  περιοχή  της  Βαρυμπόμπης  και  των 

Θρακομακεδόνων130. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Ζωοδόχος Πηγή Γκατζανά. Βρίσκεται στους πρόποδες της Πάρνηθας, 

νότια από το Μετόχι, δυτικά του Γκατζανά. Έχει μεγάλη ιστορική αξία για 

                                                            

130 Ν. Νέζης και Δ. Γιώτας, Πάρνηθα, σελ. 75. 
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τους  κατοίκους  των  Αχαρνών,  γιατί  εκεί  γινόταν  το  πανηγύρι  της 

Ζωοδόχου  Πηγής  την  Παρασκευή  μετά  το  Πάσχα.  Στις  αρχές  του  20ου 

αιώνα μεταφέρθηκε στο κέντρο των Αχαρνών, στην εκκλησία του Αγίου 

Βλασίου. Μεταβυζαντινός. 

Η Αγία Τριάδα στην Πάρνηθα, σε υψόμετρο 1000 μέτρων στην οδό προς 

το ξενοδοχείο Mon Parnes. Αποτελούσε καθολικό μοναστηριού στο οποίο 

ανήκαν και δυο μικρότερα εκκλησάκι στο Μετόχι, ο ʹΑγιος Νικόλαος και ο 

Προφήτης  Ηλίας.  Θεωρείτο  μεταβυζαντινός  ναός  (17ος  αιώνας  μ.Χ.).  Η 

επισήμανση παλαιότερου στρώματος τοιχογραφιών, τον κατατάσσει στην 

υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος αιώνας μ.Χ.)131. 

Ο Άγιος Νικόλαος ή Μετόχι,  νοτιοανατολικά του καθολικού της Αγίας 

Τριάδας,  στη  θέση Μετόχι.  Σήμερα  καταστραμμένος  από  το  σεισμό  του 

1999. 17ος‐18ος αιώνας μ.Χ. 

Ο Προφήτης Ηλίας, 30 περίπου μέτρα δυτικά του Αγίου Νικολάου. 18ος 

αιώνας μ.Χ. 

Η  Ζωοδόχος  Πηγή  (Παναγίτσα),  στην  Βαρυμπόμπη,  στην  οδό  Τύμβου 

Σοφοκλή.  Βρίσκεται  σε  χαμηλό  λόφο,  μέσα  σε  συνιδιόκτητο 

αγροδασόκτημα,  στη  θέση  Μεγάλη  Βρύση.  Μεταβυζαντινός. 

 

Ο Άγιος  Νικόλαος,  στη  θέση  «Πέτρα»  Βαρυμπόμπης,  στην  οδό  Έβρου. 

Ανατολικά  της  κοινότητας  των  Θρακομακεδόνων,  μέσα  στο  γυναικείο 

μοναστήρι  της  Ιεράς  Κοιμήσεως  Θεοτόκου.  13ος  αιώνας  μ.Χ. 

 

Ο Άγιος  Γεώργιος  (Βουρδουμπά),  στη  θέση Μπίλεζα,  στην  οδό  Φιλίας 

των Λαών, ΝΑ του Αγίου Νικολάου και κοντά στην πηγή «Άσπρη Βρύση». 

                                                            

131 Α. Όρλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 214. 
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Ιδιαίτερες  φθορές  από  το  σεισμό  του  1999,  που  αποκαταστάθηκαν. 

Μεταβυζαντινός. 

Ο Άγιος Νικόλαος Λοιμικού, μέσα στο δασόκτημα «Λοιμικού και Αγίου 

Νικολάου».  Τοποθετείται  από  την  1η  Εφορεία  Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

στους  χρόνους  της  όψιμης  Τουρκοκρατίας,  χωρίς  δυνατότητα 

ακριβέστερης  χρονολόγησης,  καθώς  ο  ναός  έχει  υποστεί  σημαντικές 

αλλοιώσεις στη μορφή του από νεότερες αυθαίρετες παρεμβάσεις. 

Η  Αγία  Σωτήρα  ‐  Αγ.  Νικόλαος,  ναός  σταυροειδής  Βυζαντινής  – 

μεταβυζαντινής  εποχής. Εσωτερικά  οι  τρεις  κολόνες  έχουν  κιονόκρανα 

Ιωνικού  ρυθμού  (400‐500πΧ)  και  τέταρτη  κολόνα  βυζαντινού  ρυθμού.  Η 

ζωγραφική  διακόσμηση  έχει  τρεις  τουλάχιστον  περιόδους  15‐16‐17ος  

αιώνας132. 

Η εκκλησιά υπήρξε το καθολικό της μεγάλης Μονής Αστερίου, που 

υπήρχε  στην  περιοχή  μέχρι  τα  τέλη  του  16ου  αιώνα.  Μετέπειτα  έγινε 

μετόχι της Μονής Αγ. Τριάδος Πάρνηθας,   έως το 1796 και από τότε έως 

σήμερα  είναι  μετόχι  της  Μονής  Πετράκη.  Πιθανολογείται  ότι  από  την 

ανέγερση έως τα μέσα του 17ου αιώνα ονομαζόταν Αγ. Νικόλαος και από 

τότε τιμάται στο όνομα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα Χριστού ή Αγ. 

Σωτήρα. 

Με  την  αποκατάσταση  της  από  την  αρχαιολογική  υπηρεσία,  που 

έχει  αρχίσει,  θα  έρθει  στο  φως  η  ιστορική  διαδρομή  500  τουλάχιστον 

χρόνων,   της Αγ. Σωτήρας. Στα όρια του ναού βρίσκεται το άγιασμα του 

(πηγή)  και  ίχνη  από  το  νταμάρι,   του  πωρόλιθου,  που  χτίστηκε  ο  ναός, 

 άλλοι ναοί και ο Μητροπολιτικός ναός του Αγ. Βλασίου. 

                                                            

132 Α. Όρλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 214‐5. 
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3. O ιερός ναός Αγίου Βλασίου ‐ Ιστορικό 

Ο  Ιερός  Ναός  Αγίου  Βλασίου,  είναι  Τρισυπόστατος.  Τιμάται  επί 

ονόματι  ιερομάρτυρος  Αγίου  Βλασίου,  Επισκόπου  Σεβαστείας  του 

Θαυματουργού,  επί ονόματι της Παναγίας μας της Ζωοδόχου Πηγής και 

επί ονόματι της Αγίας Αικατερίνης της Πανσόφου133.  

Η περιοχή που υφίσταται ο ναός είναι υπερυψωμένος λατρευτικός 

χώρος γιατί στον ευρύτερο χώρο υπήρξε πληθώρα ναών, όπως, ανατολικά 

του πρώτου ναού το ναΐδριο της Αγ. Αικατερίνης στο σημείο που κείται ο 

σημερινός  ιερός  ναός  του  Αγίου  Βλασίου,  σε  παρακείμενο  χώρο  το 

εκκλησάκι  του Αγίου  Ιωάννου  του Θεολόγου,  το  οποίο  χτίστηκε  τον  16ο  

αιώνα , ο ναός των Αγίων Θεοδώρων δυτικά, βορειότερα ο ναός του Αγίου 

Νικολάου,  ο  οποίος  δε  σώζεται,  αλλά  στη  θέση  του  υπάρχει  ναόσχημο 

προσκυνητάρι και δυτικά η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής134.  

Η περιοχή  που οικοδομήθηκε, τόσο ο ναός, όσο και το κέντρο ήταν 

μοναστηριακή  και  είτε  παραχωρήθηκε,  είτε  πωλήθηκε  προς  χρήση  του 

κοινού  συμφέροντος.  Οι  Αχαρνείς,  μέχρι  το  1906  εκκλησιάζονταν  στον 

παλαιό  Ναό  του  Αγίου  Βλασίου,  που  ήταν  στην  Κεντρική  Πλατεία  και 

μπροστά  στο  κτίριο που  στεγάζεται  σήμερα  η  Ιστορική  και Λαογραφική 

Εταιρεία  Αχαρνών. Μάλιστα,  στη  θέση  αυτή,  υπάρχει  ένα  κυκλικό 

κομμάτι  πρασίνου,  χωρίς  να  υπάρχει  κάποια  αναφορά,  ότι  σ’  αυτό  το 

σημείο ήταν κάποτε η πρώτη εκκλησία του Αγίου Βλασίου.  

Επειδή  ο  Ναός  αυτός  έκλεινε  το  Δυτικό  χώρο  της  πλατείας  και 

προπαντός  επειδή  δεν  επαρκούσε  για  να  εξυπηρετήσει  τους 

                                                            

133  Χ.  Καλογράνης,  Οι  Μενιδιάτες,  αυτοέκδοση,  Αχαρνές  1990,  σελ.  199.  (Στο  εξής:  Χ. 

Καλογράνης, Οι Μενιδιάτες). 

134 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος των Αχαρνών, εκδ. Ι. Ν. Αγίου Βλασίου Αχαρνών, 

Αχαρναί 1989, σελ.9. (Στο εξής: Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος). 
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εκκλησιαζομένους,  αποφασίστηκε  από  το  Δήμο  και  την  εκκλησιαστική 

αρχή  να  κατεδαφισθεί  και  να  χτιστεί  ένας  πολύ  μεγαλύτερος  ναός, 

ανατολικότερα της πλατείας, εκεί που βρίσκεται σήμερα.  

 

3.1. Ο παλαιός Ναός 

Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείο και νυν Μουσείο των Αχαρνών 

ήταν  χτισμένος  ο  παλαιός  ιερός  Ναός  του  Αγίου  Βλασίου.  Αν  και  δεν 

διασώζονται  αρκετές πληροφορίες  για  το  ναό,  μας  είναι  γνωστό  ότι  δεν 

είχε μεγάλο μέγεθος  με χαμηλή θύρα για να μην υπάρχει η δυνατότητα 

να μπαίνουν σε αυτή οι Τούρκοι με  τα άλογά τους. Μέχρι  τα πρόσφατα 

χρόνια στη θέση που βρισκόταν η Αγία Τράπεζα υφίστατο προσκυνητάρι 

μαρμάρινο,  πάνω  στο  οποίο  υπήρχε  πλάκα  που  ανέγραφε:  «  Εγκαίνια 

Ιερού  ναού  Αγίου  Βλασίου».    Είναι  γεγονός  όμως  πως  σήμερα  δεν 

γνωρίζουμε  επακριβώς  το  ακριβές  του  μέγεθος  και  θέση.  Πάντως 

υποθέτουμε πως επρόκειτο για φτωχό ναό, λόγω του ότι δεν μαρτυρείται 

μεταφορά πολύτιμων  κειμηλίων  ή  ιερών  σκευών,  παρά  μόνο  ενός  ιερού 

Ευαγγελίου135.  

Έχει  ενδιαφέρον  εδώ  να αναφερθεί  πως  το  1845  ο  τότε Δήμαρχος 

Ιωάννης Λέκκας, αποφάσισε τη μεταφορά από το εξωκλήσι της Ζωοδόχου 

Πηγής  στον  Γκατζανά  (Πάρνηθα),  της  ομώνυμης  εικόνας  και  της 

πανήγυρης  της  πόλης,  που  γινότανε  εκεί  από  την  εποχή  της 

Τουρκοκρατίας. Από τότε εορτάζεται η επίσημη πανήγυρη της πόλης έως 

και σήμερα στον Άγιο Βλάσιο136. 

                                                            

135 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 11. 

136 Χ. Καλογράνης, Οι Μενιδιάτες, σελ. 201. 
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Η ανέγερση  του  νέου  ναού  είχε  σαν αποτέλεσμα  την  κατεδάφιση 

του  παλαιού.  Μετά  την  απόφαση,  συνεργείο  από  εργάτες  ορίσθηκε  και 

έφτασε  στο  ναό  με  τους  κασμάδες  για  ν’  αρχίσει  το  γκρέμισμα.  Η  ώρα 

περνούσε  και  κανένας  δεν  τολμούσε  να σηκώσει  κασμά κατά  του  ναού, 

κάτι που ο κόσμος απέδωσε σε θεϊκή ενέργεια. 

Εκείνος που πρότεινε το γκρέμισμα του μικρού ναού και έπεισε και 

τους  υπόλοιπους  Συμβούλους,  ήταν  ο  Χρήστος137  ή  Γιάννης 

Καράμπελας138. Ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν την κατεδάφιση, όταν ο 

επικεφαλής  εργάτης  τους  φώναξε:  «Τι  περιμένετε  βρε  δειλοί;»  και 

παίρνοντας  τον γκασμά,  χτύπησε πρώτος  το ναό.  Τον μιμήθηκαν και  οι 

υπόλοιποι  και  η  κατεδάφιση  προχώρησε139.  Σε  απόσταση  πεντακοσίων 

μέτρων από τον κατεδαφιζόμενο ναό, ήταν το σπίτι του προτείνοντος την 

κατεδάφιση, Συμβούλου, Χρήστου ή Γιάννη Καράμπελα. 

Ο Καράμπελας, λοιπόν, πήρε το άλογο του και πήγε στην πηγή για 

να το ποτίσει. Στο γυρισμό όμως, το άλογο αφήνιασε και αφού τον πέταξε 

κάτω,  τον  έσυρε στο  έδαφος.  Το  χέρι  του  είχε  μπλεχτεί  στο  σχοινί  του 

καπιστριού  και  δεν  μπορούσε  να  ελευθερωθεί.  Έτσι,  το  άλογο,  έφτασε 

μέχρι το σημείο που είχε κατεδαφιστεί ο ναός, με τον Καράμπελα νεκρό. 

Το  γεγονός  αυτό  αποδόθηκε  σε  θεία  Δίκη,  αφού  όπως  έλεγαν  οι 

Μενιδιάτες, ο Άγιος Βλάσης, δεν ήθελε να του χαλάσουν το σπίτι του140.  

Όλα  έμειναν  στάσιμα  και  μετά  από  ένα  χρόνο,  η  οικογένεια  του 

Καράμπελα, αφού έκανε μνημόσυνο και τρισάγια, πρότεινε, με έξοδα της, 

                                                            

137  Γ.  Φυτάς, Ξεχασμένες  Ιστορίες  Καθημερινών  Υπερηρώων,  υπό  έκδοση.  (Στο  εξής:  Γ. 

Φυτάς, Ξεχασμένες). 

138 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 13. 

139 Γ. Φυτάς, Ξεχασμένες. 

140 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 14. 



  67

να φυλαχτεί το  άβατο  του  μικρού  ναού  στο  οποίο  λεγόταν  ότι  υπήρχαν 

και τα οστά του αγωνιστή Μητρομάρα και να τοποθετηθεί ένα μαρμάρινο 

εικονοστάσι  στη  θέση  του.   Το  μαρμάρινο  εικονοστάσι  τοποθετήθηκε, 

αλλά  διατηρήθηκε  μόνο  μέχρι  τον  εξωραϊσμό  της  πλατείας,  επί 

Δημαρχίας Χρήστου Δέδε. Από τότε, δεν υπάρχει τίποτα σ’ αυτό το σημείο 

που  να  θυμίζει  την  ιστορία  του  παλιού  ναού  του  Αγίου  Βλασίου.  Λίγοι 

γνωρίζουν  σήμερα  την  «πτώση»  του  Ιερού Ναού,  το  πώς  χτίστηκε  στην 

Κεντρική Πλατεία141. 

Ένα διαδοθέν ιστορικό σημείο το οποίο διορθώνει ο Δ. Γιώτας  είναι 

η  διάσπαρτη  πληροφορία  ότι  την  παραμονή  της  απελευθέρωσης  της 

Αθήνας από τους χωρικούς  (1827) ήχησαν οι καμπάνες του παλαιού Αγ. 

