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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 
Στο προηγούµενο βιβλίο καταγράφτηκε η ιστορία της Πεντέλης από τους απώτατους προϊ-
στορικούς χρόνους έως την εποχή των Ρωµαίων. Το παρόν βιβλίο αποτελεί τη συνέχεια του 
πρώτου.  
Γράφοντας για την Πεντέλη της βυζαντινής, µεσαιωνικής, νεότερης και σύγχρονης εποχής, 

γρήγορα διαπίστωσα πως ήταν αδύνατο να χωρέσει όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών σε ένα 
µόνο βιβλίο· κι αυτό γιατί όσο αποµακρυνόµαστε από την αρχαιότητα και βαδίζουµε προς τη 
σύγχρονη εποχή, τα ιστορικά στοιχεία και τα ίχνη της ανθρώπινης δραστηριότητας των επο-
χών που µας ενδιαφέρουν ολοένα αυξάνονται. Αποφάσισα λοιπόν να το χωρίσω σε δύο µέρη. 
Έτσι, το βιβλίο αυτό ασχολείται κατά κύριο λόγο µε τους αιώνες του ασκητικού βίου στο 
βουνό και τα µνηµεία της χριστιανικής λατρείας που βρίσκονται διάσπαρτα στις πλαγιές του.  
Ορισµένοι γνωστοί µου είχαν απορήσει µε την «υποµονή» και την «αντοχή» µου, που ως 

µη θρησκευόµενος έκατσα να γράψω ένα βιβλίο για ασκητήρια µονές και µοναχούς. Από τη 
στιγµή όµως που επιχείρησα να συγγράψω µία όσο το δυνατόν λεπτοµερή ιστορία της Πεντέ-
λης, θα ήταν ανοησία να παραβλέψω το θρησκευτικό παρακλάδι της. 
Αν και εκφράζω ορισµένες αµφιβολίες και αντιρρήσεις όσον αφορά κάποια «αδιαµφισβή-

τητα» ιστορικά γεγονότα, οπωσδήποτε δε στοχεύω σε καµία... “αποκατάσταση της ιστορίας”. 
Υπενθυµίζω –το είχα γράψει και στο προηγούµενο βιβλίο– πως δεν είµαι ιστορικός, αλλά ού-
τε τον παριστάνω. Και τα δύο αυτά βιβλία θα χαρακτηρίζονταν περισσότερο ως εκθέσεις των 
ανά εποχή µνηµείων και λοιπών έργων πάνω στην Πεντέλη, µε την ιστορία σε δεύτερο ρόλο, 
ως απαραίτητο συστατικό για την πληρέστερη περιγραφή τους. Ο πυρήνας του ενδιαφέρο-
ντός µου εντοπίζεται στα έργα των ανθρώπων πάνω στο βουνό και, πολύ περισσότερο, στο 
ίδιο το βουνό. Τα βιβλία αυτά γράφτηκαν κυρίως για λόγους συναισθηµατικούς, εφόσον τα 
περισσότερα από τα µνηµεία αυτά, αρχαία και βυζαντινά, ή απλώς παλαιά, έχουν συνδεθεί µε 
αµέτρητες καταστάσεις και γεγονότα του «πεντελικού» µου βίου, και άρα, µοιραία αποτε-
λούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού.  

 
 
Καλή ανάγνωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Κεφάλαιο 1 

 
ΟΙ ΑΣΚΗΤΕΣ 

 
 

«Εις τας χαράδρας και εις τα κοιλώµατα µέσα, 
όπου υπάρχει διαυγές νερόν και σκιερά ηρεµία, 

εκεί ιδρύθησαν σεµνεία, εις τους πολιούς τοίχους 
των οποίων ο χρόνος είχεν επιστρώσει το χρώµα 
της παλαιότητος και ο θρύλος τους ιστούς του µυ-

στηρίου. 
Εκεί µέσα έµεινεν, αιώνας τώρα, κλεισµένη η Ελ-
ληνική ζωή, διαλαλούσα εις τας πεδιάδας την Πί-

στιν, µε του γλυκυτάτου σηµάντρου της ηχούς, 
ενώ κάτω από τα Σταυροθόλια, αρωµατισµένα 

από την µυρτιά και την δάφνην και το µοσχολίβα-
νον – παλαιά σύµβολα της ελευθερίας, της δόξης 
και του µαρτυρίου – αντήχει της πίστεως η πα-

τροπαράδοτος υµνωδία».  
 

∆ηµήτριος Καµπούρογλου 
 
 
Όπως γράφει ο αρχαίος περιηγητής της ελληνικής υπαίθρου Παυσανίας, τα αποθέµατα µαρ-
µάρου στα λατοµεία της Πεντέλης άρχισαν να εξαντλούνται ήδη από τα µέσα του 2ου µ.Χ. 
αιώνα, κυρίως λόγω της κατασκευής του Παναθηναϊκού Σταδίου από τον Ηρώδη τον Αττι-
κό·1 πράγµα που σηµαίνει πως έπειτα από κάποιο καιρό η λειτουργία των λατοµείων έπαψε 
ολοκληρωτικά, για να επαναχρησιµοποιηθούν αιώνες αργότερα –το λατοµείο της Σπηλιάς 
συγκεκριµένα– επί βασιλείας Όθωνα. Εποµένως, το βουνό πέρασε από ένα αδιατάρακτο κε-
νό, από την εποχή δηλαδή της εγκατάλειψης των λατοµείων, έως την εποχή που πάτησε το 
πόδι του ο πρώτος ασκητής. 
Στους πρώτους ασκητές αναφέρεται ο Αναστάσιος Ορλάνδος: «Αιώνας προ της ι-

δρύσεως της µεγάλης Μονής Πεντέλης υπήρχον επί του Πεντελικού ησυχαστήραι ή 
σκήται κατεσπαρµέναι επί των κλιτύων, ιδίως είς όσα σηµεία ανέβλυζεν ύδωρ ή όσα 
παρείχον άλλα σπουδαία προτερήµατα. Εν ταις σκήταις ταύταις εµόναζαν ασκηταί 
εγγράµµατοι και ενάρετοι αποφεύγοντες τα εγκόσµια και αφιερωµένοι εις του θείου 
την λατρείαν».2 Επίσης, ο ∆ηµήτριος Καµπούρογλου: «...εις όσα µέρη υπήρχε νερόν ή ερη-
µοκλήσι, ήτο και από ένας ασκητής. 
Ο περιφηµότερος όλων ήτο τρυπωµένος µέσα εις την γνωστήν Σπηληά της Πεντέλης, εις το 

εκκλησιδάκι της του Αγίου Νικολάου, εις τους βράχους του οποίου ο ασκητής, ως άλλος αρχαί-
ος νυµφόληπτος, είχε σκαλίσει την εικόνα της προστάτιδός του Αγίας. 
Ασκητής λοιπόν εις τον Άγιον Γεώργιον του Κοκκιναρά, ασκητής εις τον Άγιον Ιωάννην, εις 

τον Άγιον Παντελεήµωνα, εις τον Άγιον Λουκάν, εις τον Χρυσόστοµον, εις τους Ταξιάρχας του 
Καµαριού και εις την Φραγκοκλησσιά του Μπογιατιού και εις τον Άγιον Πέτρον…»3 Κάπου 
αλλού γράφει ο ίδιος ιστορικός: «∆εν υπήρχε τρύπα µυστική, ή ερείπιον λησµονηµένον, ή δρυ-
µός προστατευτικός, ή βρυσούλα καλόψυχη, που να µην είχε µαζί µε το αφανές στοιχειό της, 
και έναν κρυµµένον ανθρωπόµορφον, τον Ασκητήν, του οποίου προορισµός ήτο να προσεύχε-
ται, να εθελοβασανίζεται και να περιφρονή την ευµορφιά της φύσεως που τον περιεκύκλωνε, 
ζων µακράν της πόλεως και των χωρίων της, αλλά και της χαράς του πραγµατικού βίου, µε την 
ελπίδα να απολαύση την µετά θάνατον άδηλον ευτυχίαν. 
                                                 
1 Βλ. «Αττικά», 19,6. Εκδ. Κάκτος. 
2 «Μεσαιωνικά µνηµεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος 
και Αιγάλεω», Αθήναι, 1933, σελ. 192. 
3 «Ο Αναδροµάρης», εκδ. Καραβία, σελ. 98. 
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Εκεί, εις την ερηµιά, έρριπτε κάπου τας αναµνήσεις του µαζί µε το όνοµά του, ο Ασκητής, και 
εζούσεν άγνωστος και λησµονηµένος».1  

O Κύριλλος ∆έγλερης, επίσης, στα αποµνηµονεύµατά του σηµειώνει: «Περιελθών (ο Τιµό-
θεος)2 από άκρου εις άκρον το Πεντελικόν όρος εύρεν αυτό υπό διαφόρων εγγράµµατων κληρι-
κών κατωκηµένον, εις όσα µέρη του όρους υπήρχαν ύδωρ και ναΐσκος...[...] Άπασαι αι θέσεις 
αύται κείνται επί του Πεντελικού, εν αις οι κατοικήσαντες είχον σχηµατίσει κηπίδια, διότι υπήρ-
χεν εις όλα τα µέρη αυτά ύδωρ».3 
Έτσι λοιπόν η Πεντέλη, για αιώνες αποτέλεσε το… «Άγιον Όρος» της Αττικής, έλαβε µά-

λιστα µια παραπλήσια ονοµασία: «Όρος των Αµώµων» (άµωµος = καθαρός, αναµάρτητος): 
«Το βουνόν της Πεντέλης –ο Βριλησσός, τον οποίον επροστάτευεν η Αθηνά4– κατά την περίο-
δον του χριστιανικού του βίου ηµπορούσε να ονοµασθή και Βουνόν των Ασκητών, των αµέσων 
αυτών διαδόχων των Νυµφολήπτων, που τους πλησιάζει κάποιον πάθος και τους αποµακρύνει 
η καλαισθησία. 
Παλαιά εκκλησιαστικά έγγραφα φαίνεται, ότι το Πεντελικόν χαρακτηρίζουν, ως Όρος των 

Αµώµων».5  
Προς το τέλος της ασκητικής εποχής, 60 χρόνια δηλαδή πριν από την έλευση του Τιµόθε-