Βλασίου  και  οι  Μενιδιάτες  έκαναν  πανηγυρική  δοξολογία  στο  ναό.  Ο 

Γιώτας αναρωτιέται: «Ποιές καμπάνες; Οι Τούρκοι  είχαν απαγορεύσει  τις 

καμπάνες  στις  υποταγμένες  χώρες  διότι  τις  θεωρούσαν  πρόκληση  στη 

θρησκεία  τους...»142.  Βεβαίως  πάντα  υπάρχει  ο  αντίλογος  αφού  σε 

υποταγμένες  περιοχές  οι  Τούρκοι  είχαν  παραχωρήσει  σειρά  προνομίων 

(όπως λ.χ. στη Δημητσάνα που τους προμήθευε μπαρούτι και επέτρεπαν 

τη  νόμιμη  λειτουργία  του  κρυφού  σχολείου  με  σχετική  αναγραφή  στο 

υπέρθυρο). Παρότι  η  ίδια  η  επαναστατική  αφορμή  δεν  αποκλείει  ακόμα 

και την κρούση των καμπανών από έστω έναν επαναστάτη, φρονούμε ότι 

ανεξάρτητα  από  τους  Τούρκους  κατακτητές  και  τις  διαθέσεις  τους,  οι 

μαρτυρίες  των  παλαιότερων  ενέχουν  και  σχετική  ή  μερική  σύγχυση, 

καθόσον,  ίσως  οι  καμπάνες  να  μην  ήχησαν  στο  ξέσπασμα  της 

επανάστασης αλλά στην απελευθέρωση143. 

                                                            

141  Γ. Φυτάς, Ξεχασμένες. 

142 Δ. Γιώτας, Συμβολή, σελ. 163. 

143  Δ. Γιώτας, Συμβολή, σελ. 163. 
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3.2. Η αγορά του οικοπέδου 

Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω  στα  τέλη  του  18ου  αιώνα,  στην 

περιοχή  της  σημερινής  πλατείας,  στο  κέντρο  του  Μενιδίου,  υφίστανται 

μεγάλες μοναστηριακές  ιδιοκτησίες κυρίως της Μονής Κλειστών και  της 

Μονής  Αγίας  Τριάδας  των  δύο  δηλαδή  μεγάλων,  ευκατάστατων, 

ιστορικών και αγαπημένων στους Αχαρνείς μοναστηριών της Πάρνηθας. 

Οι  ιδιοκτησίες αυτές  εκτός από  την  σημερινή πλατεία  εκτείνονταν στην 

σημερινή  πλατεία  του  Αγίου  Νικολάου,  στον  Κάραβο,  στην  Αγία 

Παρασκευή, στο Αλήμπεη και σε άλλα σημεία του κεντρικού Μενιδίου. 

Το  1866  η  Μονή  Κλειστών,  παραχωρεί  με  πωλητήριο  στο 

εκκλησιαστικό  συμβούλιο  του  Παλαιού  Αγίου  Βλασίου  μεγάλη  έκταση 

ανατολικά του παλιού ναού, με σκοπό να οικοδομηθεί σε αυτό  νέος ναός 

εις τιμήν του Αγίου Βλασίου.  

Το  συμβόλαιο  παραχώρησης  συντάχθηκε  στην  Αθήνα  από  το 

Συμβολαιογράφο Αθηνών Ιωάννη Πέππα με ημερομηνία 18η  Δεκεμβρίου 

1886 και αριθμό 4867. Σε αυτό από πλευράς της Ιεράς Μονής Κλειστών, οι 

αποτελούντες το ηγουμενοσυμβούλιο αυτής, καθηγούμενος της μονής π. 

Γρηγόριος Σπυρίδωνος144  και ιερομόναχος Κωνσταντίνος Καματερός145, οι 

οποίοι δύνανται να διαχειρίζονται τα πράγματα της μονής, σύμφωνα με 

την υπ. αριθ. 11952/1886 διαταγή της Β. Νομαρχίας Αττικοβοιωτίας  . Από 

πλευράς  Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  παρίστανται,  ως  πρόεδρος  ο 

Σπυρίδων  Λαζάρου,  εν  ενεργεία  τότε  δήμαρχος  Μενιδίου,  όπως 

χαρακτηριστικά  αναφέρεται  και  οι  πρώην  επίτροποι  Δημήτριος  Ράπτης 

και Χρίστος Βρεττός, κτηματίες κάτοικοι Μενιδίου και προφανώς ενορίτες 

                                                            

144 Συμβόλαιο Αγοράς Οικοπέδου Αγ. Βλασίου, 4867/1886 (Στο εξής: Συμβόλαιο 4867/1886). 

145 Συμβόλαιο 4867/1886. 
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του  εν  λόγω  Ιερού  Ναού.  Ως  μάρτυρες  δε,  υπογράφουν  οι  Παναγιώτης 

Λιβάνιος φοιτητής  ιατρικής,  μάλιστα  δε  τελειόφοιτος  και  ο παντοπώλης 

Δημήτριος  Δανιήλ  κάτοικοι  και  οι  δύο Αθηνών146.  Σε  αυτό  το  σημείο  θα 

άξιζε τον κόπο να αναφερθεί ότι σήμερα στο δήμο Αχαρνών υπάρχει οδός 

στο όνομα του αείμνηστου δημάρχου Σπυρίδωνος Λαζάρου που υπέγραψε 

την συμφωνία. 

Σε αυτό λοιπόν οι ηγουμενοσύμβουλοι της μονής Κλειστών πωλούν 

και παραχωρούν, την ίδια ημέρα, στο Δήμο Αχαρνών το οικόπεδο έκτασης 

«πήχεων  τετραγωνικών  τεκτονικών  εννιακοσίων  που  ανήκει  στην  ιερά 

μονή,  βρίσκεται  στο  Μενίδι  και  ορίζεται  ανατολικά  με  ιδιοκτησία 

κληρονόμων  Γεωργίου  Μπισαράκη,  δυτικά  με  δημόσια  οδό,  βόρεια  με 

δημόσια  πλατεία  και  στρατώνα  και  νότια  με  τις  ιδιοκτησίες  Προκοπίου 

Δημητρίου  και  κληρονόμους  Γαρίτζη.  Το  αντίτιμο  της  αγοραπωλησίας 

ορίζεται  στο  ποσό  των  1.600  δραχμών,  το  οποίο  προέρχεται  από  τις 

εισπράξεις του ταμείου του Ιερού Ναού.  

Η  απόδειξη  κατάθεσης  των  χρημάτων  στο  λογαριασμό  της  Ιεράς 

Μονής στην Εθνική Τράπεζα, εκ μέρους του Ιερού Ναού φέρει τον αριθμό 

636/1886.  Αυτό,  το  γεγονός  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  Δήμο  Μενιδίου  να 

αναλάβει την πλήρη κατοχή, νομή και κυριότητα της εν λόγω έκτασης, η 

οποία ήταν απαλλαγμένη από κάθε βάρος,  χρέος και διεκδίκηση τρίτου, 

καθώς  και  να  πραγματοποιήσει  σε  αυτή  τις  απαραίτητες  οικοδομικές 

εργασίες προς ανέγερση νέου Ιερού Ναού147. 

Οι  εκπρόσωποι  του Ναού,  Σπυρίδων  Λαζάρου,  Δημήτριος  Ράπτης 

και  Χρίστος  Βρεττός,  αφού  συμφώνησαν  με  την  ιδιότητα  τους  ως 

εκκλησιαστικοί  σύμβουλοι  στην  παραπάνω  πράξη  παρέδωσαν  στο 

                                                            

146 Συμβόλαιο 4867/1886. 

147 Συμβόλαιο 4867/1886. 
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ηγουμενοσυμβούλιο  το  αποδεικτικό  της  κατάθεσης  του  συμφωνηθέντος 

ποσού στην Εθνική Τράπεζα, ολοκληρώνοντας την όλη διαδικασία. Μετά 

το  τέλος  αυτής  ο  συμβολαιογράφος    υπενθυμίζει  στους  αγοραστές  του 

οικοπέδου τις σχετικές διαδικασίες μεταγραφής. Το συμβόλαιο δε κλείνει 

με τις υπογραφές των συμβαλλομένων148.  

 

3.3. Η οικοδόμηση του ναού 

Με την αγορά του οικοπέδου ο Δήμος και οι ενορίτες του Μενιδίου 

προχώρησαν τη διαδικασία οικοδόμησης του ναού. Έτσι κατεδαφίζεται  η 

προϋπάρχουσα πολύ παλιά ιστορική εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης με 

τα παρακείμενα κελιά,  υποστατικά, λιοτρίβια, πατητήρια, αποθήκες,  και 

όλα αυτά που απάρτιζαν το μετόχι  της Μονής Κλειστών όπως έγινε και 

αργότερα  και    με  τον  παλαιό  και  ιστορικό  ιερό  ναό  επίσης  του  Αγίου 

Βλασίου και τίθεται ο θεμέλιος λίθος του νέου Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου. 

Ο  μενιδιάτης  εργολάβος  Θεόδωρος  Ι.  Λέκκας,  εγγονός  του  ήρωα 

Μήτρου Λέκκα, ιδρυτή του συνδέσμου Αχαρναίων, αναλαμβάνει και φέρει 

σε πέρας  την ανοικοδόμηση και αποπεράτωση των εργασιών ανέγερσης 

του  εν  λόγω  ναού  το  1900.  Η  αρβανίτικη  οικογένεια  Λέκκα  υπήρξε 

ξακουστή  οικογένεια  αγωνιστών  στο  χώρο  της  Αττικής.  Από  τον 

μενιδιάτικο  κλάδο  αυτής  διακρίθηκαν  οι  αδελφοί,  Αναστάσιος  ή 

Αθανάσιος, που έπεσε στη μάχη του Χαλανδρίου το Νοέμβριο του 1821, ο 

Γιώργος  ο  οποίος  έπεσε  επίσης  μαχόμενος  κατά  την  πολιορκία  της 

Ακροπόλεως,  ο Δημήτριος ή Μήτρος,  ο οποίος συνελήφθη και απεστάλη 

στον Ομέρ Πασά της Χαλκίδας, που τον κρέμασε και τον έγδαρε ζωντανό 

και  ο  μοναχός  Παΐσιο  ο  οποίος  και  αυτός  έπεσε  κατά  τη  διάρκεια  της 

                                                            

148 Συμβόλαιο 4867/1886. 
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πολιορκίας  του  Κιουταχή  το  1826.  Προτομή  του Μήτρου  Λέκκα  υπάρχει 

στον περίβολο του Ιερού Ναού του Αγ. Βλασίου149.     

Μέχρι  πρόσφατα,  πιστευόταν  πως  η  οικοδόμηση  του  νέου  Αγίου 

Βλασίου  κράτησε  35  χρόνια  λόγω  οικονομικών  δυσχερειών.  Για  τους 

ερευνητές,  αυτό  ήταν  απορίας  άξιο,  αφού,  σε  πολλά,  μικρότερα  από  το 

Μενίδι  χωριά  της  Αττικής  (Κορωπί,  Βίλλια  κλπ)  η  ανέγερση  των  νέων, 

μετεπαναστατικών, μεγάλων και δυσανάλογων ασφαλώς με το μέγεθος 

των χωριών ναών, είχε ολοκληρωθεί πολύ πριν από τον νέο Άγιο Βλάσιο. 

Ώσπου,  η  προσωπική  έρευνα  του  Χ.  Καλογράνη,  έφερε  εις  γνώση 

της  κοινότητας,  σε  μια  εφημερίδα  του  1889  μια  μικρή,  αλλά  σημαντική 

πρωτοσέλιδη  είδηση  συγκλονιστική  ως  προς  την  ιστορία  αλλά  και  την 

αμνησία  της  εποχής.  Η  συλλογική  λήθη  είχε  καταχωνιάσει  το  γεγονός, 

όπως  άλλωστε  είχε  συμβεί  με  πάρα  πολλά  γεγονότα  του  παρελθόντος, 

που κανείς δεν ήθελε να θυμάται.  

Έτσι,  το  1889,  11  χρόνια  πριν  τη  γνωστή  χρονολογία  του 

καθαγιασμού  του,  ο  πρώτος  νεόδμητος  τότε  Άγιος  Βλάσιος  αιφνιδίως 

κατέρρευσε, μέσα σε εκκωφαντικό θόρυβο, σκόνες, ερείπια, κλπ, δίνοντας 

τροφή στις δοξασίες, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, γρουσουζιές, κατάρες, και 

υποτιθέμενες θεϊκές  εκδικήσεις  των ηλικιωμένων κυρίως συμπατριωτών 

του  τότε,  λίγο  πριν  τοποθετηθεί  ο  τρούλος150.  Οι  δοξασίες  και 

δεισιδαιμονίες  αφορούσαν,  τόσο  το  γκρέμισμα  της  Παλαιάς  Αγίας 

Αικατερίνης, όσο και το στοίχειωμα των χωμάτων της πλατείας από την 

                                                            

149  Θ.  Πάγκαλου,  «Οι  Αρβανίτες  της  Αττικής  και  η  συμβολή  τους  στην  εθνική 

παλιγγενεσία»,  στο:  http://www.kathimerini.gr/281397/article/epikairothta/ellada/oi‐

arvanites‐ths‐attikhs‐kai‐h‐symvolh‐toys‐sthn‐e8nikh‐paliggenesia  (ανακτήθηκε  στις  22‐9‐

2018). 

150 Χ. Καλογράνης, Οι Μενιδιάτες, σελ. 201. 
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εκτέλεση  του  Ιερωμένου πράκτορα των Τούρκων  ‐  χτίσιμο  του παπά‐  το 

1821, όσο επίσης, και τη συγκλονιστική σφαγή των Βουρδουμπάδων κατά 

την περίοδο της μεσοβασιλείας,  έξω από τη παλαιά εκκλησία του Αγίου 

Βλασίου,  εκεί  δηλαδή  ακριβώς  που  σήμερα  βρίσκεται  το  Ιστορικό  και 

Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών, με απόφαση μάλιστα, του τότε δημοτικού 

συμβουλίου. Παραθέτουμε ολόκληρο το άρθρο: 

«Εις  Μενίδιον,  πρωτεύουσαν  του  Δήμου  Αχαρνών,  η  κοινότης 

ωκοδόμει  ένα  ναόν  εις  τιμήν  του  αγίου  Βλασίου,  και  την  εργασίαν  είχεν 

αναλάβη  ο  εργολάβος  κ. Μοσχονάς.  Προ  τίνων  ημερών,  επειδή  η  οικοδομή 

είχε φτάσει μέχρι του θόλου (τρούλου) ο δε θόλος έμελλε να παραχωρηθεί 

εις  άλλον  εργολάβον,  η  κοινότης  παρέλαβε  από  του  κ.  Μοσχονά  τα 

εκτελεσθέντα  έργα  και  τον  επλήρωσε.  Δεν  είχον  όμως  παρέλθει 

εικοσιτέσσαρες ώραι, και ο ναός καταρρέον μετά κρότου, μεταβάλλεται εις 

σωρόν  ερειπίων,  συμπαρασύρων  και  μιαν  πλευράν  της  δημοτικής  σχολής 

και των γύρω κτισμάτων  .  .  . φαντασθείτε την λίπην και την αγανάκτησιν 

των δυστυχών Μενιδιατών, οίτινες πεντάραν προς πεντάραν είχον συλλέξει 

μικρον κεφάλαιον  δια  να κτίσουν την  εκκλησίαν των.  Ευτυχώς δυστύχημα 

δεν συνέβει κανέν151». 

Για  να  καταστεί  λοιπόν  δυνατή  η  ανοικοδόμηση  μέσα  από  τόσες 

δυσχέρειες,  χρειάστηκε  η  εξόρυξη  και  σχηματοποίηση  ποσότητας 

χιλιάδων  πωρόλιθων,  οι  οποίες  μεταφέρονταν  από  τη  Μεταμόρφωση 

(Αγία Σωτήρα) πάνω σε κάρα και ζώα. Σε αυτό τον αγώνα συστρατεύθηκε 

σύμφωνα με μαρτυρίες όλος ο πληθυσμός του Μενιδίου152.   

 

                                                            

151 Χ. Καλογράνης, Οι Μενιδιάτες, σελ. 200. 

152 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 16‐7. 
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3.4. Τα εγκαίνια του Ναού 

Τα εγκαίνια του νέου Αγίου Βλασίου,  έγιναν πανηγυρικά από τον 

Μητροπολίτη  Αθηνών  Προκόπιο  Οικονομίδη,  προσωπικό  φίλο  του 

θεολόγου  και  παρολίγον  Ολυμπιονίκη  Γ.  Δαμάσκου153.  Τα  εγκαίνια 

έλαβαν χώρα σύμφωνα με την παράδοση την ημέρα της εορτής της Αγίας 

μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου του 1900.  

Ο Μητροπολίτης  Αθηνών  λοιπόν  από  την  παραμονή  προσκόμισε 

τα προβλεπόμενα για την περίσταση μαρτυρικά λείψανα,  , ενώ κατά την 

τελετή των εγκαινίων τα λιτάνευσε τρις,  κατά το προβλεπόμενο τυπικό, 

πέριξ του ναού και τέλος τα τοποθέτησε εντός της Αγίας Τράπεζας. Μετά 

την  τοποθέτηση  της  μαρμάρινης  πλάκας,  την  απόπλυση  την  της  Αγ. 

Τραπέζης και  την  ένδυσή  της,  χρίσθηκαν οι  κολώνες  του ναού. Μετά  το 

τέλος  αυτής  της  διαδικασίας  τελέσθηκε  η  πρώτη  Θεία  Λειτουργία  στο 

νεόδμητο ναό. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών  και  πάσης  Ελλάδος Προκόπιος  Β΄ (κατά 

κόσμον  Οικονομίδης, 1837 ‐ 4 Ιουλίου 1902) γεννήθηκε στο χωριό Δουμενά 

Αχαΐας το  1837,  ενώ  ο  πατέρας  του  ήταν  ιερέας.    Σε  ηλικία  12  ετών  ο 

πατέρας  του  τον  έστειλε  να  μάθει  γράμματα  στη Μονή  Μεγάλου 

Σπηλαίου.  Στη  συνέχεια  μετακόμισε  στο Ναύπλιο όπου  ολοκλήρωσε  τις 

γυμνασιακές του σπουδές. Σπούδασε στη Θεολογική και στη Φιλοσοφική 

Σχολή  του Πανεπιστημίου  Αθηνών,  στη Θεολογική  Ακαδημία  της 

Μόσχας με  τσαρική  υποτροφία,  καθώς  και  στη Γαλλία,  τη Γενεύη  και 

τη Χαϊδελβέργη. Μετά  την  επιστροφή  του  στην  Ελλάδα,  δίδαξε  σε 

γυμνάσιο και το 1880 εξελέγη υφηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών 

στο  μάθημα  της  ιστορίας  των δογμάτων και  το  1891  τακτικός 

καθηγητής. Διετέλεσε  κοσμήτορας  της  Θεολογικής  Σχολή. κατά  τα 

                                                            

153 Χ. Καλογράνης, Οι Μενιδιάτες, σελ. 201. 
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ακαδημαϊκά  έτη  1892‐1894  και  1896‐1897.  Δίδαξε 

επίσης πατρολογία και απολογητική,  ενώ  υπήρξε  ο  καθηγητής 

θρησκευτικών του διαδόχου Κωνσταντίνου και άλλων βασιλοπαίδων154.  

Κατά  το  1884  ορίστηκε  αρχιγραμματέας  της   Ιεράς 

Συνόδου της Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  θέση  στην  οποία  παρέμεινε  μέχρι 

τις 11 Οκτωβρίου 1896, οπότε εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Χάρη στην 

πλούσια  μόρφωσή  του  και  τα  διοικητικά  του  χαρίσματα,  αποδείχτηκε 

ικανότατος  ιεράρχης  με  πλούσιο  έργο.  Στις  7  Νοεμβρίου  1901  όταν 

στην Αθήνα ξέσπασαν  αιματηρά  επεισόδια,  τα  λεγόμενα  «Ευαγγελικά», 

εξαιτίας  της  μεταγλώττισης  του Ευαγγελίου στη δημοτική  γλώσσα, 

οδήγησαν την επόμενη 8 Νοεμβρίου στην παραίτησή του, ως εξιλαστήριο 

θύμα αυτών,  μετά από  απαίτηση  του  Βασιλιά Γεωργίου Α΄.  Την  αμέσως 

επόμενη αναγκάσθηκε σε παραίτηση και η Κυβέρνηση Γεωργίου Θεοτόκη, 

λόγω  της άσχημης  τροπής που  επήλθε με  τα  έντονα μέτρα καταστολής 

που  εφήρμοσε.  Είναι  εκ  των  ιδρυτικών  μελών  του Συλλόγου  προς 

Διάδωσιν Ωφέλιμων Βιβλίων το 1899.  

Μετά την παραίτησή του αποσύρθηκε στη Μονή Φανερωμένης της 

Σαλαμίνας. Από εκεί μεταφέρθηκε αργότερα, ασθενής στην Αθήνα, όπου 

και πέθανε, τον επόμενο χρόνο και μόλις επτά μήνες από την παραίτησή 

του, στις 4 Ιουλίου 1902155.  

Από  εκείνη  την  ημέρα  ως  σήμερα,  πάνω  από  100  χρόνια  ο  ναός 

αποτελεί το κέντρο αναφοράς της πόλεως των Αχαρνών και αξιώθηκε ο 

Άγιος  να  υπηρετηθεί  από πολλού άξιους  κληρικούς  και  λαϊκά μέλη  της 

                                                            

154  Δ.  Μπαλάνος,,  «Ιστορία  της  Θεολογικής  Σχολής»,  στο:  [Εκατονταετηρίς  1837‐1937  ‐ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, τ. Α΄ , εκδ. Πυρσός], Αθήνα 1937, 11. 

(Στο εξής: Δ. Μπαλάνος, «Ιστορία») 

155 Δ. Μπαλάνος, «Ιστορία», σελ. 11. 
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τοπικής  κοινότητας,  που  με  πολύ  ευλάβεια,  οι  μεν  τελούν  με  κατάνυξη 

την Θ. Ευχαριστία και τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας, οι δε με τη θερμή 

τους προσευχή συμμετέχουν. 
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4. Βιος του Αγίου Βλασίου 

Μέσα  στη  μακρόχρονη  πορεία  της  ενδόξου  εκκλησιαστικής 

ιστορίας της αγιοτόκου και μαρτυρικής Μικράς Ασίας έλαμψαν από τους 

πρώτους  κιόλας  χριστιανικούς  αιώνες  φωταυγείς  αστέρες,  που 

αγωνίστηκαν  και  θυσιάστηκαν  για  την  αγάπη  του  Ιησού  Χριστού  και 

κοσμούν το πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας156. Ανάμεσα 

στις αγωνιστικές μορφές της ευλογημένης και μαρτυρικής μικρασιατικής 

γης, που έλαβαν τον αμάραντο φωτοστέφανο του μαρτυρίου από τον ίδιο 

τον αγωνοθέτη Κύριο,  είναι  και  ο  τιμώμενος στις 11 Φεβρουαρίου Άγιος 

ένδοξος ιερομάρτυς Βλάσιος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας ο θαυματουργός. 

Ο  λαοφιλής  σε  Ανατολή  και  Δύση  θαυματουργός  ιεράρχης  της 

Σεβάστειας  γεννήθηκε  και  έζησε  στις  αρχές  του  4ου  μ.Χ.  αιώνα  στην 

περιοχή  του Πόντου  της Μικράς Ασίας  κατά  την  περίοδο  της  βασιλείας 

του αυτοκράτορος Λικινίου  (308 – 323μ.Χ.). Ήταν ο πρώτος από τα εννέα 

παιδιά που είχαν ο πατέρας του Πρόδρομος και η μητέρα του Παρθένα157. 

Ο  Άγιος  Βλάσιος  είχε  σπουδάσει  την  ιατρική  επιστήμη,  την  οποία 

πρόσφερε  στους  ασθενείς  αφιλοκερδώς,  διαθέτοντας  πνεύμα 

φιλανθρωπίας,  σύνεσης  και  ταπείνωσης.  Οι  ιατρικές  του  γνώσεις  τον 

βοήθησαν μάλιστα στο να ενισχύσει την πίστη και την ευσέβειά του, αφού 

από  τη  μελέτη  του  ανθρώπινου  σώματος  κατανόησε  τη  σοφία  και  τη 

μεγαλοσύνη  του  Θεού.  Παράλληλα  με  την  άσκηση  του  ιατρικού 

επαγγέλματος  μελετούσε  με  ζήλο  την  Αγία  Γραφή,  αλλά  και  τα 

ψυχωφελή συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων και των Χριστιανών 

                                                            

156  Ἄθλησις  τοῦ  Ἁγίου  καὶ  ἐνδόξου  Ἱερομάρτυρος  Βλασίου,  ᾽Επισκόπου  γενομένου 

Σεβαστείας, PG 116, 817–30.  

157 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 73‐4. 
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Απολογητών,  γεγονός  που  τον  ανέδειξε  σε  πύρινο  διδάσκαλο  της 

χριστιανικής πίστεως.  

Ο ένθεος αυτός ζήλος και η βαθειά θεοσέβειά του σε συνδυασμό με 

τον ανεπίληπτο βίο του και την πραότητα του χαρακτήρα του συντέλεσε 

στο να εκλεγεί  επίσκοπος της πόλεως Σεβάστειας  της Καππαδοκίας  της 

Μικράς Ασίας ύστερα μάλιστα και από  την  επίμονη απαίτηση  του λαού 

της  περιοχής.  Ο  χαρισματικός  αυτός  ιεράρχης  ανέπτυξε  μία  πλούσια 

πνευματική δράση στην επισκοπή του, αλλά φοβούμενος την ασέβεια και 

την  παρανομία  των  αρχόντων  της  εποχής  του  και  επιζητώντας 

περισσότερη  ησυχία  και  άσκηση,  κατέφυγε  στο  Άργαιον  Όρος  και 

εγκαταστάθηκε  μέσα  σε  ένα  σπήλαιο.  Στον  χώρο  αυτόν  προσευχόταν 

αδιάλειπτα στον Πανοικτίρμονα Θεό και έφτασε σε τέτοιο ύψος αγιότητος 

και  αρετής,  ώστε  πλήθος  κόσμου  τον  επισκεπτόταν  και  ζητούσε  την 

ευλογία του. Ακόμη και τα άγρια ζώα της περιοχής προσέρχονταν κοντά 

στον άγιο και δεν αποχωρούσαν, αν δεν τα ευλογούσε. 

Μετά  από  άσκηση  μερικών  χρόνων  το  295  καλείται  από  το 

επίσκοπο Καισαρείας ύστερα από θεία παρέμβαση και απαίτηση του λαό 

να  χειροτονηθεί  επίσκοπος  Σεβαστείας.  Έτσι  χειροτονήθηκε  από  τον 

επίσκοπο Σαμψούντας του Πόντου Ρωμύλο158. 

Την  εποχή  αυτή  ο  σκληρόκαρδος  ειδωλολάτρης  ηγεμόνας 

Αγρικόλας  έδωσε  διαταγή  στους  κυνηγούς  να  κυνηγήσουν  σαρκοφάγα 

ζώα για να χρησιμοποιηθούν για θηριομαχίες και για την καταβρόχθιση 

των  χριστιανών. Όταν  έφτασαν  στο Άργαιον Όρος  και  πέρασαν από  το 

σπήλαιο,  στο  οποίο  είχε  εγκατασταθεί  ο  άγιος,  έκπληκτοι  αντίκρισαν 

πλήθη  αγρίων  ζώων  να  είναι  συγκεντρωμένα  και  να  λαμβάνουν  τις 

ευλογίες του ταπεινού επισκόπου της Σεβάστειας, ο οποίος προσευχόταν 

                                                            

158 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 74. 
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στον  Θεό.  Βλέποντας  οι  κυνηγοί  το  παράδοξο  αυτό  θέαμα,  επέστρεψαν 

στην πόλη και ενημέρωσαν τον ηγεμόνα για όσα είδαν και έζησαν. Τότε 

εκείνος  έδωσε  τη  διαταγή  να  συλληφθούν  αμέσως  όσοι  χριστιανοί 

βρίσκονταν  εκεί.  Όταν  έφτασαν  οι  απεσταλμένοι  στρατιώτες  στο 

σπήλαιο,  βρήκαν  τον  άγιο  να  προσεύχεται  και  τον  διέταξαν  να  τους 

ακολουθήσει.  Τότε  ο  άγιος  με  καρτερία,  θάρρος  και  χαρά  τους 

ακολούθησε, λέγοντάς τους ότι ο Θεός εμφανίστηκε σ’ αυτόν τρεις φορές 

μέσα στη νύχτα και  του παρήγγειλε,  ότι πρέπει  να θυσιαστεί γι’ Αυτόν. 

Καθώς  οι  στρατιώτες  και  ο  άγιος  κατευθύνονταν  από  το Άργαιον Όρος 

προς  τη  Σεβάστεια,  πολλοί  ειδωλολάτρες  ασπάσθηκαν  τη  χριστιανική 

πίστη  βλέποντας  την  πραότητα  του  αγίου  και  ακούγοντας  το  φλογερό 

κήρυγμά του, ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν χάρη στην αδιάλειπτη 

προσευχή  του.  Εντύπωση  προκαλούσε  όχι  μόνο  η  ίαση  των  ασθενών 

ανθρώπων,  αλλά  και  η  θεραπεία  ασθενειών  σε  ήμερα  και  άγρια  ζώα. 

Μεταξύ των αναρίθμητων θαυμάτων, που τέλεσε ο Άγιος Βλάσιος με τη 

χάρη του Θεού, ήταν η διάσωση ενός μικρού παιδιού, το οποίο είχε μείνει 

άφωνο και κινδύνευε να πεθάνει από ασφυξία από ένα ψαροκόκαλο,  το 

οποίο είχε καρφωθεί στο λαιμό του. Τότε ο άγιος θέτοντας το χέρι του στο 

λαιμό  του  παιδιού  και  αφού  προσευχήθηκε  ολόθερμα  στον  Θεό, 

θεράπευσε  το  παιδί.  Παράλληλα  ευχήθηκε,  ότι  όποιος  άνθρωπος  ή  ζώο 

αντιμετωπίσει στο μέλλον παρόμοιο πρόβλημα και μνημονεύει το όνομα 

του αγίου, ο Θεός να τον θεραπεύει αμέσως προς δόξα του ονόματός Του. 

Γι’  αυτό  και  ο  Άγιος  Βλάσιος  καθιερώθηκε  στη  συνείδηση  όλων  των 

χριστιανών ως ο  ιατρός και θεραπευτής  των νοσημάτων  του λαιμού και 

του  λάρυγγα.  Αξιοσημείωτο  ήταν  και  το  θαυματουργικό  γεγονός  της 

διάσωσης ενός χοίρου, τον οποίο είχε αρπάξει ένας λύκος από μια φτωχή 

γυναίκα  και  αποτελούσε  τη  μοναδική  περιουσία  της.  Χάρη  στην 

προσευχητική  δύναμη  του  αγίου  ο  λύκος  έχασε  την  αγριότητά  του  και 

επέστρεψε σώο και αβλαβή τον χοίρο στη γυναίκα. 
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Φτάνοντας ο άγιος στη Σεβάστεια δόθηκε η εντολή να φυλακιστεί. 

Την  επόμενη  ημέρα  οδηγήθηκε  ενώπιον  του  ηγεμόνα,  ο  οποίος  τον 

υποδέχθηκε με ωραίους λόγους, προσπαθώντας να τον πείσει να θυσιάσει 

στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο άγιος όμως αποκάλεσε με παρρησία τους 

ψεύτικους  θεούς  δαίμονες  και  δήλωσε  ότι  όσοι  τους  λατρεύουν  θα 

παραδοθούν στο αιώνιο πυρ της Κολάσεως. Τότε ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε 

και διέταξε να χτυπήσουν ανελέητα τον άγιο με χονδρά σιδερένια ραβδιά 

και  να  τον  κλείσουν  στη  συνέχεια  στη  φυλακή.  Εκείνος  όμως  έμεινε 

σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον ένα και αληθινό Θεό.  