ου, φαίνεται ότι διάφοροι κληρικοί των Αθηνών προσχώρησαν στις τάξεις των ασκητών ε-
ξαιτίας των τουρκικών καταδιώξεων: «Φαίνεται ότι η µεγάλη καταδίωξις της Χριστιανικής 
θρησκείας επήλθεν εν έτει 1518, ως ο Κύριλλος ∆εγλέρης εν τοις Αποµνηµονεύµασιν αυτού ση-
µειοί:“ πολλοί ιεροί ναοί ηρπάγησαν και εις Τζαµία µετεβλήθησαν, άλλοι δε κατεστράφησαν 
καθ’ ολοκληρίαν”, διάφοροι δε κληρικοί κατέφυγον εις τα όρη κατοικήσαντες όπου υπήρχε 
ναΐσκος και ύδωρ».6 Επίσης: «…κατά τους ζοφερούς της Τουρκοκρατίας χρόνους τα πολύδεν-
δρα του Πεντελικού τοπία και τα σπήλαια, εχρησίµευσαν ως κρυσφήγετα εις καταδιωκοµένους 
εναρέτους και ευσεβείς άνδρας».7 
∆εν ξέρουµε εάν πράγµατι κατέφυγαν Αθηναίοι κληρικοί στην Πεντέλη επειδή ήταν κυνη-

γηµένοι από τους Τούρκους ή επειδή οι χριστιανικοί ναοί µετατρέπονταν σε τζαµιά.  Ο Κα-
µπούρογλου γράφει πως οι εκκλησίες επί τουρκοκρατίας ήταν πολυπληθείς.8 Υπάρχουν επί-

                                                 
1 «ΟΑναδροµάρης της Αττικής», εκδ. Καραβία, σελ 55.  
2 Πρόκειται για τον κτήτορα της ιεράς µονής Πεντέλης ο οποίος περιόδευσε σε όλο το βουνό αναζητώ-
ντας τους ασκητές. Βλ. 6ο κεφάλαιο.  
3 ∆ηµ. Καµπούρογλου, «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 299, εκδ. Παλµός-Αντωνόπουλος, Α-
θήνα 1995, και «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηναίων, τοµ. Α΄, σελ. 390, Εκδ. Αλέξανδρου Παπαγε-
ωργίου, εν Αθήναις 1889.  
4 Αυτό το λέει ορµώµενος από την αναφορά του Παυσανία («Αττικά», 36, 2), ότι στην Πεντέλη (κατά 
πάσα πιθανότητα στην κορυφή του βουνού) υπήρχε άγαλµα της Θεάς Αθηνάς. (Βλ. προηγούµενο βι-
βλίο.)  
5 ∆ηµ. Καµπούρογλου: «ΟΑναδροµάρης της Αττικής», εκδ. Βιβλιοπωλείο ∆.Ν.Καραβία, σελ. 55. 
6 «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄ σελ. 242-244. 
7 Καµπούρογλου, ό.π., σελ. 299. 
8 «Βυζαντινών αιώνων εκκλησίαι ήσαν πολυπληθείς εις τας Αθήνας, προξενήσασαι αληθή κατάπληξιν εις 
τους περιηγητάς. Αι της πόλεως και των προαστείων και των προαστείων-σωπολίων-παλαιαί εκκλησίαι 
αύται, υπερέβαιναν τας τριακοσίας. Και επί Τουρκοκρατίας ευρίσκοµεν εγειρόµενα, παρά πάσας τας εκ 
του Ιερού Νόµου παρεµβαλλοµένας δυσχερείας, θρησκευτικά των ορθοδόξων ιδρύµατα, ιδίως µοναστή-
ρια, τα πλείστα συµπληρωτικά ή ανακαινιστικά προκαταστραφέντων». («Αι Παλαιαί Αθήναι», εκδ. Βι-
βλιοπωλείον Γεωργίου Ι. Βασιλείου, σελ. 12.)  
Ο Καµπούρογλου καταγράφει µόνο 8 τζαµιά, εκ των οποίων, µόνο τα δύο χτίστηκαν επιβεβαιωµένα 

πάνω από εκκλησίες. Πρόκειται για την εκκλησία της Παναγίας Αθηνιώτισσας, στον εσωτερικό χώρο 
του Παρθενώνα, και την Παναγία του Σταροπάζαρου. Στην περίπτωση της Αθηνιώτισσας δεν είναι δύ-
σκολο να φανταστούµε για ποιο λόγο έγινε τζαµί. Επρόκειτο για τον Παρθενώνα, το επίκεντρο του αρ-
χαιοελληνικού πολιτισµού. «Λογικό» ήταν για τον κατακτητή, να θέσει το στίγµα της κυριαρχίας του 
στο πιο σηµαντικό µνηµείο της αρχαιότητας. Ελάχιστη σηµασία θα είχε για τον Τούρκο αν εκεί υπήρχε 
εκκλησία. Όσο για την Παναγία του Σταροπάζαρου, αυτή ίσως είναι και η µόνη περίπτωση εκκλησίας 
σε ολόκληρη την Αθήνα όπου έγινε τζαµί.  
Θα µπορούσε κάποιος να προσθέσει στις καταπατηµένες εκκλησίες και τον Πύργο των Ανέµων, η 

Ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου. Όµως ο Καµπούρογλου δεν φαίνεται απόλυτα βέβαιος γι’ αυ-
τό: «Ώστε το υδραυλικόν και ηλιακόν ωρολόγιον του Ανδρονίκου Κυρρήστου, το οποίον αν δεν µετετρά-
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σης πολλά γεγονότα που µαρτυρούν τις άριστες σχέσεις Εκκλησίας - Οθωµανών, και που σε 
αυτά καταδεικνύεται πως η Εκκλησία (τουλάχιστον στον βασικό κορµό της) άλλο δεν έκανε 
από το να αποτρέπει, να βρίζει και να αφορίζει κάθε έννοια επανάστασης ενάντια στον τουρ-
κικό ζυγό. Εποµένως, είτε η καταδίωξη δε συνέβη ποτέ, είτε κάποιες µεµονωµένες περιπτώ-
σεις παρουσιάστηκαν ως µια γενικευµένη κατάσταση.  
Οι σπηλιές, τα δάση και οι χαράδρες της Πεντέλης ήταν γεµάτα από ασκητές µέχρι τον 16ο 

αιώνα, ώσπου εµφανίστηκε ο Τιµόθεος, συγκεντρώνοντας όλους τους ασκητές (ή σχεδόν ό-
λους) στη νεοσύστατη µονή του.  
Ποια εποχή όµως τελικά εµφανίστηκαν στο βουνό οι πρώτοι ασκητές, και σε ποιο σηµείο; 

Για την απάντηση θα πρέπει µάλλον να στρέψουµε το βλέµµα µας στη Σπηλιά της Πεντέλης. 
Σε αυτή είναι αφιερωµένο το επόµενο κεφάλαιο.  
 
 
 

 
Ασκητές της Πεντέλης µέσα σε σπήλαια και δίπλα σε αρχαία ερείπια.  

Από τοιχογραφία της µονής Πεντέλης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                                                                                                            
πη εις Καθολικόν Μονής ή εις εκκλησίαν, πάντως όµως εχρησιµοποιήθη ως βοηθητικόν οικοδόµηµα γει-
τονικού χριστιανικού ιδρύµατος, κατέληξεν εις Τεκέν της Μωαµεθανικής πίστεως...» (Ό.π., σελ. 372.) 
Αντιθέτως, άλλα τζαµιά και λοιπά τουρκικά κτίρια βλέπουµε ότι δεν κτίστηκαν στο χώρο εκκλη-

σιών, αλλά χρησιµοποιήθηκαν αρχαία µνηµεία ή τµήµατα αρχαίων ναών, ή απλώς βρίσκονταν σε χώ-
ρους αρχαίων ερειπίων. Επί παραδείγµατι, για το µαρµαροκονίαµα των τοίχων του τζαµιού που βρί-
σκεται στο Μοναστηράκι ανατινάχτηκε ένας από τους κίονες του ναού του Ολυµπίειου ∆ιός. Άλλοι 
µελετητές ισχυρίζονται ότι ο κίονας αυτός ανήκε στη ρωµαϊκή βιβλιοθήκη του Αδριανού. Ο Μενδρε-
σές, το ιεροσπουδαστήριο της τουρκικής νεολαίας, δε χρησιµοποίησε κάποια υπάρχουσα εκκλησία αλ-
λά κτίστηκε πάνω από αρχαία ερείπια. Ο Έφορος των αρχαιοτήτων Αθηνών κ. Κουρουνιώτης (1914) 
έγραφε: «Είναι εκτισµένος (ο Μενδρεσές) αµέσως παρά την αρχαίαν Αγοράν, επί της κεντρικωτέρας θέ-
σεως των αρχαίων Αθηνών, και εις την οικοδοµήν αυτήν έχουσι βεβαίως χρησιµοποιηθή σπουδαίοι λίθοι 
εκ του κτιρίου της Αγοράς». (∆ηµ. Καµπούρογλου: «Αι Παλαιαί Αθήναι,», σελ. 380-381).  
Ακόµα και το τζαµί της κατεσπαρµένης από εκκλησίες Κηφισιάς, δεν κατέστρεψε κάποια προϋπάρ-

χουσα εκκλησία αλλά κτίστηκε σε ξεχωριστό σηµείο. 



 
Κεφάλαιο 2 

 
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΑΜΩΜΩΝ 

 
 

1. ΟΙ ΑΣΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ 
 
Είπαµε προηγουµένως ότι τα αρχαία λατοµεία έπαυσαν να λειτουργούν λίγο µετά τα µέσα 
του 2ου µ.Χ. αιώνα, οπότε η ιστορία της Σπηλιάς ξεκινάει πάλι από την εµφάνιση του πρώτου 
ασκητή. ∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο που να γεφυρώνει αυτό το ιστορικό χάσµα, και είναι 
µάλλον αµφίβολο το κατά πόσο τη χρησιµοποίησαν κάποιοι, µε µόνη εξαίρεση τους βοσκούς. 
Ένα στοιχείο που συνηγορεί στο ότι η Σπηλιά έµεινε οπωσδήποτε αδιατάρακτη για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, ήταν η ύπαρξη της σταλαγµιτικής κρούστας µε την οποία καλύφθηκε όλη 
η αρχαία λατύπη στο εσωτερικό της.1  
Ώσπου κάποια στιγµή κάνει την εµφάνισή του ο πρώτος ασκητής. Σε αυτόν αναφέρεται ο 

Καµπούρογλου: «Εις το βάθος [της Σπηλιάς] υπάρχει µια µικρά τοξοειδής οπή και µερικά 
µαρµάρινα σκαλοπάτια. 
   Πρόσεχε και προχώρει. 
   Τα µάτια σου έχουν συνειθίσει πλέον, και τώρα θα ιδής εις το βάθος το πρόσωπόν σου ξάστε-
ρα, µέσα εις την στερνίτσα µε το “ αθάνατο νερό”. 2 
   Όταν το παραµύθι ήτον ιστορία, από εκεί έπιναν αι ωραίαι Νύµφαι της Σπηληάς του Πεντελι-
κού

.  και όταν ετράπησαν εις φυγήν εις την θέαν του πρώτου Ασκητού, εξηκολούθησε να πίνη 
αυτός από το ίδιο το νερόν που είχαν ακουµπήσει της Νύµφης τα χειλάκια. 
   Πόσες µετάνοιες να έκαµεν ο Ασκητής αυτός, διά να φύγη ο πειρασµός των ωραίων οπτα-
σιών, τας οποίας ενόµιζεν, ότι τους τας στέλνει ο ∆ιάβολος, ενώ του τας διωχέτευεν εις το αίµα 
του το µαγεµένον αυτό της σπηληάς νερόν! 
   Και οι συνάδελφοί του Ασκηταί, δεν ηµπορούσαν να καταλάβουν, γιατί, αντί να γεράζη, όλο 
και ξανάνειωνε. Τόσον, που ελησµόνησε και ο ίδιος τα χρόνια του, και ακόµη ίσως θα ζούσε, 
αν µία νύχτα, θέλοντας να πιάσει έναν αετό που  εφώληαζε ψηλά στον βράχο, για να κάµει το 
φτερό του κοντύλι να γράψη τις αµαρτίες του, δεν έπεφτε να σκοτωθή. 
   Και ένας µικρός βοσκός, το πρωΐ που ηύρε σφιχταγκαλιασµένους και σκοτωµένους τον Ασκη-
τή και τον Αετό, έθαψε τον Ασκητή και µε το φτεροκόκκαλο του Αετού έκαµε σουραύλι».3  
Μέσα από αυτή τη διήγηση, ο Καµπούρογλου πιθανώς µεταδίδει (συγκαλυµµένα) την πλη-

ροφορία πως η υπόγεια πηγή της Σπηλιάς λειτούργησε κάποτε ως Νυµφαίο. Αν είναι ορθός ο 
συλλογισµός, τότε η φυγή στην οποία ετράπησαν οι Νύµφες δεν µπορεί παρά να υποδηλώνει 
την κατάργηση της παλιάς θρησκείας και την εγκαθίδρυση της καινούργιας.  
Κάπου αλλού γράφει πάλι για εκείνον τον ασκητή ο ιστορικός της Αθήνας: «Είχαν τροµά-

ξει και άλλοτε αι Νύµφαι, νοµίζοντας πως τας ανεκάλυψεν ο Σιληνός οδηγών στίφος Σατύρων. 
Αλλ’ ήσαν τράγοι, και αι Νύµφαι εξέσπασαν σε γέλια. Τώρα όµως δεν γελούν εις την θέαν του 
τραγογένη -έτσι τον θέλει ο λαός τον 'Αγιον άνθρωπο- φεύγουν, κι ακόµη φεύγουν!... Αλλά δεν 
τας ελησµόνησεν η παράδοσις και εσώθησαν εις την διήγησιν “ για τις δύο νύφες που για να 
γλυτώσουν από τους ανεπιθύµητους γαµπρούς, κατέφυγαν στη σπηληά της Μεντέλης”. 4 
Ο ασκητής µας δεν λαξεύει, όπως ο Νυµφόληπτος της σπηληάς του Υµηττού τον Πάνα, ούτε 

τον εαυτόν του, ούτε την Νύµφην της αγάπης του που τον έκαµε και πήρε τα βουνά· ο Ασκητής 

                                                 
1 Βλ. ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ: «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», κεφ. Αρχαιοδίφες και Ανασκαφείς, τµ. 2. 
(www.iranon.gr) Όπως γράφω στο προηγούµενο βιβλίο, το έδαφος της Σπηλιάς δεν ήταν το φυσικό, 
αλλά πρόκειται για τις συνεχείς εναποθέσεις λατύπης των αρχαίων εργατών του λατοµείου.  
2 Εννοεί το πέρασµα το οποίο µέσω βαθµίδων κατέληγε στην πηγή, γνωστή σήµερα ως «λιµνούλα». 
3 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», εκδ. Βιβλιοπωλείο ∆.Ν.Καραβία, σελ. 55-56. 
4 Οι δύο νύφες αναφέρονται και από τον Αλβανάκη: «Εντός του σπηλαίου ευρίσκεται φυσική κρύπτη, εν 
η υπάρχει παράδοσις ότι προ χρόνων πολλών –ίσως επί τουρκοκρατίας– κατέφυγον δύο νύµφαι εξ Αµα-
ρουσίου, αποστέργουσαι τον γάµον. Το τέλος των ατυχών εκείνων αγνοείται». («Ιστορία των Ιερών Μο-
νών του Κράτους, τοµ. Α΄, Ιερά Μονή Πεντέλης, Αθήναι 1905, σελ. 14). 
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του Βριλλησσού λαξεύει τους Αγγέλους που θα παραλάβουν την ψυχήν του, Σταυρούς και άλ-
λους Σταυρούς, κάτι αετούς –αυτούς που του έδωσαν την ιδέαν της καταστροφής του– και ένα 
τσαµπί σταφύλι που είναι και θρησκευτικόν σύµβολον, αλλά και παιδιάστική του ίσως ανάµνη-
σις, από τότε που ελέγετο Νικολάκης. Κατόπιν έγινε Νικόλαος και τώρα Νικάνωρ. ('Αγιος Νι-
κόλαος είναι και η εκκλησία του σπηλαίου). 
Αλλά κοντά στο τσαµπί είναι λαξευµένο και ένα περιστεράκι, και το τσαµπί βγαίνει από ένα 

βάζο που έχει το σχήµα καρδιάς!1 ∆υστυχισµένε ασκητή, χωρίς να το θέλης µας εξεµυστηρεύθης 
τον πόνον σου. Αυτή είναι η ιστορία σου όλη κι όλη».2  
Ήταν αδύνατον να τις λησµονήσει η παράδοση, διότι ο λαός δεν µπορούσε –και παρά τις 

«φιλότιµες» προσπάθειες της εκκλησίας– να ξεριζώσει τόσο εύκολα από µέσα του αντιλήψεις 
χιλιάδων χρόνων. Έτσι οι αρχαίες Νύµφες έγιναν οι Νεράϊδες των µεσαιωνικών παραµυθιών, 
ή πήραν άλλες µορφές, πιο «θνητές», όπως οι δύο µελλόνυµφες που αναφέρει ο Καµπούρο-
γλου.  
Η ερµηνεία που δίνει ο Καµπούρογλου για το όνοµα της εκκλησίας της Σπηλιάς πιθανότα-

τα προέρχεται από µια επιγραφή κάποιου ιεροµόναχου Νικολάου, χαραγµένη πάνω στην τοι-
χογραφία του οµώνυµου αγίου, που υπήρχε στο βόρειο παρεκκλήσιο. Ίσως πάλι να προέρχε-
ται από κάποια παλαιότερη παράδοση που άκουσε από τους γηραιότερους της µονής Πεντέ-
λης, και ενδεχοµένως να είχε ακούσει κι άλλες διηγήσεις που θα έριχναν περισσότερο φως 
στην άγνωστη ιστορία της Σπηλιάς.  
Η εποχή εµφάνισης των πρώτων ασκητών στη Σπηλιά µπορεί να δοθεί µόνο µέσω των ανα-

γλύφων που βρίσκονται στα ναΰδρια, όµως οι απόψεις διίστανται ως προς την εποχή της δη-
µιουργίας τους· άλλοι τα τοποθετούν στην παλαιοχριστιανική εποχή και άλλοι στη µεταβυζα-
ντινή. Ο Γεώργιος Γ. Λαδάς ισχυρίζεται ότι «κατά τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους (150 - 527 
µ.Χ.), ως εµφαίνεται εκ των περισωθέντων επιγραφών καθιερώθη εν αυτή (τη Σπηλιά) η χριστια-
νική λατρεία…»3 Ο Σωτηρίου τα τοποθετεί στον 6ο-7ο αιώνα: «Ούτως  οι τρείς µεγάλοι σταυ-
ροί µε τα άκρα των κεραιών πεπλατυσµένα και µε την γραµµήν του µονογράµµατος λεπτήν έ-
χουν οµοιότητα προς τους µονογραµµατικούς σταυρούς των νεκρικών κοπτικών στηλών του 6ου 
και του 7ου αιώνος. Επίσης τα σχήµατα των τριών άλλων σταυρών, τους οποίους κρατούν οι 
άγγελοι, είναι όµοια προς σχήµατα αναγλύφων ή εγχάρακτων επιταφίων. [...] Η παράστασις αε-
τών, λίαν διαδεδοµένον θέµα κατά την παλαιοχριστιανικήν εποχήν απαντά συνηθέστερον εις 
τας κοπτικάς στήλας και θα ηδύνατο ίσως να διευκρινίσει το ζήτηµα της εξ Αιγύπτου εισαγωγής 
του ασκητικού βίου».4 Στον 7ο αιώνα τα τοποθετεί ο ιστορικός τέχνης Ιωάννης Ιωάννου, ενώ 
επισηµαίνει και την µοναδικότητά τους: «...Στα µεταβυζαντινά σκαλίσµατα του Αγίου Σπυρίδω-
να 7ου  αιώνα βλέπουµε δύο αγγέλους, αετούς, πουλιά, σταφύλι και σταυρό. Όµοια µε αυτά τα λι-
θόγλυπτα δεν βρίσκονται σε άλλο γνωστό Ελληνικό σπήλαιο (από τις µελετηµένες σπηλαιο-
εκκλησίες). Έχουν απασχολήσει αρκετούς µελετητές».5 
Ο Σωτηρίου είναι ο πρώτος που άφησε υπόνοιες πως οι ασκητές της Σπηλιάς ήταν Χριστι-

ανοί Κόπτες από την Αίγυπτο. Ενισχυτικό της υπόθεσης αυτής θα µπορούσε να αποτελέσει η 
πληροφορία που παραδίδει ο Iranon, πως η Κοπτική Αίγυπτος υπήρξε η κοιτίδα του ασκητι-
σµού, πρακτική που αργότερα διαδόθηκε και στους υπόλοιπους χριστιανικούς πληθυσµούς. Οι 
Κόπτες επέλεγαν κατά κανόνα δυσπρόσιτες τοποθεσίες και κυρίως αποµονωµένα σπήλαια. Ο 
ίδιος ερευνητής εν συνεχεία εξηγεί πως η άποψη του Σωτηρίου για την «εξ Αιγύπτου εισαγωγή 
του ασκητικού βίου» ενισχύεται από το γεγονός ότι το 641 αρκετοί Κόπτες εγκατέλειψαν τον 
τόπο τους εξαιτίας της κατάκτησης της Αιγύπτου από τους Άραβες, και εγκαταστάθηκαν σε 
διάφορες περιοχές του Βυζαντίου ανάµεσα σε αυτές και στην Ελλάδα. Σηµειώνει επίσης ότι ε-
κείνη την εποχή θεωρείται πως εγκαταστάθηκαν και οι πρώτοι ασκητές στο Άγιο Όρος, οι ο-
ποίοι προέρχονταν από την Αίγυπτο, τη Συρία και την Παλαιστίνη.6  