Τον  βασανισμό  και  τη  φυλάκιση  του  αγίου  πληροφορήθηκε  η 

φτωχή γυναίκα, της οποίας τον χοίρο διέσωσε ο άγιος. Από ευγνωμοσύνη 

προς  αυτόν  έσφαξε  τον  χοίρο  και  αφού  έψησε  το  κεφάλι  και  τα  πόδια, 

πήγε  στη  φυλακή  μαζί  με  φρούτα  και  άλλα  φαγώσιμα  και  ανάβοντας 

κεριά,  παρακάλεσε  τον άγιο  να φάει από  τα προσφερόμενα προς αυτόν 

αγαθά. Τότε ο άγιος ευχαρίστησε τη γυναίκα και αφού έφαγε, της έδωσε 

την ευλογία του λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο να γιορτάζει τη μνήμη 

του και να έχει πάντοτε στο σπίτι της όλα τα αγαθά και την ευλογία του 

Θεού, όπως και όποιος άλλος θελήσει να την μιμηθεί.  

Ο ηγεμόνας Αγρικόλας πρόσταξε και πάλι να φέρουν ενώπιον του 

τον  άγιο  και  τον  κάλεσε  και  πάλι  να  θυσιάσει  στους  ψεύτικους  θεούς. 

Εκείνος  όμως  έμεινε  και  πάλι  σταθερός  και  ακλόνητος  και  δήλωσε  ότι 

θεοί,  οι  οποίοι  δεν  δημιούργησαν  τον  ουρανό  και  τη  γη,  πρέπει  να 

εξαφανιστούν. Τότε δόθηκε η διαταγή να κρεμάσουν τον άγιο σε ένα ξύλο 

και  να  ξεσκίσουν  τα  πλευρά  του  με  σιδερένια  νύχια.  Όμως  ο  ένδοξος 

ιερομάρτυς  του  Χριστού  είπε  στον  σκληρόκαρδο  ηγεμόνα  ότι  ούτε  ο 

θάνατος  ούτε  τα  βασανιστήρια  τον  φοβίζουν  και  μπορούν  να  κάμψουν 

την  πίστη  του,  αφού  προσβλέπει  στην  αιωνιότητα  και  τα  επουράνια 
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αγαθά.  Στη συνέχεια  δόθηκε η  εντολή να  ξεκρεμάσουν  τον άγιο  και  να 

τον οδηγήσουν στη φυλακή. 

Καθώς οδηγούσαν τον ταπεινό και πράο επίσκοπο της Σεβάστειας 

στη  φυλακή,  επτά  ενάρετες  και  ευσεβείς  γυναίκες  ακολουθούσαν  τη 

μαρτυρική αυτή πορεία και άλειφαν  τα σώματά τους από  το  τίμιο αίμα, 

που  έσταζε από  το πληγωμένο σώμα  του αγίου.  Βλέποντας  οι  δήμιοι  το 

γεγονός αυτό, συνέλαβαν τις γυναίκες και τις οδήγησαν στον ηγεμόνα, ο 

οποίος  τις  κάλεσε  να  θυσιάσουν  στα ψεύτικα  είδωλα,  γιατί  διαφορετικά 

θα  θανατωθούν.  Τότε  οι  επτά  γυναίκες  κάλεσαν  τον  ηγεμόνα  να  πάνε 

στη  λίμνη  της  Σεβάστειας  και  αφού  πλύνουν  τα  πρόσωπά  τους,  να 

προσφέρουν  θυσία  στους  θεούς.  Ο  ηγεμόνας  χάρηκε  πολύ  και  τότε  οι 

γυναίκες πήραν τους θεούς και τους έριξαν μέσα στη λίμνη λέγοντας ότι 

αυτή  είναι  η  αμοιβή  τους,  γιατί πολλοί  άνθρωποι  χάθηκαν  εξαιτίας  της 

ειδωλολατρίας.  Βλέποντας  ο  ηγεμόνας  την  ασέβεια  και  την  προσβολή 

κατά  των  θεών,  εξοργίστηκε  τόσο  πολύ,  ώστε  διέταξε  να  ανάψουν  ένα 

μεγάλο καμίνι  λιώνοντας μέσα σ’  αυτό μολύβι  και  να φέρουν σιδερένια 

χτένια  και  να  πυρακτώσουν  επτά  χάλκινα  σουβλιά.  Στη  συνέχεια  ο 

ηγεμόνας κάλεσε τις γυναίκες να επιλέξουν ή τη θυσία στους θεούς και 

να  φορέσουν  λαμπρά  φορέματα  ή  να  βασανιστούν  μέσα  στο 

πυρακτωμένο καμίνι. Τότε μία από τις γυναίκες άρπαξε ένα φόρεμα και 

το έριξε μέσα στο καμίνι, ενώ τα δύο μικρά της παιδιά είπαν στη μητέρα 

τους  να  μην  τα  αφήσει  να  χαθούν  μέσα  στην  αμαρτία  και  την  πλάνη, 

αλλά να τα χορτάσει με τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, όπως τα 

χόρτασε με  το μητρικό  της γάλα. Κατόπιν  ο  ηγεμόνας  έδωσε  εντολή να 

κρεμάσουν  τις  επτά  γυναίκες  και  να  ξεσκίσουν  τις  σάρκες  τους  με  τα 

σιδερένια  χτένια.  Όμως  κατά  τη  διάρκεια  του  φρικτού  μαρτυρίου  οι 

στρατιώτες  έζησαν  ένα  καταπληκτικό  θαύμα:  από  τις  σάρκες  των 

γυναικών έρεε γάλα αντί για αίμα και οι σάρκες ήταν ολόλευκες όπως το 
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χιόνι, αφού Άγγελοι Κυρίου κατέβηκαν από τον ουρανό και θεράπευσαν 

τις πληγές, λέγοντας στις γυναίκες να μην φοβούνται και να συνεχίσουν 

τον αγώνα τους μέχρι τέλους, γιατί έτσι μόνο θα απολαύσουν την αιώνια 

ζωή.  Τότε  ο  εξαγριωμένος  ηγεμόνας  διέταξε  να  τις  ρίξουν  μέσα  στο 

πυρακτωμένο  καμίνι.  Μόλις  όμως  τις  έριξαν  μέσα,  η  φωτιά  έσβησε  και 

βγήκαν  από  μέσα  σώες  και  αβλαβείς.  Βλέποντας  ο  Αγρικόλας  τα 

παράδοξα  αυτά  γεγονότα,  κάλεσε  και  πάλι  τις  επτά  γυναίκες  να 

θυσιάσουν  στους  θεούς  και  να  εγκαταλείψουν  τις  μαγείες,  που 

χρησιμοποιούν. Τότε εκείνες απάντησαν ότι δεν πρόκειται να προδώσουν 

την  πίστη  τους  στον  Ιησού  Χριστό  και  να  προσκυνήσουν  τα  ψεύτικα 

είδωλα.  Η  επίμονη  αυτή  στάση  τους  εξόργισε  τόσο  πολύ  τον Αγρικόλα, 

ώστε  αποφάσισε  τη  διά  αποκεφαλισμού  θανατική  καταδίκη  των 

γυναικών.  Αμέσως  μετά  οι  γυναίκες  προσευχήθηκαν  και  παρακάλεσαν 

τον  Κύριο  να  τις  συναριθμήσει  μαζί  με  την  πρωτομάρτυρα  του  Χριστού 

Αγία Θέκλα δεχόμενος τις πρεσβείες του Αγίου Βλασίου, ο οποίος υπήρξε 

ο  πνευματικός  καθοδηγητής  στην  άθλησή  τους  και  στην  απόλαυση  της 

Βασιλείας  των  Ουρανών.  Κατόπιν  τα  δύο  παιδιά  πλησίασαν  τη  μητέρα 

τους και της ζήτησαν να παρακαλέσει τον Άγιο Βλάσιο να τα έχει υπό την 

προστασία και καθοδήγησή του. 

Μετά  τον  αποκεφαλισμό  των  επτά  γυναικών  πρόσταξε  τους 

στρατιώτες να του φέρουν από τη φυλακή τον Άγιο Βλάσιο ζητώντας του 

και πάλι να θυσιάσει στους θεούς. Τότε ο γενναίος αθλητής του Χριστού 

απάντησε  με  θάρρος  ότι  κανένας  άνθρωπος,  που  έχει  γνωρίσει  τον 

αληθινό  Θεό,  δεν  προσκυνά  νεκρά  είδωλα.  Κατόπιν  ο  ηγεμόνας  τον 

ρώτησε ότι αν  τον ρίξει μέσα στη λίμνη,  θα μπορέσει  ο Θεός,  τον οποίο 

λατρεύει,  να  τον  σώσει.  Και  ο  άγιος  τον  παρότρυνε  να  το  πράξει.  Οι 

στρατιώτες έριξαν τον άγιο στη λίμνη και εκείνος, αφού έκανε το σημείο 

του σταυρού, στάθηκε στο μέσο αυτής σώος και αβλαβής. Στη συνέχεια ο 
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άγιος κάλεσε τους ειδωλολάτρες να πράξουν το ίδιο για να αποδείξουν τη 

δύναμη  των  θεών  τους.  Τότε  εξήντα  οχτώ  άνδρες  πήδησαν  μέσα  στη 

λίμνη, αλλά όλοι καταποντίστηκαν στο βυθό της και πνίγηκαν. Τη στιγμή 

εκείνη  Άγγελος  Κυρίου  παρουσιάστηκε  στον  ένδοξο  ιερομάρτυρα  του 

Χριστού και τον κάλεσε να βγει από τη λίμνη και να λάβει από τον Θεό 

τον  αιώνιο  στέφανο  της  δόξης  και  της  αγιότητος.  Το  γεγονός  αυτό 

προκάλεσε τον θαυμασμό όλων, αφού έβλεπαν το πρόσωπο του αγίου να 

λάμπει  σαν  το  φως.  Βλέποντας  ο  ηγεμόνας  την  ακλόνητη  πίστη  του 

γενναίου  αθλητή  του  Χριστού,  αποφάσισε  να  τον  αποκεφαλίσει  διά 

ξίφους  μαζί  με  τα  δύο  παιδιά.  Αφού  ο  Άγιος  Βλάσιος  προσευχήθηκε 

ζητώντας  από  τον  Θεό  να  βοηθήσει  στο  μέλλον  όποιον  καταφεύγει  σ’ 

Αυτόν  επικαλούμενος  το  όνομα  του  αγίου  σε  περίπτωση  ασθένειας, 

θλίψης,  κινδύνου  ή  ανάγκης,  κατέβηκε  από  τον  ουρανό  ο  Χριστός  σαν 

νεφέλη και είπε στον άγιο ότι θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά του και θα 

χαρίσει  σε  όλους  εκείνους,  που  θα  τιμούν  τη  μνήμη  του,  όχι  μόνο  τα 

επίγεια, αλλά και τα ουράνια αγαθά. Αμέσως μετά ο δήμιος οδήγησε τον 

άγιο  και  τα  δύο παιδιά  στον  τόπο  του μαρτυρίου  και  τους  αποκεφάλισε 

πάνω  σε  μία  πέτρα  μέσα  από  το  τείχος  της  Σεβάστειας.  Το  ένδοξο 

μαρτύριο του αγίου και των δύο παιδιών έλαβε χώρα το έτος 316μ.Χ. Ήταν 

στην ηλικία των 49 ετών τότε159. 

Με  αυτόν  τον  τρόπο  ο  λαοφιλής  σε  Ανατολή  και  Δύση  Άγιος 

Βλάσιος έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου για να τιμάται και 

να γεραίρεται εσαεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 11 Φεβρουαρίου και 

από  τη  Δυτική  Εκκλησία  στις  3  Φεβρουαρίου.  Η  αγάπη  των  χριστιανών 

προς τον θαυματουργό ιεράρχη της Σεβάστειας αποδεικνύεται και από τα 

αναρίθμητα θαύματα, τα οποία έχει επιτελέσει και εξακολουθεί και μέχρι 

                                                            

159 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 75. 
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σήμερα να επιτελεί με τη χάρη του Θεού σ’ αυτούς που τιμούν τη μνήμη 

του και επικαλούνται με ευλάβεια το όνομά του προς δόξα του παναγίου 

ονόματος του Χριστού μας, του « θαυμαστού εν τοις αγίοις Αυτού». 
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5. Ο Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου‐Αρχιτεκτονική 

  Ο  ναός  του  Αγίου  Βλασίου  έχει  οικοδομηθεί  σε  αρχιτεκτονικό 

ρυθμό Βασιλικής μετά τρούλου. Οι διαστάσεις του έχουν ως εξής:  Μήκος: 

27 μέτρα, πλάτος: 19 μέτρα και ύψος: 13 μέτρα συμπεριλαμβανομένου του 

τρούλου160.  Είναι  τρίκλιτος  και  κεραμοσκεπής.  Οι  ογκώδεις  κολώνες  του 

καθώς  επίσης  το  πλήθος  των  αψίδων  του,  προσδίδουν  σε  αυτόν 

μεγαλοπρέπεια  που  υποβάλλει  τον  προσκυνητή.  Στο  κέντρο  του  θόλου 

έχει ιστορηθεί με επιβλητικό ύφος η παράσταση του Παντοκράτορα, από 

τον  καλλιτέχνη  αγιογράφο  Περιβολάρη,  ο  οποίος  εντυπωσιάζει  τον 

προσκυνητή με την λεπτή τέχνη του.  

  Ο  τρούλος  και  ο  ναός  φωτίζεται  από  οκτώ  παράθυρα,  ενώ  στα 

τυφλά  ανάμεσά  του  εικονίζονται  προφήτες  της  Παλαιάς  Διαθήκης, 

φέροντες ειλητάρια με σχετικές προρρήσεις για την σάρκωση και το έργο 

της  θείας  οικονομίας.  Στα  τρίγωνα  της  βάσης  του  τρούλου 

παρουσιάζονται  οι  τέσσερις  Ευαγγελιστές  κατά  την  τάξη,  οι  οποίοι  σε 

σκριπτόρια  ιστορούν  τα  γεγονότα  που  έλαβαν  χώρα  κατά  την  επίγεια 

παρουσία  του  Χριστού.  Δίπλα  στον  καθένα  υπάρχει  η  συμβολική 

παρουσία των ζώων που αναλογεί σε κάθε Ευαγγελιστή, ο άνθρωπος, το 

λιοντάρι, το βόδι και ο αετός161.       

  Στην  κόγχη  του  Ιερού  Βήματος  έχει  αγιογραφηθεί  η  μορφή  της 

Ενθρόνου  Παναγίας  μητέρας  μας  ως  Βρεφοκρατούσας,  στην  οποία 

παρίστανται  δεξιά  και  αριστερά  δύο  αγγελικές  μορφές.  Στις  άλλες  δύο 

κόγχες  που  αντιστοιχούν  στα  δύο  κλίτη,  εικονίζονται  σε  φρέσκο  οι 

παραστάσεις  της  Γέννησης  και  της  Ανάστασης  αντίστοιχα.  Στο  κέντρο 

                                                            

160 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 37. 

161 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 21. 
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του Ι. Βήματος στέκεται η  Αγία Τράπεζα, η οποία είναι επενδεδυμένη από 

ακριβό μάρμαρο και έχει διακοσμηθεί ανάλογα.  

  Μεγαλοπρεπές  επίσης  είναι  και  το  κτιστό  μαρμάρινο  τέμπλο  του 

ναού, που έχει  την ανάλογη τάξη στη διάταξη των εικόνων. Οι μεγάλες 

εικόνες του είναι φορητές, ενώ η παράσταση του Μυστικού Δείπνου πάνω 

από  την  Ωραία  Πύλη  καθώς  και  οι  παραστάσεις  του  Δωδεκαόρτου 

αποτελούν  έργα  εξαιρετικής  τοιχογραφίας162.  Στην  κορυφή  του  τέμπλου 

βρίσκεται και σταυρός με τη μορφή του Εσταυρωμένου. 

  Πάνω  από  το  νάρθηκα  επίσης  έχει  κτιστεί  μεγάλου  μεγέθους 

γυναικωνίτης, ο οποίος καλύπτει επιφάνεια μέχρι του μέσου σχεδόν των 

πλαϊνών  κλιτών.  Τα  κανδήλια  που  υπάρχουν  στις  Δεσποτικές  εικόνες 

είναι  παραδοσιακού  τύπου  με  λάδι,  ενώ  στη  βάση  του  Παντοκράτορα 

υπάρχει  επίσης  μεγάλο  κανδήλι  βάρους  45  κιλών  πάνω  στο  οποίο 

διακρίνονται  οι μορφές  των 12 αποστόλων. Αποτελεί  δωρεά Χ. Φυτά και 

τοποθετήθηκε το 1988163. 

 

5.1. Νεώτερες οικοδομικές παρεμβάσεις 

  Μετά την ανοικοδόμηση του ναού, έχουν γίνει διάφορες επισκευές 

και  ανακαινίσεις  για  τη  συντήρησή  του.  Έτσι  από  το  αρχείο  του  ναού 

καθώς και από αφιερωματικές πλάκες προκύπτουν τα παρακάτω έργα.  

  Η  επισκευή  και  τα  επιχρίσματα  των  κωδωνοστασίων  έγιναν  το 

1949, ενώ στο 1951 κατασκευάστηκε νιπτήρας εντός του χώρου του Ιερού 

Βήματος164.  Το  1952,  ανακαινίσθηκε  η  διακόσμηση  της  κεντρικής  κόγχης 

                                                            

162 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 22. 

163 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 22.. 

164 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 37. 
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του Ιερού Βήματος, γι’ αυτό το γεγονός σε αυτό το σημείου υπάρχουν δύο 

επιγραφές,  που  αφορούν  τους  τεχνίτες  που  τις  πραγματοποίησαν  και 

αναφέρουν χαρακτηριστικά η μεν πρώτη: «Στέλιος καὶ Χρῆστος Σούτσου 

καὶ Ἀπόστολος Δ. Γκραῖκος ἔγραψαν 1952», η δε δεύτερη: «Ἀδελφοῖ Στέλιος 

καὶ Χρῆστος υἱοί Δημητρίου Σούτσου καὶ Ἀπόστολος Δημητρίου Γκραῖκος ἐν 

Ἀθηνῶν ἔγραψαν τῇ 26.3.1952165».  

  Το 1953 λαμβάνει χώρα η επικεράμωση της στέγης και του τρούλου 

και  το  1961  ανακαινίζεται  το  ιερό  τέμπλο.  Το  1962‐63  πραγματοποιείται 

ανακαίνιση και αγιογράφηση του βορείου και νοτίου κλίτους του ναού. Το 

1964  ανακαινίζονται  τα  επιχρίσματα  της  πρόσοψης  του  ναού  ενώ  την 

τριετία  1979‐1980  τοποθετούνται  ηλεκτρικά  σώματα  θέρμανσης,  

αγοράζονται  δύο  μεγάλες  καμπάνες  400  και  300  κιλών  αντίστοιχα,  ενώ 

κατασκευάζονται αναλόγια και παγκάρι166. 

 

5.2. Ο Σολέας 

  Κατά  την  πρώτη  ανοικοδόμηση  του  Ιερού  Ναού  δεν  υπήρξε 

πρόβλεψη για σολέα. Η πρώτη απόπειρα για κατασκευή  έλαβε χώρα  το 

1979  μπροστά  από  την  Ωραία  Πύλη,  αλλά  επειδή  ο  τρόπος  που 

κατασκευάστηκε  δεν  ήταν  πρακτικός,  αντικαταστάθηκε  με  νέα 

κατασκευή  το  1987,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  105/22‐12‐86 

απόφασή  του  Μητροπολιτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  του 

αρχιτέκτονα  κ.  Κ.  Ράπτη  και  εργολάβο  το  εντόπιο  μαρμαροτεχνίτη 

Νικόλαο  Καρουάνα.  Το  κόστος  δε  της  κατασκευής  ανήλθε  στις  900.000 

δραχμές167.  

                                                            

165 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 37. 

166 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 37. 

167 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 44. 
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   Οι εργασίες περιελάμβαναν και υπογειοποίηση των καλωδίων του 

ναού. Η επίστρωση του σολέα έγινε από εξαιρετικής ποιότητας πεντελικό 

μάρμαρο,  ενώ  στο  κέντρο  του  σολέα  μπροστά  από  την  Ωραία  Πύλη 

κατασκευάστηκε ψηφιδωτό που εικονίζει την άμπελο από τον καλλιτέχνη 

Ιωάννη Λουκά, ενώ η δαπάνη έγινε από τον Μενιδιάτη Χαράλαμπο Χαρ. 

Φυτά168. 

   

5.3. Το δάπεδο του Ναού 

  Το  πρώτο  δάπεδο  του  ναού  είχε  κατασκευαστεί  το  1897.  Αυτό 

μαρτυρείται  από  μαρμάρινη  στρογγυλή  πλάκα,  η  οποία  βρισκόταν  στο 

σημείο  όπου  σήμερα  βρίσκεται  ο  δικέφαλος  με  την  επιγραφή: 

«ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  Κ.  ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ    ΕΤΩΝ  23  ΕΝ  ΕΤΕΙ  1897  ΕΠΟΙΕΙ».  Η 

ανακάλυψη  αυτή  έγινε  κατά  τη  διάρκεια  του  ξυλώματος  του  παλαιού 

δαπέδου,  το  οποίο  είχε  φθαρεί  σε  μεγάλο  ποσοστό  και  η  επιφάνειά  του 

παρουσίαζε κλίση. 

  Παρά τις αντιδράσεις το τότε εκκλησιαστικό συμβούλιο αποφασίζει 

την αντικατάστασή του και την Τρίτη 12η Μαΐου του 1987, προχωρά στην 

πραγματοποίηση  του  έργου.  Υποσκάπτεται  ο  ναός  σε  ύψος  40  πόντων, 

ενώ μένουν ανέπαφα μόνο δύο μαρμάρινα προσκυνητάρια και οι κολώνες 

του  ναού.  Οι  σκαπτικές  εργασίες  πραγματοποιήθηκαν  από  τον  ενορίτη 

εργολάβο  Χρήστο  Δαμιανό.  Την  15η  Μαΐου  1987  ακολούθησε  η  το 

στρώσιμο του ναού με σίδερο και το τσιμέντωμα. Έτσι το τρίτο δεκαήμερο 

του  Ιουνίου  ξεκινά  η  τοποθέτηση  του  μαρμάρινου  δαπέδου  από  τον 

εντόπιο μαρμαροτεχνίτη  Νικόλαο Καρουάνα, η οποία ολοκληρώθηκε τον 

                                                            

168 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 44. 
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Αύγουστο του ίδιου έτους. Τα μάρμαρα έχουν προέλευση από την περιοχή 

του Διονύσου Ραπεντώσας169. 

Με  την  ολοκλήρωσή  των  έργων  επίστρωσης  του  κυρίως  ναού  το 

εκκλησιαστικό συμβούλιο προχώρησε και στην  επίστρωση του νάρθηκα.  

Η  διαδικασία  επίστρωσης,  πανομοιότυπη  με  αυτή  που  ακολουθήθηκε 

στην  επίστρωση  του  κυρίως  ναού πραγματοποιήθηκε  υπό  την  επίβλεψη 

και  εκτέλεση  του  μαρμαροτεχνίτη  Γεωργίου  Παπαϊωάννου,  ξεκινώντας 

την  28η  Σεπτεμβρίου  1987,  ενώ  περατώθηκε  σε  διάστημα  μιας 

εβδομάδας170. 

  Στο  δάπεδο  του  ναού  υπάρχει  επίσης  και  ένα  έργο  εξαιρετικής 

τέχνης  που  απεικονίζει  τον  Δικέφαλο  Αετό,  σύμβολο  της  Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας. Αποτελεί ψηφιδωτό  έργο  του καλλιτέχνη  Ιωάννη Λουκά 

και είναι κατασκευασμένο από 60.000 ψηφίδες περίπου. Η κατασκευή του 

απαίτησε κόπους τριών μηνών περίπου και κοσμεί το κέντρο του ναού. Η  

σύνθεση  περιλαμβάνει  τον  Δικέφαλο  Αετό,  οποίος  περιστοιχίζεται  από 

την  Άμπελο,  ενώ  στις  τέσσερις  γωνίες  απεικονίζονται  τέσσερα 

περιστέρια. 

  Φέρει  επίσης  πάνω  του  επιγραφή  με  το  όνομα  του  δωρητή 

Χαραλάμπους  Χαρ.  Φυτά  καθώς  και  του  καλλιτέχνη  Ιωάννου Λουκά.  Η 

τοποθέτηση  του  έλαβε  χώρα  την  20η  Οκτωβρίου  του  1987,  ημέρα  της 

μνήμης του Αγίου μεγαλομάρτυρος Ατρεμίου171. 

 

                                                            

169 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 55. 

170 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 56. 

171 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 56. 
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5.4. Ορθομαρμάρωση του ναού 

Μετά το πέρας του έργου της ανακαινίσεως του δαπέδου ξεκίνησε 

το έργο της ορθομαρμάρωσης των πλαϊνών τοίχων του ναού σύμφωνα με 

την μορφή των πρώτων ξύλινων καλυμμάτων των τοίχων. Μαζί με τους 

τοίχους  στολίστηκαν  οι  τέσσερεις  τετράγωνες  κολώνες  του  ναού  που  

βρίσκονται  στο  κέντρο  του.  Το  έργο  ανέλαβε  και  πραγματοποίησε  ο 

μαρμαροτεχνίτης  Γ.  Παπαϊωάννου,  με  μάρμαρα  που  προσφέρθηκαν  σε 

τιμή κόστους από το εργοστάσιο Κ. Χαμηλοδώρη172.   

 

5.5. Ανακαίνιση του Τέμπλου 

Το  1961  έγινε  η  πρώτη  επισκευή  του  τέμπλου  όπως 

προαναφέρθηκε173. Όμως οι καπνοί από την καύση των κεριών σε δίσκους 

από  μνημόσυνα  και  σε  πιάτα  με  κόλλυβα  κατά  τα  ψυχοσάββατα,  όπως 

επίσης  η  έλλειψη  πλαϊνών  θυρών  είχαν  σαν  αποτέλεσμα  την  παντελή 

απουσία  ικανού  εξαερισμού  στο  ναό,  με  αποτέλεσμα  να  υποστεί  το 

τέμπλο ολική αλλοίωση του αρχικού του διάκοσμου. 

Ο  διακοσμητής  καλλιτέχνης  Σταμάτιος  Τσεβάς  (Ιανουάριος  1988) 

ανέλαβε  την  γενική  του  ανακαίνιση.  Άλλαξαν  οι  χρωματισμοί, 

τοποθετήθηκε στο διάκοσμο η άμπελος, που δεν υπήρχε μέχρι τότε,  ενώ 

έγινε  καθαρισμός  και  συντήρηση  των  αγίων  εικόνων  που  είναι 

τοιχογραφίες ιστορημένες επί του ιερού τέμπλου174. 

 

 

                                                            

172 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 58. 

173 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 37. 

174 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 59. 
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6. Παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής σε θέματα ναοδομίας 

   

6.1. Το άνοιγμα των πλαϊνών θυρών 

   Το  κύριο  χαρακτηριστικό  του  ναού  ήταν  η  σκοτεινότητα  από  την 

έλλειψη  πλαϊνών  εισόδων  στο  ναό.  Αν  και  υπήρχε  πρόβλεψη  για  την 

κατασκευή αυτών από τον αρχιτέκτονα που σχεδίασε το ναό στην αρχική 

οικοδόμησή του, εν τούτοις είναι άγνωστο γιατί αυτές δεν ανοίχθηκαν175.  

  Έτσι  λοιπόν  μετά  το  1985  το  Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο  με 

πρωτοστάτη τον τότε πρόεδρο, π. Αναστάσιο Βερρόπουλο, προχώρησε σε 

όλες τις νόμιμες διαδικασίες τόσο στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, όσο και 

στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την διάνοιξή του. 

Η  Δημοτική  αρχή  όμως  υπήρξε  κάθετα  αντίθετη  σε  κάθε  ενέργεια 

αλλαγής στη υφιστάμενη δομή του ναού, παρά την εισήγηση του νομικού 

της συμβούλου κ. Δεληγιάννη, ο οποίος είχε αποφανθεί ότι: «Ο Ιερός Ναός 

διοικείται  και  εκπροσωπείται  κατά  νόμον  από  το  Εκκλησιαστικόν 

Συμβούλιον,  το  οποίον αποφασίζει  επί θεμάτων τα  οποία αφορούν το Ναό, 

όμως σύμφωνα με τους ισχύοντας νόμους και τους Ιερούς Κανόνες176».   

  Οι  εν  λόγω  Θύρες  ήταν  ήδη  έτοιμες,  κατασκευασμένες  από  τον 

τεχνίτη  Ιωσήφ  Ζουμπούλογλου,  έχοντας  ως  βάση  την  προηγηθείσα 

εγκεκριμένη  μελέτη  για  την  τοποθέτηση  τους  από  το  υπουργείο 

Πολιτισμού. Οι  αντιδράσεις  όμως  εξακολούθησαν  να  είναι  μεγάλες.    Οι 

πόρτες  μεταφέρθηκαν  στην  οικία  του  επιτρόπου Δημητρίου Μόσχου,  με 

σκοπό  να  είναι  αποθηκευτούν  σε  σημείο  κοντά  στην  Εκκλησία.  Όπως, 

χαρακτηριστικά  αναφέρει  ο  Σ.  Αναγνωστόπουλος,  τρεις  φορές 

                                                            

175 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 45. 

176 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 58. 
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αποφασίστηκε  η  τοποθέτηση  των  θυρών  αλλά  και  τις  τρεις 

αναβλήθηκε177.  

Τελικά μετά από εντολή του αμφιταλαντευόμενου μέχρι εκείνη τη 

στιγμή μητροπολίτου Αττικής, οι θύρες μεταφέρθηκαν την 5η πρωϊνή της 

Δευτέρας 16ης Φεβρουαρίου 1987 εντός του Ναού, από τους ιερείς του ναού, 

τους  επιτρόπους και  τους  τεχνίτες. Η μεταφορά ολοκληρώθηκε στις 5.30 

π.μ. Την 8η συγκεντρώθηκαν πάλι όλοι στο ναό για την τοποθέτησή τους, 

αλλά λόγω απεργίας  και  για  να μην προκληθεί  το  δημόσιο αίσθημα,  οι 

εργασίες  αναβλήθηκαν  για  την  επόμενη  ημέρα  οπότε  έγινε  η 

τοποθέτηση. Επίσης, κατεδαφίζεται ο λεπτός δεξιός τοίχος που εμπόδιζε 

το φως να εισέλθει, από τον τεχνίτη Ν. Καρουάνα178.   

Ανάμεσα  στα  απρόοπτα  της  τοποθέτησης  εντάσσεται  και  το 

γεγονός  πως  όταν  οι  γείτονες  είδαν  τη  σκόνη  και  τους  καπνούς 

φοβήθηκαν  για  πυρκαγιά  εντός  του  Ναού  και  κάλεσαν  την 

Πυροσβεστική. Το βράδυ για τον φόβο των Ιουδαίων παρέμειναν φύλακες 

εντός του χώρου του Ιερού Ναού ο επίτροπος Χρ. Δαμιανός και ενορίτες179.  

Την  επόμενη  συγκλήθηκε  έκτακτο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  με  θέμα: 

«Τοποθέτηση  των  θυρών  του  Ναού».  Αν  και  εκφράστηκαν  ακραίες 

απόψεις,  τελικά  υπερίσχυσε  η  άποψη  των  ψυχραιμότερων,  να 

ακολουθηθεί  η  οδός  της  νομικής  αντιπαράθεσης.  Έτσι  την  19η 

Φεβρουαρίου του 1987, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με οικείους 

περί  τα  εκκλησιαστικά  ζητήματα,  μετέβησαν  την  10  π.μ.  στο  ναό  και 

ενημέρωσαν τον προϊστάμενο για τις επόμενες κινήσεις τους. Στα μελανά 

σημεία  της  εν λόγω   κατάστασης θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η 

                                                            

177 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 46. 

178 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 47. 

179 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 48. 
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εκτόξευση  χαρακτηρισμών  για  το  πρόσωπο  των  εφημερίων  και  των 

επιτρόπων του ναού180. 