                                                 
1 Αναφέρεται στα ανάγλυφα του ασκητηρίου του Αγίου Σπυρίδωνα. 
2 Περιοδικό «Νέα Εστία»: «Το Μονοπάτι της Σπηληάς», τ. 14-15, 15 Οκτωβρίου 1927. 
3 Περιοδικό «Ο Συλλέκτης»: «Η ΣΠΗΛΗΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ εις επικρίσεις των 
βυζαντινολόγων καθηγητών Γ. Α. Σωτηρίου και Α. Κ. Ορλάνδου», 1963, σελ. 166. 
4 «Ηµερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος»: Η Σπηλιά της Πεντέλης, 1927, σελ. 49-50.  
5 «Ιστορία, Θρύλοι και Παραδόσεις του Πεντελικού Βουνού», σελ. 126. 
6 «ΠΕΝΤΕΛΗ», ειδικό µέρος: «Η Αδελφότητα της Σπηλιάς». (www.iranon.gr) 
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∆εν είναι καθόλου απίθανο λοιπόν να εγκαταστάθηκαν Κόπτες και στη Σπηλιά της Πεντέλης, 
θεωρώ όµως ότι η Σπηλιά υπήρξε τόπος ασκητισµού ήδη από την παλαιοχριστιανική εποχή. 
Τα χνάρια των πρώτων ασκητών ακολούθησαν κι άλλοι στο πέρασµα των αιώνων, αποζη-

τώντας κι αυτοί το µοναχικό βίο. Ο αριθµός των ασκητών αυξήθηκε σηµαντικά, πράγµα που 
οδήγησε στη σύσταση µιας µικρής µονής. Όπως γράφει ο Λαδάς: «...κατά δε τους ύστερους 
βυζαντινούς, ως επίσης αποδεικνύεται εξ επιγραφής και εκ των προ της σπηλιάς κτισµάτων, συ-
νεστήθη εκεί µονύδριον, του οποίου η ακµή εξηκολούθησε, καθ’ ηµάς, και κατά την περίοδον της 
εν Αθήναις Φραγκοκρατίας (1204 - 1456), διότι εκεί, εις το απρόσιτον σχεδόν ύψος θα ηδύναντο 
να τελούν ακωλύτως τα της ορθοδόξου λατρείας».  
Η µονή της Σπηλιάς  παρήκµασε στις αρχές του 16ου αι. µε την εµφάνιση του Τιµοθέου: 

«...Κατά την περίοδον της τουρκοκρατίας, και ιδία από του 1457 µέχρι του 1578, υπήρχον εν αυτή 
[τη Σπηλιά] ασκηταί, από δε της ιδρύσεως της µονής Πεντέλης υπό του αγίου Τιµοθέου κατά το 
έτος τούτο, εγκατελείφθη και το µονύδριον της Σπηληάς, ως και τα επί της Πεντέλης ασκηταριά 
και οι ασκηταί συνεκοινοβίωσαν µετά του αγίου Τιµοθέου εις την υπ’ αυτού ανεγερθείσαν τότε 
µονήν. Έκτοτε ουδέποτε ανεβίωσεν εις την Σπηληά συστηµατικώς ο ασκητισµός, ούτε τα εκκλησί-
δια ελειτουργήθησαν κανονικώς· αλλά και ποτέ δεν έµειναν άνευ επισκεπτών και αφιερωτών, ως 
συνάγεται εκ των διαφόρων χαραγµάτων επί των εικόνων και των ξένων περιηγητών, οι οποίοι 
αναφέρουν τα εκκλησίδια ταύτα ερειπωµένα...»1 
 

 
H Σπηλιά των Αµώµων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

2. ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ 
 
Όπως έγραψα στο προηγούµενο βιβλίο, κάθε αρχαίο λατοµείο διέθετε µεταξύ άλλων και ένα 
ειδικό χώρο, τον οποίο οι λατόµοι είχαν διαµορφώσει σε ιερό κάποιας θεότητας. Ασφαλώς, 
και στο λατοµείο της Σπηλιάς υπήρχε κάποτε ένας τέτοιος χώρος. Το αρχαίο ιερό της Σπη-
λιάς, πιθανώς αφιερωµένο στον Θεό Πάνα, θα πρέπει µάλλον να τοποθετηθεί στο σηµείο 
όπου αργότερα χτίστηκαν τα χριστιανικά ναΰδρια.  

                                                 
1 Λαδάς, ό.π. 
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α. Χρονολογία ίδρυσης 
 
Πολλές γνώµες διατυπώθηκαν σχετικά µε τη χρονολόγηση των εκκλησιδίων της Σπηλιάς. Ο 
Γ. Σωτηρίου έγραψε πως ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού δεν µπορεί να συµβάλει στην α-
κριβή χρονολόγησή του, γιατί ο τύπος αυτός απαντάται από τους πρώτους ήδη αιώνες στη 
χριστιανική Ανατολή µέχρι και  τους χρόνους της Τουρκοκρατίας.1 
Η επικρατούσα πεποίθηση είναι ότι το δεξί (νότιο) εκκλησάκι, το λεγόµενο «ασκητήριο» ή 

Άγιος Σπυρίδωνας, είναι το αρχαιότερο, µε τη χρονολογία κατασκευής του να ανάγεται στους 
πρωτοβυζαντινούς χρόνους· το δε αριστερό (βόρειο) εκκλησάκι, ο Άγιος Νικόλαος, προστέ-
θηκε αργότερα και θεωρείται έργο του 11ου-12ου αιώνα. 
Το «ασκητήριο» είναι πράγµατι αρχαιότερο από τον Άγιο Νικόλαο. Κατά τον Π. Λαζαρίδη: 

«Πρώτος έγινεν ο νότιος ναΐσκος του Αγ. Σπυρίδωνος. Τούτο αποδεικνύει ο σαφής διαχωρι-
σµός της τοιχοποιΐας του από της του βορείου ναού, το δικαιολογεί όµως και η φυσική διαµόρ-
φωσις του χώρου και το απαιτεί και ο αρχικός προορισµός του ως χώρου προσευχής του ή των 
ασκητών. Εάν εξετάσει κανείς την θέσιν της σπηλιάς, όπου κυριολεκτικώς έχει σφηνωθή ο Άγ. 
Σπυρίδων, θα ίδη ότι τµήµατα του µαρµαρίνου βράχου κατέρχονται µέχρι του εδάφους ως πεσ-
σοί. [...] Οι δύο λοιπόν αυτοί φυσικοί πεσσοί, εν συνδυασµώ µε άλλα δύο τµήµατα του βράχου, 
τα οποία κατέρχονται µέχρι του εδάφους, το εν εις την Ν∆. παραστάδα του Αγ. Σπυρίδωνος και 
το άλλο εις την ΒΑ. γωνίαν του, απέκλειον την θέσιν του ναΐσκου από τον άλλον χώρον της τε-
ραστίας σπηλιάς. Τα φυσικά αυτά στοιχεία στηρίξεως και διαχωρισµού εξεµεταλλεύθη ο πρώ-
τος τεχνίτης και, µε την προσθήκην ελαχίστης τοιχοποιΐας και µικράς εκτάσεως στέγης, εδη-
µιούργησε το λίαν ασύµµετρον και ακανόνιστον ευκτήριον, το οποίον σήµερον γνωρίζοµεν µε 
το όνοµα του Αγ. Σπυρίδωνος. Εκεί προσηύχοντο οι ασκηταί υπό τους σταυρούς, τους αγγέλους 
και τους αετούς, τους οποίους οι ίδιοι ελάξευσαν εις την επιφάνειαν του µαρµαρίνου βράχου.  
Αργότερον, όχι µετά τον Ι΄ αι. προσετέθη ο βόρειος ναΐσκος του Αγ. Νικολάου. [...]»2 
Σύµφωνα ακόµα µε µια παρατήρηση του ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ: «Όταν προστέθηκε ο 'Αγιος Νικόλαος 

δε σύµπλεξαν τη λιθοδοµή του µε την προϋπάρχουσα, κι εξωτερικά φαίνεται καθαρά η κάθετη 
γραµµή µεταξύ των δύο τοίχων (όπως και το "δόντι" στο πάτωµα, ανάµεσα στις σταλαγµιτικές 
κολόνες)».3  
Τα χριστιανικά ανάγλυφα όµως (για τα οποία θα µιλήσουµε αναλυτικά πιο κάτω), τα οποία 

βρίσκονται επί του βράχου του «ασκητηρίου», είναι παλαιότερα από το κτίσµα· το πρωταρχικό 
ασκητήριο θα πρέπει να ήταν το ίδιο το κοίλωµα της Σπηλιάς. Εποµένως δε θα πρέπει να ταυ-
τίζεται η ηλικία των αναγλύφων µε την κατασκευή των ναϋδρίων. Το κτίσιµο, επίσης, όπως 
και η διαµόρφωση των ναϋδρίων έγινε σε διαδοχικές φάσεις, οπότε και πάλι µόνο υποθέσεις 
µπορούν να γίνουν ως προς την ακριβή χρονολογία τους. 4 
 

                                                 
1 «Ηµερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος: Η Σπηλιά της Πεντέλης», 1927, σελ. 49-50. 
2 Υπουργείον Πολιτισµού και Επιστηµών – Γενική ∆ιεύθηνσις Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως: 
«Αρχαιολογικόν ∆ελτίον», τοµ. 28 (1973), µέρος Β΄1 – Χρονικά, σελ. 70. (Αθήναι, 1977). 
3 «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», κεφ. Αρχαιοδίφες και Ανασκαφείς, τµ. 2. 
4 Μια ένδειξη είναι, όπως αναφέρει ο ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ, η ύπαρξη ενός σταλαγµίτη πάνω στο µεσότοιχο 
(ύψος 35 εκ. και διάµετρος 22), και µάλιστα πάνω σε πλάκα που εξέχει η οποία πιθανώς –όπως λέει ο 
ίδιος– παραπέµπει σε παλιά στέγη. 

 
Ο σταλαγµίτης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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β. Οι είσοδοι και τα παράθυρα των ναϋδρίων 
 
Παλαιότερα, η κεντρική είσοδος για τα εκκλησάκια δεν ήταν αυτή που βλέπουµε σήµερα αλ-
λά εκείνη στη βόρεια πλευρά, που «βλέπει» στο εσωτερικό της Σπηλιάς. Η θύρα κοσµείται 
από τύµπανο που καταλήγει σε αέτωµα που πάνω του φέρει ανάγλυφους σταυρούς, πτηνά και 
φύλλα ακάνθου. Αργότερα η είσοδος αυτή καταργήθηκε και κτίστηκε, για να ανοιχτεί ξανά 
το 1972. Η σηµερινή είσοδος ανοίχτηκε σε µεταγενέστερους χρόνους, άγνωστο πότε ακρι-
βώς.  
Το υπέρθυρο της σηµερινής (κεντρικής) εισόδου αποτελεί µακρόστενο µάρµαρο µε τρείς 

ανάγλυφους σταυρούς, ενώ πάνω από αυτό υπήρχε τετράγωνο άνοιγµα το οποίο χρησίµευε 
ως ανακουφιστικό για να µη σπάσει το υπέρθυρο. Σύµφωνα µε τον Παύλο Λαζαρίδη, το τε-
τράγωνο άνοιγµα είχε αντικαταστήσει παλαιότερο ηµικυκλικό.1 Στα αναστηλωτικά έργα του 
1972 το άνοιγµα επανήλθε στην αρχική τοξοειδή µορφή του. Αυτό το «παράθυρο» λοιπόν 
σήµερα είναι κτισµένο και διαµορφωµένο σε τύµπανο, και πάνω του υπάρχει ισχνό χάραγµα 
(νεότερης εποχής) γενειοφόρας ανδρικής µορφής, πιθανότατα κάποιου αγίου. Όσο για τα πα-
ράθυρα του ναού, κάποτε ήταν κι αυτά κτισµένα.  
Για τις εισόδους των ναϋδρίων ο ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ σηµειώνει: «Κάποιοι απορούν για την ύπαρ-

ξη δύο εισόδων στα ενοποιηµένα εκκλησάκια, ειδικότερα για τη σκοπιµότητα της βορινής. Εί-
παµε ότι χτίστηκαν σε φάσεις που πιθανόν απείχαν πολύ µεταξύ τους, µε διαδοχικές προσθήκες 
και τροποποιήσεις. Όταν λοιπόν το παχύ τείχος έφραζε τη Σπηλιά θα ήταν αστείο να υπάρχει 
είσοδος στην εκκλησία έξω από αυτό. Εποµένως, για να µπεις εκεί έπρεπε να περάσεις πρώτα 
την πύλη του τείχους και κατόπιν να πας προς τη βορινή (µοναδική) πόρτα. Ενδεικτικό είναι ότι 
πολύ µεταγενέστερα, όταν δεν υπήρχε ανάγκη οχύρωσης, η βορινή πόρτα καταργήθηκε και χτί-
στηκε, για ν’  ανοιχτεί και πάλι µόλις το 1972, οπότε τοποθετήθηκαν θυρόφυλλα και στις δύο 
εισόδους. 
Τότε έκλεισαν το αγνώστου εποχής τετράγωνο άνοιγµα πάνω από το υπέρθυρο της δυτικής 

εισόδου, κτίζοντας το τυφλό τόξο που βλέπουµε σήµερα». 
Έξω από τη νεότερη θύρα και στα αριστερά της υπάρχει κτιστό τόξο το οποίο εφάπτεται µε 

το τείχος της Σπηλιάς για το οποίο θα µιλήσουµε παρακάτω. Και στη δεξιά πλευρά όµως υ-
πάρχει ίχνος-προεξοχή που δείχνει πως υπήρχε δεύτερο τόξο. Κατά τον Λαζαρίδη, ο προ της 
δυτικής εισόδου χώρος ήταν καµαροσκέπαστος.  
Για την είσοδο του «ασκητηρίου», ο Σωτηρίου γράφει ότι το δυτικό δίλοβο παράθυρο είχε 

µεταποιηθεί στα µεταγενέστερα χρόνια σε είσοδο. Ο Λαδάς, λέει το ακριβώς αντίθετο, πως 
αυτή ήταν η αρχική είσοδος η οποία αργότερα µεταποιήθηκε σε παράθυρο. Το δίκιο το έχει ο 
Λαδάς, κι αυτό επιβεβαιώθηκε  από µια παρατήρηση του ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ: στο σηµείο αυτό είδε 
πως εξέχουν πέτρες της τοιχοποιίας, πράγµα που καταδεικνύει πως ήταν µεταγενέστερα και 
πρόχειρα κτισµένες.  
 
γ. Ο βορινός τοίχος – η γούρνα 
 
Όπως φαίνεται σε µια παλιά φωτογραφία (παρατίθεται παρακάτω), ο βορινός τοίχος των εκ-
κλησιδίων εκτεινόταν µέχρι την οροφή της Σπηλιάς. Κατά τον ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ: «Αν ήταν υπο-
στήριξη του υπερκείµενου βράχου θα τη χαρακτήριζα ως περιττή, αν ήταν αντιρρόπηση του 
τρούλου επίσης υπερβολική και αχρείαστη. Το 1836 έφτανε µέχρι πάνω από το παράθυρο, ενώ 
µετά τις εργασίες των ετών 1963, 1971 και 1972 περιορίστηκε στις σηµερινές του διαστάσεις. 
(…) Μάλλον µε “ σοφίτα” έµοιαζε, αφού διακρίνεται και µεταγενέστερη ξερολιθιά µεταξύ του 
τοίχου και του τρούλου, που έκλεινε έτσι το χώρο». 
 
Στο βόρειο τοίχωµα των ναϋδρίων και αριστερά από την παλιά είσοδο βρίσκεται µία σχετι-

κά µεγάλου µεγέθους γούρνα, η οποία θα γέµιζε µάλλον κι αυτή από τη σταγονοροή της ο-
ροφής του σπηλαίου.  
 
 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 62. 
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Αρ. Η γούρνα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) ∆εξ. Η γούρνα όπως αυτή αποτυπώνεται  

στην απεικόνιση του Lange. 
 
 
δ. Ο προσανατολισµός των ιερών 
 
Κατά κανόνα, όλα τα χριστιανικά ιερά έχουν προσανατολισµό στην ανατολή. Στα ναΰδρια 
της Σπηλιάς όµως, το µεν ιερό του Αγ. Σπυρίδωνα είναι στραµµένο νοτιοανατολικά, το δε ιε-
ρό του Αγ. Νικολάου βορειοανατολικά. Συγκεκριµένα –και σύµφωνα µε τον Iranon, ο οποίος 
έλεγξε µε πυξίδα τον προσανατολισµό των ιερών– το ιερό του Αγ. Σπυρίδωνα είναι στραµµέ-
νο 60ο νοτιοανατολικά (απόκλιση 30ο από την ανατολή,  ενώ του Αγ. Νικολάου 75ο βορειοα-
νατολικά (απόκλιση 15ο από την ανατολή.)  
Αυτό είναι κάτι που διέφυγε της προσοχής των Σωτηρίου και Ορλάνδου. Στην κάτοψη του 

Σωτηρίου, τα ιερά βλέπουν ακριβώς στην ανατολή, και µάλιστα το ένα εφάπτεται µε το άλλο. 
Ο –κατά πολύ σχολαστικότερος στην έρευνά του– Λαδάς παρατήρησε τις αποκλίσεις, όµως 
σχεδίασε το ιερό του Αγ. Νικολάου να «βλέπει» προς Βορρά.1 Αλλά και στο σχέδιο του 
Hallerstein τα ιερά δείχνουν µεγαλύτερη απόκλιση από την κανονική. Συγκεκριµένα το ιερό 
του «ασκητηρίου», παρουσιάζεται να «βλέπει» πολύ περισσότερο προς το νότο απ’ όσο στην 
πραγµατικότητα.  
Αν και ασυνήθιστος ένας τέτοιος προσανατολισµός για χριστιανικό ιερό, αυτό συνέβη 

προφανώς για λόγους που σχετίζονται µε τη µορφολογία της Σπηλιάς. Αυτή η ιδιαιτερότητα 
δεν εντοπίζεται µόνο στα ναΰδρια της Σπηλιάς. Όπως θα δούµε στο 6ο κεφάλαιο, ακόµα πιο 
σηµαντικές αποκλίσεις παρουσιάζουν τα ιερά των µονών Ταώ και Αγ. Νικολάου Καλησσίων.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Για την ακρίβεια, την κάτοψη σχεδίασε όχι ο Λαδάς, αλλά ο Κωνσταντίνος Χρ. Μαριανάκης. 
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Αρ. Ισοµετρική τοµή του ναού του Αγ. Νικολάου και του ασκηταριού. (Μουτσόπουλος) 

∆εξ. Κάτοψη των ναϋδρίων. (Μουτσόπουλος) 
 
 
 
 

 
Κάτοψη των εκκλησιδίων. (Κ.Χ. Μαριανάκης) 
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Κάτοψη των ναϋδρίων και διάταξη των τοιχογραφιών από τον αρχιτέκτονα-αρχαιολόγο Γ. Βελένη. 

(Παρατίθεται από Ν. Μουρίκη, βλ. ∆ελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας: «Οι βυζαντινές 
τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της Σπηλιάς της Πεντέλης», ∆ελτίον ΧΑΕ 7 (1973-1974), Περίοδος 

∆΄, σελ. 83.) 
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Η κάτοψη των ναϋδρίων του Λαζαρίδη. 
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Τα ναΰδρια πριν και µετά τις εργασίες του 1972. (Φωτ. Λαζαρίδης) 
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Aρ. Το «παράθυρο» πάνω από τη νεότερη είσοδο. (Από www.neapenteli.gr) ∆εξ. Το τοξοειδές 

κτίσιµο του «παραθύρου». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Οι ανάγλυφοι σταυροί στο υπέρθυρο της σηµερινής εισόδου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. Με βέλη σηµειώνεται η κάθετη γραµµή µεταξύ των τοίχων των δύο ναϋδρίων.  

∆εξ. Με βέλος σηµειώνεται η διαφορά ύψους στην ένωση των δαπέδων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Η βορινή πλευρά του ναού µε την είσοδο και το παράθυρο κτισµένα.  