 

6.2. Η κατασκευή της κλίμακας 

Με  την  διάνοιξη  των  πλαϊνών  θυρών,  αποφασίζεται  από  το 

Εκκλησιαστικό  συμβούλιο  η  κατασκευή  φαρδιάς  κλίμακας 

(πλατύσκαλων)  για να  είναι πρακτική η χρήση τους. Οι αντιδράσεις  της 

Δημοτικής αρχής συνεχίζονται,  και  γίνονται  σαφείς  οι προθέσεις  της με 

σχετικά  δημοσιεύματα  στον  τοπικό  αχαρναϊκό  τύπο.  Τα  πολιτικά 

πρόσωπα,  μη  έχοντας  συναίσθηση  ότι  η  Εκκλησία  δεν  είναι φέουδο  του 

ούτε  δικό  τους  αλλά  ούτε  του  εκάστοτε  εφημερίου,  ξεκίνησαν  έναν  εκ 

νέου πόλεμο181.  

Παρά τον χαρακτηρισμό της πλατείας του Αγίου Βλασίου ως χώρου 

ιερού  και  συνεπώς  κτήσης  του  Ιερού  Ναού,  σύμφωνα  με  αστυνομική 

διάταξή με αριθμό πρωτοκόλλου 42634/ 9.11.1938 της Νομαρχίας Αττικής 

και  Βοιωτίας,  την  οποία  υπέγραφε  ο Νομάρχης Νικόλαος  Κισσόπουλος, 

στις 13 Απριλίου 1987 (Μ. Δευτέρα)  ξεκίνησαν οι εργασίες, αλλά μετά από 

αντιδράσεις αποφασίστηκε η αναβολή τους για την 10η Μαΐου. Την ημέρα 

της 10ης Μαΐου Κυριακή του Παραλύτου και ενώ εντός του ναού ετελείτο η 

Θ. Λειτουργία, παρενέβη δημοτικός παράγοντας και το έργο σταμάτησε, 

με τη σύμπραξη της αστυνομίας έπειτα από μήνυση. 

Ο επίτροπος Χρ. Δαμιανός που επέβλεπε το έργο εκείνη τη στιγμή 

συνελήφθη από αστυνομικό  όργανο μαζί  με  τον  τεχνίτη Ν.  Σπανό,  που 

εκτελούσε  το  έργο.  Και  οι  δύο  παραπέμφθηκαν  στο  αυτόφωρο  με  τις 

                                                            

180 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 48. 

181 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 50‐1. 
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παρακάτω κατηγορίες: 1) Της κοπής 7 δένδρων, 2) Η εργασία έλαβε χώρα 

ημέρα Κυριακή και 3) ότι οι εργασίες έγιναν χωρίς οικοδομική άδεια182. 

 

6.3. Η Δίκη 

Η δικάσιμος  ορίστηκε για  τη Δευτέρα 11 Μαΐου 1987,  αλλά η  δίκη 

αναβλήθηκε  για  την  Πέμπτη  14  Μαΐου.  Κατηγορούμενοι  ήταν  οι  Χρ. 

Δαμιανός, επίτροπος του Ιερού Ναού και ο τεχνίτης Ν. Σπανός. Στη δίκη, 

που έλαβε χώρα στα κτίρια της πρώην Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, 

παρέστησαν ο προϊστάμενος και οι εφημέριοι του ιερού ναού, σύσσωμο το 

εκκλησιαστικό  συμβούλιο  και  ενορίτες.  Από  πλευράς  δημοτικής  αρχής 

παρέστη ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Μουστακάτος183. 

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, οι δικαστές κήρυξαν 

αθώους  τους  κατηγορουμένους  γιατί  δεν  στοιχειοθετήθηκαν  σε  βάρος 

τους  οι  παραπάνω  πράξεις.  Αξιοσημείωτο  το  γεγονός  πως  η  εφημερίδα 

Έθνος  στο  φύλο  της  Παρασκευής  15ης  Μαΐου  1987,  έκανε  αναφορά  στη 

δίκη  με  τον  τίτλο:  «Δήμος  κατά  Εκκλησίας,  Μάχη  στο  Μενίδι  για  μια 

τσιμεντένια σκάλα184». 

 

 

 

 

 

                                                            

182 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 52. 

183 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 53. 

184 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 53. 
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7. Δωρητές και αφιερώματα στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου 

  Στα  προπύλαια  του  ναού  και  πριν  εισέλθει  κάποιος  στον  κυρίως 

ναό  διακρίνει  σε  ψηφιδωτό  την  συμβολική  παράσταση  της  «διψώσας 

ελάφου».  Το  έργο  αυτό  του  καλλιτέχνη  Ιωάννου  Λουκά,  αποτελεί  μια 

επίσης  χορηγία  του Μενιδιάτη  Χαράλαμπου  Φυτά  και  τοποθετήθηκε  το 

Δεκέμβριο του 1989.  

Υπάρχουν τρεις θύρες στο ναό σιδερένιες με σταυρό, οι οποίες είναι 

επίσης  προϊόντα  χορηγίας.  Έτσι  η  κεντρική  έχει  φέρει  την  επιγραφή: 

«Δωρεά  Χαραλάμπους  Φυτᾶ  εἰς  μνήμην  τῶν  γονέων  του  Χαραλάμπους 

καὶ  Φανῆς  τὸ  γένος  Ἀναστασίου  Μαρίνη  1988».  Η  δεξιά  την  επιγραφή: 

«Δωρεά Δημητρίου Ι. Μόσχου 1988» και η αριστερή: «Δωρεά Δημητρίου Κ. 

Ράπτη».  Δεξιά  και  αριστερά  από  την  κεντρική  είσοδο  υπάρχουν 

μαρμάρινες  πλάκες  στις  οποίες  υπάρχουν  χαραγμένα  τα  ονόματα  των 

ευεργετών και δωρητών του Ιερού Ναού185. 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ  

Αἰκατερίνη Μαντζούνη 

Ἀλεξ. Γ. Σκουζές 

Σπύρος Χ. Δαμάσκος 

  ΔΩΡΗΤΕΣ   

Χρῆστος  Δ. Κατσανδρής 

Κων/να Αθ. Κατσανδρή 

Γεώργ. Ἀπ. Δραβίλλας 

Ἰωάν. Σπ. Μίχας 

                                                            

185 Σ. Αναγνωστόπουλου, Ο Πολιούχος, σελ. 24‐5. 
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Θεοφ. Γκέλας 

Γεώργ. Ἀ. Καβαλάρης 

Χαρ. Χ. Φυτᾶς 

Δημήτριος Κ. Ράπτης 

Δημήτριος Ἰ. Μόσχος 

Χρῆστος Δ. Δαμιανός 

Ἑλένη Γ. Λεβέντη‐Κρεούζη 

  Με την είσοδο στο ναό διακρίνονται δύο εντυπωσιακές μαρμάρινες 

κολώνες πάνω στις οποίες υπάρχουν επιγραφές. Στη δεξιά αναφέρεται: « 

Αἰκατερίνη  Μαντζούνη.  Διέθεσε  ὑπὲρ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Δρχ.12.000»  και 

στην αριστερή: «Ἀλέξανδρος Σκουζές 1898186.  

  Ο Αλέξανδρος  Σκουζές (1853 ‐ 1937)  ήταν  Έλληνας  πολιτικός,  γιος 

του Γεωργίου  Σκουζέ της  μεγάλης  αθηναϊκής οικογένειας  Σκουζέ. 

Γεννήθηκε  στην Αθήνα το 1853.  Σπούδασε  νομικά  και  το  1873  ήταν 

διδάκτορας της Νομικής, δικηγόρος, ενώ στη περίοδο από το 1873 μέχρι το 

1880  εργάσθηκε  στον  διπλωματικό  χώρο.  Το  1890  εκλέχθηκε  βουλευτής 

Αττικής  όπου  και  συνέχισε  να  εκλέγεται  μέχρι  το  1912. 

Διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών στις κυβερνήσεις  του Θ. Δηλιγιάννη στα 

διαστήματα  από  (31  Μαΐου  1895  μέχρι  18  Απριλίου  1897),  από  (24 

Νοεμβρίου 1902 μέχρι 14 Ιουνίου 1903) καθώς επίσης και στα διαστήματα 

(16  Δεκεμβρίου  1904  ‐  12  Ιουνίου  1905)  και  (8  Δεκεμβρίου  1905  μέχρι  21 

                                                            

186 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 25. 
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Ιουνίου 1908) στις κυβερνήσεις των Θ. Δηλιγιάννη, Δ. Ράλλη και Γεωργίου 

Θεοτόκη του 1905. Πέθανε στην Αθήνα το 1937187. 

  Μπροστά  σε  αυτές  τις  κολώνες  υπάρχουν  εξαιρετικής  τέχνης 

μεγάλα  ξύλινα  προσκυνητάρια  στα  οποία  έχουν  εναποτεθεί  θαυμάσιες 

εικόνες του Αγίου Βλασίου και  της Ζωοδόχου Πηγής. Τα προσκυνητάρια 

είναι  έργο  του  γνωστότατου  ξυλογλύπτη  Γεωργίου  Φαλιαρίδη,  ενώ 

αποτελούν  δωρεά  της  οικογένειας  του  επιχειρηματία  Σπυρίδωνος  Γ. 

Τσεβᾶ  που  έλαβε  χώρα  το  1989,  όπως  μαρτυρείται  από  σχετική 

περιγραφή. Από τις εικόνες η μεν του Αγίου Βλασίου φέρει την επιγραφή 

«Δαπάνη Μυρσίνης Α. Μανάλη 1896 –  Ζωγράφος Ανδρ. Μανάλης»,  η  δε 

της  Ζωοδόχου  Πηγής  «Δαπάνη  Ἀδελφῶν  Ἀκριβοῦ  ‐  Ἐμμ.  Παπαδάκης 

ζωγράφος, Ἀθῆναι 12 Αὐγούστου 1898188».  

  Στις δεύτερες κολώνες του ναού υπάρχουν επίσης προσκυνητάρια, 

αλλά αυτή τη φορά εντοιχισμένα και μαρμάρινα. Στο δεξιό υπάρχει άλλη 

μια  εικόνα  του  Αγίου  Βλασίου  με  την  επιγραφή  «Δέησις  Γεωργίου  Α. 

Καβαλάρη  1977»,  ενώ  στο  αριστερό  εικόνα  της  Ζωοδόχου Πηγής  με  την 

επιγραφή:  «Δέησις  Σπυρίδωνος  Χ.  Δαμάσκου  εἰς  μνήμην  τῆς  συζύγου 

αὐτοῦ Αίκατερίνης 1965. Χειρ …….189».    

  Στο κέντρο του ναού στην επόμενη σειρά με κολώνες διακρίνουμε 

από  τη μεν  δεξιά πλευρά  τον καλλιμάρμαρο Δεσποτικό θρόνο,  το  οποίο 

είναι  δωρεά  Σπύρου  Χ.  Δαμάσκου  ενώ  αριστερά  τον  επίσης  θαυμάσιας 

                                                            

187  Α.  Μακρυδημήτρης,  Οι  υπουργοί  των  εξωτερικών  της  Ελλάδας  1829‐2000,  εκδ. 

Καστανιώτης, Αθήνα 2000, σελ. 66 

188 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 25‐6. 

189 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 26 
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τέχνης  άμβωνα  με  την  επιγραφή  «Δωρεά  Θεοφ.  Κ.  Γκέλα  1957».  Έργα 

αμφότερα τοῦ γλύπτη Κων/νου Περράκη190». 

  Στις εικόνες του ιερού τέμπλου βρίσκουμε τις εξής επιγραφές:  

Ζωοδόχος Πηγή: «Ἀφιέρωμα Εὐφροσύνης Λορέντζου, 1933». 

Άγιος  Βλάσιος:  «Δέησις  Μαρίας  χήρας  Σ.  Γκίκα  1962  –  χείρ  ἀδελφῶν 

Ἰωασαφαίων Ἅγιον Ὄρος Καρυαί απξβ΄ ἀριθ. θτζ΄». 

Τίμιος Πρόδρομος: «Ἀφιέρωμα Ἀδελφῶν Γ. Χατζῆ Τριβέλλα 1898, ἔργον Γ. 

Προκοπίου». 

Άγιος  Γεώργιος:  «Δαπάνη  ἀδελφῶν  ἀκριβοῦ  ‐  Ἐμμ.  Ἰ.  Παπαδάκης, 

ζωγράφος, Αθῆναι, 12 Αὐγούστου 1898». 

  Επίσης  στο  αριστερό  κλίτος  του  ναού  υπάρχει  η  μεγάλη  φορητή 

εικόνα  της  Αγίας  Αικατερίνης,  στην  οποία  υπάρχει  η  εξής  επιγραφή: 

«Δαπάνη Αἰκατερίνης Μαντζούνη191». 

 

7.1. Τοιχογραφίες 

Οι τοιχογραφίες του ναού κατά κλίτη έχουν ως εξής: 

Δεξιό κλίτος192 

Στο δεξιό κλίτος εικονίζονται οι παρακάτω μορφές: 

‐ Ἅγιος Σπυρίδων – Δέησις Αἰκ. Ἀ. Γκρίτση. 

‐ Ἅγιος Κωνσταντίνος και Ἑλένη – Δέησις Ἀδελφῶν Ράπτου πατρὸς 

των Κωνσταντίνου. 

                                                            

190 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 26. 

191 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 26. 

192 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 29. 
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‐ Ἁγία Παρασκευή. 

‐ Ἅγιος  Φανούριος  καὶ  Ἅγιος  Στυλιανός  –  Δέησις  Σπυρίδωνος 

Δαμάσκου. 

‐ Ἅγιος Νεκτάριος. 

‐ Ἅγιος Ιωάννης ὁ Ρῶσσος. 

Πάνω από αυτές και σε μπούστο μέσα σε μετάλλια , εικονίζονται οι 

μορφές των Αγίων, Ανδρέου Κρῆτης, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Διονυσίου 

του  Ἀρεοπαγίτου,  Πέτρου  Ἀλεξανδρείας,  Γρηγορίου  Νύσσης  και 

Σιλβέστρου πάπα Ρῶμης. 

  Αριστερό κλίτος193 

‐ Ἅγιος  Ἀλέξιος,  ὁ  ἄνθρωπος  τοῦ  Θεοῦ  ‐  Δέησις  Παναγιώτας  Α. 

Δημάκου. 

‐ Ἁγία Εἰρήνη – Δέησις Μαρίας Σ. Γκίκα. 

‐ Ἁγία Αἰκατερίνη – Δέησις Σπύρου Δαμάσκου. 

‐ Ἅγιος Δημήτριος – Δαπάνη Δημητρίου Ἰ. Μόσχου. 

‐ Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης. 

‐ Ἁγία Φωτεινή – Δέησις Φωτεινῆς Ἰ. Δελέγκα. 

‐ Ἅγιος Νικόλαος – Δέησις Δημητρίου Χρ. Δέδε καὶ συζύγου Ξανθῆς 

εἰς μνήμην τῶν γονέων αὐτῶν. 

Με τον ίδιο τρόπο, ὅπως και στο δεξιό κλίτος, σε μπούστο και μέσα 

σε  μετάλλια  εικονίζονται  οι  μορφές  των  παρακάτω  Ἁγίων:  Νικάνδρου, 

Μελετίου, Δωροθέου, Παρθενίου καὶ Εὐτυχίου. 

                                                            

193 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 29. 
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Στο  μεσαίο  κλίτος  και  πάνω  από  τις  κολώνες  με  τον  ίδιο  τρόπο  

εικονίζονται οι προφήτες: Νάθαν, Ὠσηὲ, Ἀββακοῦμ, Ἐλισσαῖος, Μιχαίας, 

Ναούμ, Ἰωνάς, Ζαχαρίας, Μωϋσῆς, Ἡσαΐας και Δανιὴλ194. 

Στις  πλευρές  από  τις  κεντρικές  κολώνες  εικονίζονται  σε  φρέσκο 

επίσης  οι  μορφές  των  Ἀποστόλων,  Φιλίππου,  Σίμωνος,  Παύλου  και 

Ἀνδρέου του Πρωτοκλήτου195.   