(Αρ. φωτ. Μουτσόπουλος, δεξ. φωτ. Λαδάς) 
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Το υπέρθυρο της βορινής εισόδου µε τα ανάγλυφα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Τα ανάγλυφα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Αυτό το παράθυρο θεωρείται πως ήταν η αρχική είσοδος για το ασκητήριο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
∆εξ. Με βέλος σηµειώνεται το δίλοβο παράθυρο όταν αυτό ήταν σφραγισµένο µε πέτρες. (Φωτ. Λα-

δάς) 
 

 
Η αριστερά από την κύρια είσοδο καµάρα. Με βέλος σηµειώνεται το ίχνος της δεύτερης καµάρας.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
Αρ. Ο βορινός τοίχος εκτείνεται µέχρι την οροφή της Σπηλιάς. (Φωτο από το περιοδικό “Ζυγός”, τ. 50, 
1960. Παρατίθεται από Ιranon.) ∆εξ. Με βέλoς σηµειώνεται το ίδιο σηµείο µετά τις εργασίες του 1972. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Θύρα και δίλοβο παράθυρο της βόρειας όψης. (Λαζαρίδης) 

 
 

 
Θύρα και δίλοβο παράθυρο της δυτικής όψης. (Λαζαρίδης) 

 
 
 
ε. Το «ασκητήριο» ή Άγιος Σπυρίδωνας 
 

Περί της ονοµασίας του ασκητηρίου 
 
Όλοι οι µελετητές της Σπηλιάς και των εκκλησιδίων συµφωνούν ότι το ασκητήριο έφερε την 
ονοµασία «Άγιος Σπυρίδωνας». Μόνο ο Λαδάς, που µελέτησε καλύτερα την ιστορία και τα 
κτίσµατα της Σπηλιάς είχε αντίθετη άποψη: «Το γραφέν ότι το “ ασκητήριον” ετιµάτο επ’ ονό-
µατι του αγίου Σπυρίδωνος, οφείλεται εις ανεύθυνον πληροφορίαν καλογήρου τινός, όστις ερω-
τηθείς κατά τον παρελθόντα αιώνα, ίνα µη φωραθή αγνοών, είπε το όνοµα του αγίου Σπυρίδω-
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νος, έχων ίσως υπ’ όψιν τας δύο τότε σωζοµένας ακεραίας πιθανώς, παρακείµενας εικόνας των 
αγίων Νικολάου και Σπυρίδωνος, εν τη Μονή του Αγίου Νικολάου των Καλησσίων...»1 
Πιθανολογείται ακόµα ότι το «ασκητήριο» ήταν αφιερωµένο στους απόστολους Ανδρέα 

και Παύλο· κι αυτό (όπως θα δούµε αργότερα) µε ένδειξη µια παλαιοχριστιανική επιγραφή 
σκαλισµένη επί του βράχου που αναφέρεται στα δύο αυτά πρόσωπα.  
 

Περιγραφή του εσωτερικού χώρου 
 
Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικά ακανόνιστο κτίσµα, κι αυτό διότι είναι προσαρµοσµένο στα 
τοιχώµατα της Σπηλιάς· ο ίδιος ο βράχος αποτελεί και την οροφή του «ασκητηρίου». Ο Σω-
τηρίου λέει πως η κόγχη του ιερού βήµατος είναι λαξευµένη στο βράχο του σπηλαίου. Αυτό 
είναι λάθος. Η κόγχη είναι εξ ολοκλήρου κτιστή, κι αυτό µπορεί να το διαπιστώσει κάποιος 
αν εισχωρήσει στο κτιστό άνοιγµα αριστερά από το ιερό. Εκεί θα αντικρίσει τον «τυφλό» 
πλέον χώρο της Σπηλιάς εξαιτίας της λιθοδοµής για την κατασκευή της κόγχης. (Παρατίθεται 
φωτογραφία εκείνου του σηµείου παρακάτω).  
Το δάπεδο είναι στρωµένο µε διαφόρων ειδών και σχηµάτων πλάκες. Μερικές είναι πήλι-

νες, από τις οποίες ορισµένες φέρουν ίχνη σχεδίων. Στο δάπεδο του Αγ. Νικολάου υπάρχουν 
µικρές στρογγυλές πήλινες πλάκες, παρµένες από στυλίσκους κάποιου υπόκαυστου λουτρών 
κατά τον Λαζαρίδη. Στη δυτική πλευρά έχει κτιστεί περιµετρικά χαµηλό πεζούλι.  
Αριστερά από το ιερό του Αγ. Σπυρίδωνα υπάρχει εσοχή µε δύο ανοίγµατα, εκ των οποίων 

το ένα οδηγεί όπως είπαµε στον «τυφλό» χώρο της Σπηλιάς, ο οποίος µέχρι το 2002 ήταν γε-
µάτος από λιθάρια του λατοµείου. Αυτά αφαιρέθηκαν από εκεί κατά τα αναστηλωτικά έργα 
της ίδιας χρονιάς. Το άλλο άνοιγµα οδηγεί σε ένα στενό «δωµάτιο», όπου στη βόρεια πλευρά 
του χωρίζεται µε τοίχο από το βόρειο παρεκκλήσιο· ενώ στο ανατολικό τοίχωµα του «δωµα-
τίου» υπάρχουν δύο κόγχες, µία µεγάλη και µία αρκετά µικρότερη. Στο βάθος της µεγάλης 
κόγχης βρίσκεται στενό άνοιγµα από το οποίο βλέπουµε ένα ακόµα τµήµα του «σφραγισµέ-
νου» σπηλαιϊκού χώρου. Το τι ήταν αυτό το δωµάτιο, αλλά και τι υπήρχε εκεί πριν αυτό κα-
τασκευαστεί, το εξηγεί ο Λαδάς: «...υπήρχε και ετέρα δίοδος, η οποία ήνωνε τα Ιερά Βήµατα 
αµφοτέρων των εκκλησιδίων, η οποία νυν είναι εκτισµένη, αλλ΄ εντός αυτής, διά τινος τετρα-
γώνου ανοίγµατος επίτηδες αφεθέντος (ως θυρίδος της πιθανώς αργότερον χρησιµοποιηθείσης 
ως αποθήκης) διακρίνεται η παλαιά κόγχη της ιεράς προθέσεως του “Aσκητηρίου” ».2  
Στην κάτοψη του Μαριανάκη βλέπουµε ένα ακόµα µικρότερο κοίλωµα της Σπηλιάς στη 

δεξιά πλευρά του «ασκητηρίου», το οποίο αργότερα κτίστηκε. 
 

Το Τέµπλο 
 
Προβληµατισµούς έχει δηµιουργήσει το κτιστό τέµπλο του «ασκητηρίου». Σε σχέδιο του 
Hallerstein (19ος αιώνας) το οποίο απεικονίζει τη Σπηλιά και τα ναΰδρια, το τέµπλο του α-
σκητηρίου απουσιάζει εντελώς. Έναν αιώνα όµως αργότερα ο Σωτηρίου θα γράψει: 
«...ιδιόρρυθµον κτιστόν Τέµπλον, εις το πάχος του τοίχου του οποίου ανοίγονται δύο τυφλά τό-
ξα, εξ ων τµήµατα µόνον διασώζονται...»3 Εποµένως, την εποχή που ο Σωτηρίου επισκέφθηκε 
τη Σπηλιά, το τέµπλο ήταν υπό κατάρρευση, άρα ο Hallerstein θα πρέπει να το είδε σε πολύ 
καλύτερη κατάσταση. Παρ’όλα αυτά δεν φαίνεται πουθενά στο σχέδιο, κι αυτό εγείρει ερω-
τηµατικά, ειδικά από τη στιγµή που τα σχέδια του Hallerstein διακρίνονται για την ακρίβειά 
τους. Πάντως, τον Σωτηρίου θα επιβεβαιώσει 25 χρόνια αργότερα και ο Λαδάς: «...σώζεται 
αρκετόν τµήµα του αριστερού µέρους αυτού [του τέµπλου], όπου διακρίνεται και τµήµα τυφλού 
τόξου».4  
Όπως φαίνεται στην επεξηγηµατική φωτογραφία παρακάτω, το χτισµένο µε τούβλα δεξί 

τµήµα του τέµπλου είναι αποκατάσταση του 1972 (βλ. Λαζαρίδη). Ορατή είναι άλλωστε η 
διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στο παλιό και στο νέο τοίχωµα. Στην κορυφή του τέµπλου και 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 149-150, σηµ. 12. 
2 Ό.π., σελ. 159-160. 
3 Ό.π., σελ. 46. 
4 Ό.π., σελ. 161. 
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σχεδόν πάνω στη διαχωριστική γραµµή δηµιουργήθηκε σταλαγµίτης. Θα είχε ενδιαφέρον να  
γνωρίζαµε την ηλικία του, γιατί δείχνει παλαιότερος από την εποχή της επέµβασης.  
 
 

Η Τράπεζα 
 
Η τράπεζα του «ασκητηρίου» ήταν σε σχήµα κύβου, και στο εµπρόσθιο µέρος έφερε ζωγρα-
φική διακόσµηση που παρίστανε βυζαντινό κεντητό ύφασµα. Στην εποχή του Λαδά, η τράπε-
ζα είχε για επιστέγασµα δύο µεγάλα τεµάχια σχιστόλιθου. Ο ίδιος επίσης λέει πως οι τοιχο-
γραφίες (οι αναφερόµενες από τον Σωτηρίου) είχαν καλυφθεί από ασβέστη. Αυτές όµως κατά 
τις αποκαταστάσεις ξαναβγήκαν στην επιφάνεια και είναι ορατές µέχρι σήµερα.  
Η παλιά τράπεζα σωζόταν έως και το 2010, οπότε καταστράφηκε από επίδοξους θησαυρο-

θήρες, ή αναζητητές υπόγειων προσβάσεων. Αργότερα, η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
έκτισε νέα τράπεζα µε τα συντρίµµια της προηγούµενης, όµως η ζωγραφική διακόσµηση χά-
θηκε ολοκληρωτικά. Στους ίδιους καταστροφείς ανήκει και η τρύπα που άνοιξαν στον τοίχο 
δεξιά του ιερού, µέσα από την οποία φαινόταν ο υπόλοιπος «τυφλός» χώρος της Σπηλιάς. Με 
την κατασκευή της νέας τράπεζας «µπαλώθηκε» και η τρύπα.  