 

7.2. Ωρολόγιο του Ιερού Ναού Άγίου Βλασίου 

Άλλη μία  αρχιτεκτονική παρέμβαση που αξίζει  αναφοράς  είναι  η 

προσθήκη του ρολογιού στο κωδωνοστάσιο του  ιερού ναού. Η προσθήκη 

αυτή  έγινε  με  χρήματα  από  δωρεές  των  μελών  του  Συνδέσμου  

Αχαρναίων  της  Αμερικής,  του  οποίου  ιδρυτής  και  πρόεδρος  υπήρξε  ο 

Θεόδωρος  Ι.  Λέκκας.  Η  δωρεά  και  η  προσθήκη  έλαβε  χώρα  το  1907  και 

αυτό προκύπτει από το συμβόλαιο υπ’   αριθ. 98865/ Σεπτέμβριος 1907, το 

οποίο υπογράφηκε στο ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθαν. Χρ. 

Χατζησπύρου196. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

194 Σ. Αναγνωστόπουλου, Ο Πολιούχος, σελ. 30. 

195 Σ. Αναγνωστόπουλου, Ο Πολιούχος, σελ. 30. 

196 Σ. Αναγνωστόπουλου, Ο Πολιούχος, σελ. 30. 
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8. Ιερά Λείψανα 

  Στην  Αγία  Τράπεζα  και  σε  σμάλτινη  λειψανοθήκη  φυλάσσονται 

άγια λείψανα, ιδιαίτερη όμως αξία για το ναό έχει η ύπαρξη τμήματος του 

Αγίου Λειψάνου του Άγιου Βλασίου. 

  Μέχρι  το  1980  δεν  υπήρχε  στο  ναό  λείψανο  του  Αγίου  και  κάθε 

χρόνο εζητείτο από την Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Τρικάλων Κορινθίας να 

σταλεί  το  εκεί  υπάρχον  τμήμα  για  ευλογία  και  λιτάνευση  κατά  την 

πανήγυρη του ναού. 

  Το  1980  έγινε  πρόσκληση  στον  καθηγούμενο  της  Ιεράς  Μονής 

Μακελλαρίας Καλαβρύτων π. Άνθιμο να παραστεί στην εορτή του Αγίου 

προσκομίζοντας λείψανο του Αγίου σε λειψανοθήκη μαζί με την χείρα του 

Αγίου Αρτεμίου  και  τεμάχιο  Τιμίου Ξύλου.  Τα  λείψανα παρέμειναν  εκεί 

για  τρείς  ημέρες  και  ο  λαός  των Αχαρνών σύσσωμος προσκύνησε αυτά. 

Μετά  το  πέρας  της  πανήγυρης  πολλοί  πιστοί  καθώς  και  ο  τότε 

προϊστάμενος  π.  Γεώργιος  Λιάγκας  συνόδευσαν  τα  ιερά  λείψανα  στην 

επάνοδο  τους  στη  μονή,  η  οποία  λόγω  καιρικών  συνθηκών 

πραγματοποιήθηκε μέσω Πατρών.  

  Σε  προσκύνημα  των  δύο  ανδρών  στον  Ιερό  Ναό  Αγίου  Ανδρέου 

Πατρών  τότε,  ο  προϊστάμενος  π.  Γεώργιος  ζήτησε  από  τον  άγιο 

καθηγούμενο  τμήμα  του  Ιερού  Λειψάνου,  ο  οποίος  συγκατένευσε,  έτσι 

ώστε  πλέον  ο  άγιος  να  ευρίσκεται  και  εν  σώματι  μόνιμα  στον  ιερό  ναό 

του197.      

  Τρεις μήνες αργότερα, κατασκευάστηκε θήκη για το άγιο λείψανο. 

Την πρώτη Μαΐου 1980, τρία λεωφορεία με προσκυνητές από τις Αχαρνές 

ξεκίνησαν  να  παραλάβουν  το  άγιο  λείψανο.  Όταν  έφθασαν  στη  Μονή 

Μακελλαρίας, έγινε Θ. Λειτουργία στο καθολικό της μονής, το οποίο είναι 

                                                            

197 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 32. 
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αφιερωμένο  στην Αγία  Τριάδα,  ενώ  στη  συνέχεια  παρατέθηκε  τράπεζα. 

Στη συνέχεια οι πατέρες από το θησαυροφυλάκιο της μονής εναπέθεσαν 

στην  λειψανοθήκη  το  τμήμα  του  λειψάνου.  Ύστερα  αναχώρησαν 

φέροντας το λείψανο του Αγίου στο ναό του και το εναπέθεσαν στην Αγία 

Τράπεζα198. 

Στην ίδια λειψανοθήκη υπάρχει λείψανο από τους Αγίους Χοζεβίτες 

πατέρες,  οι  οποίοι  μαρτύρησαν  το  614  από  τους  Πέρσες  και 

παραχωρήθηκε την ίδια ημέρα του 1980 από τους πατέρες της μονής, ενώ 

ο  κυρός  Δωρόθεος,  μητροπολίτης  πρ.  Αττικής  παραχώρησε  τμήμα 

λειψάνου της Αγίας Παρασκευής, ώστε αυτά τα τρία τμήματα λειψάνων 

να  αποτελούν  τον  πνευματικό  θησαυρό  του  ναού  του  πολιούχου  της 

πόλεως των Αχαρνών199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

198 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 34. 

199 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 34. 
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9. Κειμήλια του Ιερού Ναού. 

  Ο  Ιερός  Ναός  Αγίου  Βλασίου  διαθέτει  και  κειμήλια  που  έχουν 

ιδιαίτερη  αξία.  Ανάμεσα  σε  αυτά  μπορούμε  να  διακρίνουμε  ένα 

παλαίτυπο  Ιερό  Ευαγγέλιο  το  όποιο  γράφει  την  πρώτη  του  σελίδα: 

«Λαμπρότερον ἀνατυπωθὲν κατὰ τὴν ἔκδοσιν του 1833 ‐ ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τῆς 

Ἑλληνικῆς τυπογραφίας τοῦ φοίνικος 1848΄»  . Επίσης σε βιβλία, υπάρχου 

άλλα τρία παλαιά Ευαγγέλια έκδοσης 1899. 

  Ως  κειμήλιο  ιδιαίτερης  αξίας  θα  ήταν  δυνατό  να  θεωρηθεί  το 

ορειχάλκινο μανουάλι με την επιγραφή του που αναφέρεται στον δωρητή 

και  γράφει:  «Δημήτριος  Χατζησπύρου,  Επίτροπος  τοῦ  Ναοῦ  1891. 

Ιδιαίτερης  μνείας  χρήζουν  επίσης  ο  ασημένιος  σταυρός  και  τα  δύο 

εξαπτέρυγα  του  ναού,  τα  οποία  φέρουν  το  όνομα  του  δωρητή,  Ηλία  Ν. 

Παναγιώτου  καθώς  και  την  χρονολογία  που  αφιερώθηκαν.  Ένας 

επάργυρος  ξύλινος  σταυρός  ευλογίας  έχει  και  αυτός  ιδιαίτερη  αξία  και 

φέρει  την  επιγραφή  «Ἐξ  εἰσφορῶν  παραρτήματος  Μενιδίου  μερίμνῃ 

Εὐαγγελίας Καλογεροπούλου200». 

  Η λειψανοθήκη αποτελεί ένα κειμήλιο ανυπολόγιστης αξίας για το 

ναό, όχι μόνο για τα υλικά της αλλά πρωτίστως για το περιεχόμενό της. 

Φέρει  εξωτερικά  την  εικόνα  του  Αγίου  Βλασίου  σε  σχήμα  οβάλ,  ενώ 

εσωτερικά  έχουν  αγιογραφηθεί  οι  μορφές  του Αγίου  Βλασίου  ενθρόνου, 

του  Αγίου  Γεωργίου  του  Χοζεβίτη  δεξιά  και  της  Αγίας  Παρασκευής 

αριστερά. Κάτω από τη μεσαία παράσταση υπάρχει η επιγραφή «Δέησις 

Σπυρίδωνος, Αναστασίας Παναγιώτου Χρήστου 1975», στη δεξιά «Δέησις 

Ἀνθίμου  ἱερομονάχου»  και  αριστερά  «Δέησις  Γεωργίου  Ιερέως201».    Την 

                                                            

200 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 30. 

201 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 36. 
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εικόνα  της  λειψανοθήκης  έχει  ιστορήσει  ο  ηγούμενος  της   Μονής Αγίας 

Σκέπης Κουβαρά Αττικής π. Νήφων.  

Κάτω  από  τον Παντοκράτορα  όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  κρέμεται 

ένα μεγάλο κανδήλι βάρους 45 κιλών το οποίο είναι και αυτά θαυμάσιας 

τέχνης  και  συγκαταλέγεται  στα  κειμήλια.  Στις  πλευρές  του 

απεικονίζονται  οι  μορφές  των  12  Αποστόλων  και  τοποθετήθηκε  την 

ημέρα της μνήμης του Αγίου το 1988. Αποτελεί δε και αυτό δωρεά του Χαρ. 

Φυτά202. 

  Στο  μουσείο  της  Ι.Λ.Ε.Α.  εκτίθεται  ο  παλαιός  επιτάφιος  του  Ιερού 

Ναού  Αγίου  Βλασίου,  ο  οποίος  είναι  ξυλόγλυπτος  αλλά  βαμμένος  στις 

αποχρώσεις  του  μπλε  και  του  χρυσού.  Σε  κάθε  μία  από  τις  γωνίες  του 

υπάρχει  επίσης ξυλόγλυπτη παράσταση αγγέλου, στην οποία υπάρχουν 

επιχρωματισμένα  τα  χαρακτηριστικά  του203.  Η  εξήγηση  που  μπορεί  να 

δοθεί για το γεγονός αυτό, έχει να κάνει με το ότι προφανώς ο επιτάφιος 

δεν  λιτανευόταν  με  στολισμό  λουλουδιών  αλλά  όπως  ήταν 

κατασκευασμένος  σαν  έπιπλο.  Τέτοιες  πρακτικές  υφίστανται  και  σε 

άλλους  τόπους  με  συμπαγή  αρβανίτικο  πληθυσμό  λ.χ.  νησιά  του 

Αργοσαρωνικού, νότια Εύβοια κλπ.   

Στον  Ιερό  ναό  επίσης  υπάρχει  και  πλήθος  φορητών  εικόνων, 

ανωνύμων  ως  προς  τον  δωρητή  και  τον  αγιογράφο  που  τις  ιστόρησε. 

Αυτές που έχουν επιγραφές όμως είναι οι παρακάτω: 

‐ Άγιος Δημήτριος, ο οποίος ιστορήθηκε από τον ζωγράφο Γεώργιο Δ. 

Σπανό το 1941. 

                                                            

202 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 22. 

203 www.ilea.gr (ανακτήθηκε στις 8‐10‐2018). 
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‐ Αγία Βαρβάρα, η οποία αγιογραφήθηκε με δαπάνη του Νικολάου Δ. 

Σουρλατζῆ το 1928. 

‐ Υπαπαντή του Κυρίου, μικρή φορητή εικόνα με την επιγραφή: «Εἰς 

μνημόσυνον Ἰωάννου Μίχα και Γεωργίου Γόμπρου». 

‐ Άγία  Αίκατερίνη,  επίσης  μικρή  φορητή  εικόνα  με  την  επιγραφή: 

«Δαπάνη Σπυρίδωνος Κοντοθεοδώρου, Πειραιῶς ἐν ἔτη 1899». 

‐ Άγιος  Νικόλαος,  «Ἔργον  Παναρέτου  Μοναχοῦ  Ἁγιογράφου  τοῦ 

Κρητὸς Σκήτη Καυσοκαλυβίων». 

‐ Άγιος Βλάσιος,  σε προσκυνητάρι με  επιγραφή: «Δέησις  Γερασίμου 

Παπασωτηρίου  εἰς  μνήμην  γονέων  του  Ἰωάννου  και  Αναστασίας, 

29 Αυγούστου 1973 – Χείρ Θ. Μάνθου». 

‐ Αγία  Λουκία,  «Ἀφιέρωμα  οἰκογενείας  Κ.Ι.  Πηγαδᾶ  ‐  Μίμης 

Πετρόπουλος 1950». 

‐ Άγιος  Γεώργιος,  σε προσκυνητάρι  με  την  επιγραφή  «Ἔργον  Ἱεροῦ 

ἡσυχαστηρίου  «Ἄξιον  Ἐστὶ»  Βαρυμπόμπης  Ἀττικῆς  1957,  ὑπὸ 

Γορδίου Ἱερομονάχου». 

‐ Άγιος Βλάσιος, η οποία είναι η πρώτη εικόνα του ναού και σήμερα 

βρίσκεται  στο  γυναικωνίτη.  Φέρει  δε  την  επιγραφή  «Δαπάνη 

Θεοδώρου Ἰ. Λέκκα 1898204». Προφανώς του και οικοδομήσαντος τον 

νέο ναό.  

 

 

 

                                                            

204 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 27‐8. 
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10. Εορτές και Πανηγύρεις 

10.1. Οι πανηγύρεις στο παρελθόν 

  Ο  ναός  του Αγίου  Βλασίου  όπως προαναφέρθηκε  είναι  «τρίκλιτος 

βασιλική».  Έτσι  κάθε  κόγχη  του  ιερού  φέρει  και  ένα  θυσιαστήριο.  Η 

κεντρική  Αγ.  Τράπεζα  είναι  αφιερωμένη  στον  Άγιο  Βλάσιο  (11 

Φεβρουαρίου),  ενώ  οι  άλλες  δύο  στη  Ζωοδόχο  Πηγή  και  την  Αγία 

Αικατερίνη, αφενός μεν σε ανάμνηση της παλαιάς εκκλησιάς στο όνομα 

της  Αγίας,  πάνω  στο  χώρο  της  οποίας  χτίστηκε  ο  νέος  ναός  του  Αγίου 

Βλασίου, αφετέρου δε σε ανάμνηση των εγκαινίων του. 

  Το  μεγάλο  πανηγύρι  του  Μενιδίου  και  της  Αττικής  ήταν  η 

Ζωοδόχος  Πηγή.  Αυτό  λάμβανε  χώρα  στο  εξωκκλήσι  της  Παναγίας 

Ζωοδόχου Πηγής στο Γκατζανά από την Τουρκοκρατία. Εκεί γινόταν και η 

ανάδειξή του καλύτερου  ιππέα205. Άλλωστε οι Αχαρνείς φημίζονταν από 

την αρχαιότητα για το δυνατό ιππικό τους. 

  Το  1845  ο  επίσημος  εορτασμός  μεταφέρθηκε  στο  κέντρο  του 

Μενιδίου  και  από  το  1846  καθιερώθηκε από  τον Θ.Ι. Λέκκα,  με  σκοπό η 

πανήγυρη  να  αποκτήσει  παναττικό  χαρακτήρα  και  να  προσέρχονται 

πλήθη  προσκυνητών. H  καθιέρωση  της  πανήγυρης  βοήθησε  τόσο  στην 

κοινωνική  ανάπτυξη,  όσο  και  την  οικονομική  άνθηση  της  περιοχής. 

Αποτέλεσε  αφορμή  για  μια  ανάσα  στις  δύσκολες  εποχές  μετά  την 

Τουρκοκρατία  και  τις  αρχές  του  αιώνα.  Ο  βασιλιάς  είχε  δώσει  μάλιστα 

εντολή να δρομολογούνται το δυνατόν περισσότερα τρένα την ημέρα της 

εορτής206.  

  Η  στρατιωτική  μπάντα  των  Αθηνών  συνόδευε  την  λιτανεία  της 

Αγίας  Εικόνας  της  Παναγίας,  ενώ  πίσω  της  περιφερόταν  η  εικόνα  του 

                                                            

205  Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 61. 

206 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 61. 
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Αγίου  Βλασίου.  Τακτικά  στις  πανηγύρεις  λειτουργούσε  και  ο  εκάστοτε 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών  ενώ παρίστατο πλήθος  πολιτικών παραγόντων. 