 
 
 
 
 

 
Το «ασκητήριο». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το τέµπλο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το τέµπλο όπως ήταν έως και το 1982, όταν σώζονταν ακόµα τα υπολείµµατα 

των τοιχογραφιών πάνω σε αυτό. (Φωτ. Λαζαρίδης) 
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Αριστερά: Το σωζόµενο αριστερό τµήµα του τέµπλου. (Φωτ. Λαδάς) 

∆εξιά: Το τέµπλο όπως είναι σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

 
Ο σταλαγµίτης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το σχέδιο του Hallerstein. Η άσπρη γραµµή δείχνει τη θέση του τέµπλου το οποίο απουσιάζει. 
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Η παλιά τράπεζα του ασκητηρίου µε τις τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. Τα συντρίµµια της παλαιάς τράπεζας. ∆εξ. Η νεότερη κατασκευή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αριστερά: Το τµήµα του δαπέδου µε τις στρογγυλές πλάκες. ∆εξιά: Πλάκες του δαπέδου µε υπολείµ-

µατα σχεδίων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Η εσοχή µε το σπασµένο τοιχάκι. ∆εξ. Ο «τυφλός» χώρος της Σπηλιάς. ∆εξιά φαίνεται  

η λιθοδοµή της κόγχης του «ασκητηρίου». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Αρ. Το άνοιγµα του «δωµατίου». ∆εξ. Το εσωτερικό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. πάνω: Η παλιά κόγχη της ιεράς προθέσεως του Ασκητηρίου, ενώ µε βέλος σηµειώνεται  
η µικρή οπή. Αρ. κάτω: Με βέλη σηµειώνεται το στενό άνοιγµα πάνω από την κόγχη όπου  
φαίνεται ο «τυφλός» χώρος της Σπηλιάς. 5. Η παλιά δίοδος που ένωνε τα δύο ιερά, και ο  

διαχωριστικός τοίχος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τοιχογραφίες 
 
Οι σωζόµενες –αλλά σε κακή κατάσταση– τοιχογραφίες βρίσκονται επί του ιερού βήµατος 
και της κόγχης του ιερού. Τοιχογραφίες υπήρχαν και στο κτιστό τέµπλο από τις οποίες δε 
σώζεται ίχνος. Μελετήθηκαν αρχικά από τον Σωτηρίου, κατόπιν από τον Λαδά, και αργότερα 
από την Ντούλα Μουρίκη. Υπήρξαν βέβαια αρκετές αντιρρήσεις εκ µέρους της Μουρίκη ως 
προς τις ερµηνείες που έδινε ο Λαδάς όσον αφορά τη θεµατολογία των αναπαραστάσεων και 
κάποιων χρονολογιών που αναγράφονταν στις εν λόγω τοιχογραφίες. Αυτά θα τα δούµε στη 
συνέχεια.  
Ξεκινώντας από τις τοιχογραφίες του τέµπλου, πρώτος τις περιγράφει ο Σωτηρίου: «Το κτι-

στόν χαµηλόν Τέµπλον φέρει τοιχογραφίας παριστώσας τρία θωράκια κοσµούµενα διά µεγάλων 
σταυρών· το µεσαίον φέρει σταυρόν διάλιθον έχοντα δύο κεραίας, εκατέρωθεν δε παλαιότερα 
µονογράµµατα του µοναχικού σχήµατος και το συνηθέστατον κόσµηµα βυζαντινών θωρακίων, 
ήτοι µέγαν σταυρόν και κάτωθεν των κεραιών κύκλους περικλείοντας πτηνά».1 Την εποχή που 
επισκέφθηκε ο Λαδάς τη Σπηλιά αυτές ήταν αφανείς διότι, όπως λέει ο ίδιος, καλύφθηκαν 
από επίχρισµα ασβέστη. 
Εντός του ιερού βήµατος, υπήρχε αναπαράσταση του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, ο ο-

ποίος όµως χωρίζεται σε δύο µέρη εξαιτίας της µεσολαβούσης αψίδας. Στα αριστερά βρίσκε-
ται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και δεξιά η Θεοτόκος. Η απεικόνιση του Γαβριήλ έχει φθαρεί στο 
µεγαλύτερο µέρος· ελάχιστα σώζεται η φτερούγα του. Σε καλύτερη κατάσταση σώζεται η 
εξωτερική διακόσµηση στο κάτω µέρος. Στην απεικόνιση της Παναγίας η Μουρίκη παρατή-
ρησε µια ασυνήθιστη λεπτοµέρεια, που αφορά τη µαντήλα που καλύπτει το κεφάλι της επάνω 
από το µαφόριο. Όπως λέει η ίδια, το στοιχείο αυτό παρατηρείται σε µερικές απεικονίσεις της 
Παναγίας σε παιδική ηλικία.2 
Πάνω από τον Γαβριήλ υπάρχει µέσα σε κύκλο µορφή, που κατά τον Λαδά πρόκειται για 

τον Συµεών τον Θεοδόχο να βαστά το νήπιο Ιησού. Η Μουρίκη όµως θεωρεί λανθασµένη την 
άποψη του Λαδά και λέει ότι πρόκειται για τον απόστολο Πέτρο. Ίχνη της Θεοτόκου σώζο-
νται ακόµα. Πάνω από αυτή υπήρχε εικόνα (επίσης µέσα σε κύκλο) του απόστολου Παύλου, 
ενώ πάνω από την κόγχη εικονιζόταν, κατά τον Λαδά, η «Φιλοξενία του Αβραάµ». Αυτό υ-
πέθεσε ο µελετητής, κρίνοντας από την εικόνα γυναίκας που βαστάει δοχείο, καθώς και από 
τα ίχνη αγγέλων. Η Μουρίκη ισχυρίζεται πως ούτε αυτό είναι αληθές, και ότι στην πραγµατι-
κότητα πρόκειται για αναπαράσταση της ∆έησης, στην οποία διακρινόταν το πρόσωπο του 
Χριστού µε ένσταυρο φωτοστέφανο. Η παράσταση αυτή δεν υπάρχει σήµερα.  
Για τη ∆έηση, η Μουρίκη εξηγεί: «Η κύρια πηγή του θέµατος αυτού είναι η λειτουργία. Η 

σύνθεση είναι η πλαστική έκφραση σε απλή ή ανεπτυγµένη µορφή της Ευχής της Προθέσεως ή 
Προσκοµιδής. Το περιεχόµενο αυτής της ευχής –όπως µας το εξηγούν οι βυζαντινοί σχολιαστές 
της λειτουργίας– είναι η απόδοση ευχαριστιών στο Θεό και η ικεσία για τη συγχώρηση των α-
µαρτιών και, κατά συνέπειαν, την κληρονοµία της ουράνιας βασιλείας. Ο λειτουργικός χαρα-
κτήρας της συνθέσεως εξηγεί τη συχνή παρουσία της στο χώρο του ιερού. Ειδικά, η απεικόνιση 
της ∆εήσεως στο µέτωπο επάνω από την κόγχη, όπως στο παρεκκλήσιο της Σπηλιάς, ακολουθεί 
σχήµα που έχει εφαρµοσθή συχνά σε παλαιότερα µνηµεία [...] Η παρουσία του θέµατος αυτού 
στα παρεκκλήσια της Σπηλιάς ταιριάζει ιδιαίτερα µε το δεητικό περιεχόµενο µερικών επιγρα-
φών που σώζονται εδώ και µε την ταφική λειτουργία του βόρειου παρεκκλησίου».3 
Ενώ για τις εικονογραφίες των αποστόλων Πέτρου και Παύλου λέει: «Οι παραστάσεις των 

δύο αυτών αποστόλων συσχετίζονται συχνά µε ωρισµένα µεµονωµένα πρόσωπα ή µε συγκεκρι-
µένες συνθέσεις. Ειδικώτερα, στην περίοδο µετά την Εικονοµαχία οι µορφές του Πέτρου και 
του Παύλου πλαισιώνουν συχνά τη µορφή της Παναγίας. Πρώιµη µαρτυρία γι’ αυτή τη συσχέτι-
ση παρέχουν τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Η συσχέτιση του Πέτρου 
και του Παύλου µε την Παναγία σηµειώνεται συχνά και στο χώρο του ιερού. [...]  

                                                 
1 Ό.π., σελ. 57. 
2 ∆ελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας: «Οι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων 
της Σπηλιάς της Πεντέλης», ∆ελτίον ΧΑΕ 7 (1973-1974), Περίοδος ∆΄, σελ. 91-92. 
3 Ό.π., σελ. 84, σηµ. 8. 
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...Νοµίζουµε ότι η παρουσία των δύο αποστόλων στο ιερό του νοτίου παρεκκλησίου δεν σχε-
τίζεται µε την Παναγία του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης, αλλά µε τη ∆έηση στο µέτωπο της κόγ-
χης. Η συσχέτιση του Πέτρου και του Παύλου µε τη ∆έηση παρατηρείται συχνά στη βυζαντινή 
τέχνη. [...] 
Η παρουσία του Πέτρου και του Παύλου στη σύνθεση της ∆εήσεως έχει την πηγή της στη λει-

τουργία. Στην Ευχή της Προσκοµιδής µνηµονεύονται συχνά τα ονόµατα των δύο αυτών απο-
στόλων µαζί µε της Παναγίας, του Προδρόµου, αρχαγγέλων και αγίων. Έτσι το πιθανότερο εί-
ναι πως οι κορυφαίοι απόστολοι είχαν ενταχθή στο πρόγραµµα του ιερού του νοτίου παρεκκλη-
σίου για να µεσιτεύουν στον Χριστό της ∆εήσεως για την ανθρώπινη σωτηρία. Η υπόθεση άλ-
λωστε αυτή ενισχύεται ακόµα περισσότερο από την παρουσία των µορφών του Καλλινίκου και 
Βαρνάβα στην ίδια θέση στο παλαιότερο στρώµα των τοιχογραφιών. Όταν χρειάσθηκε να γίνη 
εδώ το δεύτερο στρώµα ζωγραφικής, και είχε εν τω µεταξύ λείψει ο προσωπικός λόγος παρου-
σίας στο χώρο αυτό των δύο προγενέστερων αγίων, τότε τη θέση τους πήρε το ζεύγος των κο-
ρυφαίων αποστόλων. Είναι πιθανό η αλλαγή αυτή να υποδηλώνη και την αφιέρωση του παρεκ-
κλησίου στον Πέτρο και στον Παύλο».1 
Στην αψίδα υπάρχει απεικόνιση της Θεοτόκου ως «Πλατυτέρας των Ουρανών» στο µέσο 

δύο υποκλινόµενων αγγέλων. Στην εποχή του Λαδά σώζονταν µόνο τα περιγράµµατα της πα-
ράστασης, καθώς και ίχνη του προσώπου της Θεοτόκου, της αµφίεσής της, καθώς και τα 
φτερά των αγγέλων, όπως και το χέρι του Ιησού να βαστάει σφαίρα µε σταυρό. Κάτω αριστε-
ρά από την Πλατυτέρα ο Λαδάς εντόπισε εξάστιχη επιγραφή η οποία είχε ως εξής: 
 