Τα  απογεύματα  των  πανηγύρεων  η  στρατιωτική  μουσική  συνόδευε 

χορευτικές  εκδηλώσεις  που  συμμετείχαν  φουστανελοφόροι  και 

γκριζοφόρες,  γυναίκες  δηλαδή  με  τοπικές  παραδοσιακές  στολές  του 

Μενιδίου207.   

 

10.2. Η πανήγυρη της Ζωοδόχου Πηγής 

  Ο λαμπρός εορτασμός των πανηγύρεων του ναού συνεχίζεται και 

σήμερα, με τη συμμετοχή του δήμου και όλου του λαού των Αχαρνών. Το 

βράδυ  της  παραμονής  τελείται  μέγας  αρχιερατικός  Εσπερινός 

χοροστατούντος του οικείου Μητροπολίτου.  

  Την  ημέρα  δε  της  εορτής  τελείται  αρχιερατική  πανηγυρική  Θ. 

Λειτουργία, στην οποία συμμετέχουν πολλοί κληρικοί της Μητροπόλεως. 

Στο  κέντρο,  εν  μέσω  ανθών,  εκτίθεται  προς  προσκύνημα  η  εικόνα  της 

Παναγίας,  ενώ μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας γίνεται λιτάνευση της 

Εικόνας  με  τη  συμμετοχή  πολιτικών  και  στρατιωτικών  παραγόντων208. 

Στους  δρόμους  υπάρχουν  πολλοί  μικροπωλητές  ενώ  το  απόγευμα  της 

ημέρας  της  πανήγυρης  λαμβάνουν  χώρα  στο  χώρο  της  πλατείας 

χορευτικές εκδηλώσεις. Το βράδυ καίγονται και πολύχρωμα βεγγαλικά209.  

  

 

                                                            

207 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 61‐2. 

208  Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 64. 

209  Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 64. 
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10.3. Η πανήγυρη του Αγίου Βλασίου 

Λαμπρός  επίσης  είναι  και  ο  εορτασμός  της  πανήγυρης  του Αγίου 

Ιερομάρτυρος Βλασίου πολιούχου και  εφόρου της πόλεως των Αχαρνών. 

Το  εσπέρας  της  παραμονής  πραγματοποιείται  ο  μέγας  πανηγυρικός 

εσπερινός,  χοροστατούντος  του  οικείου Μητροπολίτου  με  τη  συμμετοχή 

του κλήρου της πόλεως καθώς και όλων των ψαλτών της πόλεως. 

Το  πρωΐ  της  κυριωνύμου  τελείται  αρχιερατική  Θ.  Λειτουργία, 

αρτοκλασία  και  λιτάνευση  της  ιεράς  εικόνας  καθώς  και  των  Αγίων 

λειψάνων  του  που  φυλάσσονται  στο  ναό.  Παρίστανται  σε  αυτή  όλες  οι 

αρχές της πόλης ενώ αποδίδονται τιμές από στρατιωτικά τμήματα. Μετά 

τον  εσπερινό  της  επόμενης  γίνεται  παράκληση  και  τα  άγια  λείψανα 

επανατοποθετούνται στην Αγία Τράπεζα210. 

 

10.4. Η πανήγυρη της Αγίας Αικατερίνης 

  Η  τρίτη πανήγυρη που  τελείται με μεγαλοπρέπεια στον  Ιερό Ναό 

του Αγίου  Βλασίου  είναι  αυτή  της Αγίας  και Πανσόφου Αικατερίνης.  Η 

εορτή αυτή καθιερώθηκε για δύο λόγους.   Ο πρώτος έχει να κάνει με το 

ότι ο νέος ναός κτίσθηκε πάνω σε παλιό ναό επ’  ονόματι της Αγίας, ενώ ο 

δεύτερος με το ότι κατά την παράδοση την ημέρα της μνήμης της έγιναν 

τα εγκαίνια του νέου ιερού ναού. 

  Κάθε χρόνο λοιπόν μετά  τον  εσπερινό ακολουθεί αγρυπνία μέχρι 

τις πρωινές ώρες καθώς εκτίθεται η εικόνα της Αγίας προς προσκύνημα211.  

   

                                                            

210 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 66. 

211 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 68. 



  110

10.5. Η πανήγυρη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

  Ακριβώς  δίπλα  από  το  ναό  του  Αγίου  Βλασίου  υπάρχει  ναός  επ’ 

ονόματι  του  Αγίου  ενδόξου  αποστόλου  Ιωάννου  του  Θεολόγου  και 

Ευαγγελιστού.  Ο  εν  λόγω  ναός  χτίστηκε  περί  τον  16ο  αιώνα.  Ο  Α. 

Ορλάνδος  αναφέρει  πως  είναι  καμαροσκέπαστη  βασιλική  μετά 

ημιεξαγωνικής αψίδος  ιερού.  Επίσης αναφέρει  ότι  στις μεγάλες πλευρές 

τις  φέρει  δύο  τυφλά  διακοσμητικά  τόξα.  Η  καμάρα  του  ιερού  δε, 

καταλήγει «πρὸς ἀνατολὰςεἰς τεταρτοσφαίριον βαῖνον ἐπὶ ἡμιχωνίων212». 

  Στο  τέμπλο  φέρει  τις  εικόνες  του  Χριστού,  της  Παναγίας  και  του 

Τιμίου  Προδρόμου,  ενώ  η  εικόνα  του  Αγίου  Ιωάννου  του  Θεολόγου 

ευρίσκεται  σε  τυφλή  κόγχη  στο  νότιο  μέρος  του  ναού.  Μέσα  στο  ναό 

υπάρχουν  τοιχογραφίες θαυμάσιας  τεχνοτροπίας  και  δίπλα στην μορφή 

του  Αγίου  Ιωάννου  βρίσκεται  τοιχογραφία  παλαιότερης  εποχής,  στην 

οποία εικάζεται ότι εικονίζεται ο Άγιος Μελέτιος. 

  Οι περισσότερες τοιχογραφίες έχουν υποστεί φθορά από το χρόνο. 

Σήμερα  σώζονται  πολύ  λίγες,  αλλά  και  αυτές  είναι  αρκετές  για  να  

αναδείξουν  τη  μεγαλοπρέπεια  του  μνημείου.  Στη  νότια  πλευρά  του 

πιστεύεται  ότι  υπήρχε μικρή θύρα από  την οποία μπορούσε να  εισέλθει 

κάποιος  στο  ναό  μόνο  γονατιστός.  Επίσης  θεωρείται  πως  για  την 

ανέγερση  του  καθώς  και  για  τη  διακόσμησή  του  χρησιμοποιήθηκαν 

μάρμαρα από παρακείμενο  γκρεμισμένο αρχαίο ναό. 

  Σήμερα  ο  ναός  του  Αγίου  Ιωάννη  είναι  καθημερινά  ανοιχτός  για 

τους πιστούς και  τους προσκυνητές. Η μετάσταση του Αγίου  εορτάζεται 

                                                            

212 Α. Όρλάνδος, Μεσαιωνικά, σελ. 214. 
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την  26 Σεπτεμβρίου και αποτελεί ακόμα μια λατρευτική ευκαιρία για τον 

πιστό λαό των Αχαρνών213. 

 

10.6. Παναγία η Αρβανίτισσα και Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου 

Η  εικόνα  της  Παναγίας  της  Αρβανίτισσας  είναι  δωρεά  από  την 

πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών κ. Νίτσα Βαρελά εις μνήμη του 

συζύγου  της  και  πρώην  Δημάρχου  Αχαρνών  Μιχάλη  Βαρελά.  Δεκάδες 

είναι  πιστοί  που  συρρέουν  στο Μητροπολιτικό  Ιερό  Ναό  Αγίου  Βλασίου 

για  να  προσκυνήσουν  και  να  προσευχηθούν  στην  ιερή  εικόνα  της 

Παναγίας της Αρβανίτισσας από το 2016214. Μετά την υποδοχή της εικόνας 

τελέστηκε  Εσπερινός  μετά  αρτοκλασίας,  χοροστατούντως  του 

Σεβασμιότατου  Μητροπολίτη  Ιλίου,  Αχαρνών  και  Πετρουπόλεως  κ. 

Αθηναγόρα. 

Η Παναγία Αρβανίτισσα215 αρχικά ήταν γνωστή σε λίγα χωριά στο 

βορειοδυτικό ορεινό μέρος της Χίου. Δίδασκε τους ταπεινούς ποιμένες των 

ορεινών  χωριών  στις  Καρυές  της  Χίου,  απογόνους  των  Αρβανιτών 

πετράδων  του  11ου  αιώνα  σε  μαθήματα  αισθητά  και  νοερά,  ημέρα  και 

νύκτα,  για  να  τους  οδηγήσει  με  βεβαιότητα  στην  αιώνια  σωτηρία  και 

μακαριότητα. 

Η περιοχή της Παναγίας Αρβανίτισσας συνορεύει βορειοανατολικά 

με  το  Όρος  Αίπος  και  δυτικά  με  το  Προβάτειο  Όρος.  Οι  Καρυές,  τα 

                                                            

213 Σ. Αναγνωστόπουλος, Ο Πολιούχος, σελ. 70‐1. 

214 www.imiliou.gr / (ανακτήθηκε στις 29‐8‐2018). 

215 Για την Παναγία την Αρβανίτισσα, βλ. Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, εκδ. Σακκελαρίου, 

Αθήνα 1921, σελ. 489. 

Επίσης, http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/panagia_arbanitissa.htm 

(ανακτήθηκε στις 28‐8‐2018). 
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Αυγώνυμα,  ο  Ανάβατος  και  ο  Δαφνώνας  είναι  τα  χωριά  που 

δημιουργήθηκαν  από  τον  πληθυσμό  που  συνέρρευσε  από  την 

Κωνσταντινούπολη  για  να  κτίσουν  την  Ιερά  Νέα  Μονή,  εκπλήρωση 

υποσχέσεως  του  τάματος  του  εξόριστου  τότε  Κωνσταντίνου  του  Θ´  του 

Μονομάχου και μετά την εξορία Βασιλέως Βυζαντίου 1042‐1054. 

Ο  Ιερός Ναός  κτιζόταν  δώδεκα  χρόνια  με  βασιλικά  έξοδα  επί  της 

εποχής του Κωνσταντίνου του 9ου του Μονομάχου. Η παράδοση αναφέρει 

ότι τόσο καλά επιμελήθηκαν οι οικοδόμοι το ναό ώστε τιμήθηκε ισάξια με 

τα επτά θαύματα του κόσμου. Η αποστολή των καλύτερων τεχνιτών και 

των  υλικών  από  την  Κωνσταντινούπολη  στη  Χίο  έγινε  κατόπιν  Θείας 

αποκάλυψης της Υπεραγίας Θεοτόκου στους πατέρες Νικήτα και  Ιωσήφ, 

οι οποίοι ασκήτευαν τους χρόνους εκείνους στο Προβάτειο Όρος της Χίου. 

Αυτούς  τους  Οσίους  πατέρες  έπεμψε  στη  Μυτιλήνη,  όπου  βρισκόταν 

εξόριστος  από  τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παφλαγώνος  ο Κωνσταντίνος, 

για να προφητεύσουν στο Μονομάχο ότι πρόκειται να βασιλεύσει και στη 

συνέχεια να ζητήσουν από αυτόν Ιερό Ναό και Αγία Μονή. 

Ο  Ιερός  Ναός  της  Αρβανιτίσσης  ανεγέρθηκε  στα  χρόνια  της 

Τουρκοκρατίας, περίπου  το 1905.  Την περίοδο  εκείνη απαγορευόταν από 

τους Τούρκους να χτίζονται Χριστιανικοί Ναοί, κρυφά όμως με τη βοήθεια 

των  ποιμένων  Καρούσων  και  των  άλλων  συγχωριανών  έπειτα  από 

μεγάλο  αγώνα,  ταλαιπωρία  και  εργασία,  κυρίως  τη  νύχτα,  έχτισαν  και 

ολοκλήρωσαν τον Ιερό Ναό. Οι άνθρωποι αυτοί στο πέρασμα των αιώνων 

ζούσαν  φτωχικά  με  πολλές  στερήσεις,  οι  οποίες  ανάγκασαν  τους 

περισσότερους  από  αυτούς  να  ξενιτευθούν  στην  Αμερική  και  την 

Αυστραλία  για  ένα  καλύτερο  μέλλον.  Άνθρωποι  φτωχοί,  αλλά  πολύ 

θεοσεβείς  που  ζούσαν  με  την  ελπίδα  της  προστασίας  της  Υπεραγίας 

Θεοτόκου.  Έβλεπαν  οπτασίες  και  οράματα  με  την  Παναγία  την 

Αρβανίτισσα,  που  τους  συντρόφευε  και  τους  έδινε  κουράγιο  στον  άνισο 
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καθημερινό αγώνα της επιβίωσής τους. Τις περισσότερες φορές έβλεπαν 

στις κορυφογραμμές μια λυγερόκορμη κοπέλα με αρβανίτικη φορεσιά να 

περιδιαβαίνει.  Από  στόμα  σε  στόμα  διαδόθηκε  σε  όλους  και  κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι είναι η Παναγία και λόγω αυτής της ενδυμασίας της 

την ονόμασαν Παναγία Αρβανίτισσα. 

Το 1912 που διώχθηκαν οι Τούρκοι από τη Χίο και απελευθερώθηκε 

το  νησί,  μια  ομάδα  Τούρκων  στρατιωτών  διωκόμενοι  από  τους  Έλληνες 

μπήκαν στον Ιερό Ναό της Αρβανίτισσας και προκάλεσαν λεηλασίες και 

ζημίες στον Ιερό Ναό και τις Άγιες εικόνες. Τις έσπασαν, τις έκαψαν, τις 

κατατρύπησαν  και  τις  χαράκωσαν  με  τα  ξίφη  τους.  Μερικές  σώζονται 

μέχρι και σήμερα φέροντας τα σημάδια της βαρβαρότητας. 

Έχουν  καταγραφεί  αρκετές  αναφορές  και  μαρτυρίες  του 

θαυματουργικού  έργου  της  Παναγίας  Αρβανιτίσσης.  Μάλιστα  έχει 

αναφερθεί  ότι  παρουσιάστηκε  στον  ύπνο  κάποιων  ποιμένων  και  τους 

αποκάλυψε  πού  είχαν  κρύψει  κιούπια  με  χρυσά  νομίσματα  οι  Τούρκοι 

κατά  την  υποχώρησή  τους  το  1912,  στην  περιοχή  της  Αρβανίτισσας  και 

πραγματικά τα βρήκαν. Η μορφή της Παναγίας που έβλεπαν στον ύπνο 

τους οι ποιμένες ήταν πάντοτε ίδια. Λυγερόκορμη κοπέλα με αρβανίτικη 

φορεσιά, που τους καθοδηγούσε πού να ψάξουν και πώς να σκάψουν. 

Η  υιοθεσία  των  απλών  ποιμένων  από  τη  Μητέρα  του  Θεού  και 

Μητέρα όλων των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών ήταν μια ανταπόδοση 

στην  ευαρέσκεια  που  Της  είχαν  προσφέρει  οι  άριστοι  πετράδες  και 

κτιστάδες,  οι  οποίοι,  ερχόμενοι  στην  Κωνσταντινούπολη  από  την 

Αρβανιτιά,  δηλαδή  τη  σημερινή  Βόρειο Ήπειρο,  με  τις  οικογένειές  τους, 

απεστάλησαν στη Χίο το 1042‐1043 από τον Αυτοκράτορα της Ρωμιοσύνης 

Κωνσταντίνο  τον 9ο  το Μονομάχο  και  έκτισαν  την περικαλλή  Ιερά Νέα 

Μονή της Χίου. Ένα λαμπρό οικοδόμημα, το οποίο, παρ’ όλες τις φυσικές 

καταστροφές  και  τις  επιδρομές  βαρβάρων  στέκει  ως  σήμερα  και 
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συντηρείται  με  τη  συγκινητική  ευαισθησία  και πίστη  του Μητροπολίτου 

Χίου και της πολιτειακής αρχής, με δέος και αγάπη. 
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