1. Θ [εοτόκε] 
2. Μ Ν Η [σθητι του η των] ∆ [ούλου-ων σου - - - - - - -] 
3. [ιε] ΡΟΜ [ονάχου-ων - - - -] Ο; . . Κ Ε;  Κ; [σωτη] 
4. Ρ [ι] Α Ν... |  ΜΘΝ  Κ Α Ι  ΛΟΙ---- [εις α] 
5. ΦΕCΙ [ν] Α [µαρτιών] Κ; Η; ΜΟΝ ΤΗ C [κη;] ΤΗ 
6. Ε-τ ,Ζ | ......Ε 
 
Ο 6ος στίχος της παραπάνω επιγραφής αφορά τη χρονολογία από την οποία σώζονταν µόνο 

τα αρχικά ΕΤ (=ΕΤΟΥΣ) και ο αριθµός Ζ. (Ζ=7000, δηλ. 1491/2 κατά τη χριστιανική χρονο-
λόγηση). Αυτό ήταν ένα στοιχείο που κατά τον Λαδά βοηθούσε στην πιο ασφαλή χρονολό-
γηση των τοιχογραφιών, οι οποίες κατ’ αυτόν ανήκουν στον 16ο αιώνα. Προγενέστερα, ο Σω-
τηρίου είχε αναγνώσει στην επιγραφή αυτή τη λέξη «εξακησχηληοστού Ε...», και συµπέρανε 
πως οι τοιχογραφίες του ιερού είναι προγενέστερες του 15ου αιώνα, και τις τοποθετούσε στα 
τέλη του 12ου αιώνα. Ο Λαδάς όµως θεωρεί πως η λέξη αυτή ήταν ανύπαρκτη.  
Οι τοιχογραφίες που σώζονται σε κάπως καλύτερη κατάσταση µέχρι σήµερα, είναι αυτές 

κάτω από την Πλατυτέρα, στην ηµικυλινδρική κόγχη του ιερού στην οποία υπάρχει ζωγραφι-
στή κιονοστοιχία µε αψιδοειδή τόξα τα οποία πλασιώνουν από έναν ιεράρχη,  (τέσσερις είναι 
στο σύνολο), καθώς και την παράσταση του Μελισµού. Ο πρώτος από αριστερά ιεράρχης εί-
ναι ο άγιος Νικόλαος ο οποίος βαστάει ειλητάριο πάνω στο οποίο διαβάζονται τα εξής : 
ΟΥ∆ΗC Α | ΞΗΟC ΤΩΝ | CΙΝΤΕ∆Ε | ΜΕΝΟC | ΤΕC CΑΡΚΥ | ΚΕC ΕΠΙ | ΘΗΜΗΕC. (= 
«Ουδείς άξιος των συνδεδεµένων ταις σαρκικαίς επιθυµίες»).2 Πάνω από τον ιεράρχη ανα-
γράφεται το επίθετό του: Η ΒΡΥCΙC ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΝ (= «Η βρύσις των θαυµάτων»). 
Ο δεύτερος ιεράρχης είναι ο άγιος Χρυσόστοµος. Στο ειλητάριό του διαβάζονται τα εξής: Ο 

ΘΕΟC O ΘΕΟΣ | ΗΜΟΝ Ο | ΤΟΝ ΟΥΡΑ | ΝΙΟΝ ΑΡΤΟ | ΤΗΝ ΤΡΩ | ΦΗΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΤΟC. (= «ο Θεός, ο Θεός ηµών, ο τον ουράνιον άρτον την τροφήν του παντός»).3 Πάνω 
από τον ιεράρχη υπάρχει το κοσµητικό του επίθετο: Η Φ[Ρ]ΟΝΗCΙC (= «Η φρόνησις»). 
Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται ο Ιησούς ως αµνός. Παριστάνεται ως παιδί, γυµνός, 

ανάγυρτος, µέσα σε λεκάνη διακοσµηµένη µε ύφασµα. Κατά τον Λαδά η παράσταση αυτή 
αφορά τη φράση του Ιησού «τούτο εστι το σώµα µου...». Στο στήθος του νεαρού Ιησού υπάρ-

                                                 
1 Ό.π. σελ. 94-96. 
2 Πρόκειται για την αρχή του Χερουβικού ύµνου στη λειτουργία των αγίων Ι. Χρυσόστοµου και Μ. 
Βασιλείου.  
3 Πρόκειται για την αρχή της ευχής της Προθέσεως. 
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χει Αστερίσκος και ∆ισκάριο, ενώ στα πόδια του στάµνα. Επίσης, στη µέση του υπάρχει ύ-
φασµα µε σταυρό εντός τετραγώνου. Πάνω από την παράσταση υπάρχει η επιγραφή: Ο 
ΤΡΟΓΟ ΜΟΥ ΤΗΝ CΑΡΚΑ ΚΕ ΠΙΝΟ ΜΟΥ [ΤΟ ΑΙΜΑ] | ΜΕΝΗ ΕΝ ΕΜΗ ΚΑΓΟ ΕΝ 
ΑΥΤΟΝ (= «ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα εν εµοί µένει και’γω εν αυτώ»).1 
Στο δεξί τµήµα εικονίζεται ο άγιος Βασίλειος στον οποίο αναγράφεται ως κοσµητικό του 

επίθετο: [Η Γ]ΝΟCΗC (= «Η γνώσις»). 
Ακολουθεί και η παράσταση του Γρηγόριου του Θεολόγου ο οποίος βαστάει κι αυτός ειλη-

τάριο πάνω στο οποίο αναγράφεται: Ο ΕΥΛΟ | ΓΟ ΤΟΥC Ε | ΥΛΟΓΟΥ | ΤΑC ΕΝ | ΚΕ ΚΕ 
Ο | ΑΓΙΑΖΟ Τ | ΟΥC ΕΠΗ CΗ (= «Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε και ο αγιάζων του 
επί σοί...»). Από πάνω υπάρχει και ο χαρακτηρισµός του αγίου: + Η [Κ]ΕΝ[Η] Φ[Υ]CΙC (= 
«Η καινή φύσις»), που ο Σωτηρίου λανθασµένα το ανέγνωσε ως «εκ...φησις». Η επιγραφή 
αυτή σήµερα είναι σβησµένη.  
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι όλοι οι ιεράρχες κρατούν ανοιγµένα ειλητάρια εκτός 

από τον Βασίλειο ο οποίος το κρατάει κλειστό. Στο ζήτηµα αυτό θα επανέλθουµε αργότερα. 
Αναφορικά µε τις επιγραφές που συνοδεύουν τα πορτραίτα των ιεραρχών γράφει η Μουρί-

κη: «Όπως παρατηρήθηκε, η επιλογή των τεσσάρων αγίων και οι σχετικές επιγραφές έχουν την 
πηγή τους σ’ ένα τροπάριο που ψάλλεται στην εορτή του αγίου Βασιλείου. Από την υµνολογία 
των εορτών των ιεραρχών προέρχονται και οι επιγραφές που χαρακτηρίζουν τα πορτραίτα τους 
στην κόγχη του νοτίου παρεκκλησίου της Σπηλιάς. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι ένα στιχηρό προ-
σόµοιο που ψάλλεται στον Εσπερινό της 6ης ∆εκεµβρίου, εορτής του αγίου Νικολάου, τον απο-
καλεί την βρύσιν των θαυµάτων. Επίσης στην υµνολογία της εορτής του αγίου Βασιλείου την 1η 
Ιανουαρίου, λέγεται για τον Βασίλειο ότι εµυήθη... των όντων την γνώσιν».2 
Ο Σωτηρίου λέει πως οι Ιεράρχες είναι έξι, τρείς σε κάθε πλευρά, ενώ τα κοσµητικά επίθε-

τα δεν αφορούν τους ίδιους, αλλά πρόκειται για επίθετα ή εγκώµια της Θεοτόκου. Αυτό είναι 
λάθος. Οι Ιεράρχες είναι τέσσερις, δύο σε κάθε πλευρά· όσο για τα επίθετα συµµερίζοµαι τη 
γνώµη του Λαδά, δηλαδή πως από τη στιγµή που αυτά βρίσκονται ακριβώς πάνω από κάθε 
ιεράρχη πρέπει να αφορούν τους ίδιους.  
Η επιλογή των Ιεραρχών για την εικονογράφηση του Ασκητηρίου, πιθανώς να έχει να κάνει 

µε το γεγονός ότι σχετίζονταν µε τον ασκητισµό, εφόσον οι ίδιοι υπήρξαν ασκητές της ερή-
µου.3 
Υπήρχε βέβαια και παλαιότερο υπόστρωµα τοιχογραφιών· αυτές που φαίνονται σήµερα δε 

θα µπορούσαν να είναι οι πρωταρχικές. Κατά τη Μουρίκη: «Ο πρόσφατος καθαρισµός απο-
κάλυψε παλαιότερο στρώµα τοιχογραφιών στην τριγωνική επιφάνεια επάνω από την κόγχη. Συ-
γκεκριµένα, λίγο ψηλότερα από τη θέση της ∆εήσεως έχει απεικονισθή η ίδια σύνθεση από την 
οποία φαίνονται µέρος µόνο από τον ένσταυρο φωτοστέφανο του Χριστού, µικρό τµήµα της 
µορφής της Παναγίας και µέρος από το κεφάλι του Προδρόµου. Χαµηλότερα έχουν επίσης α-
πεικονισθή δύο άλλα στηθάρια αγίων που καλύπτονται κατά µεγάλο µέρος από τα στηθάρια του 
Πέτρου και του Παύλου. Ειδικώτερα, αποκαλύφθηκε µικρό µέρος από το πρόσωπο του αγίου 
κοντά στον Πέτρο, µαζί µε µερικά γράµµατα από το όνοµά του ΚΑΛΗ, που υποδηλώνουν ότι 
πρόκειται µάλλον για τον άγιο Καλλίνικο, όπως θα εξηγήσουµε πιο κάτω. Ο αντικρυστός άγιος 
κοντά στον Παύλο φαίνεται πολύ καλύτερα· έχουν αποκαλυφθή το πρόσωπο και το όνοµά του 
ΒΑΡΝΑΒΑC».4  
Η εικονογραφία του Βαρνάβα βρίσκεται κάτω από την εικονογραφία του Παύλου. Κι αυτό 

αποτελεί µια περίεργη ιδιοµορφία, µιας και ο Βαρνάβας ήταν µαθητής του Παύλου, και οι 
δύο αυτοί είχαν αναλάβει τον εκχριστιανισµό της Κύπρου.5 Και όπως σηµειώνει η Μουρίκη, 
αν και κάποια µνηµεία της Κύπρου διασώζουν το πορτραίτο του αγίου, η απεικόνιση σε µνη-
µεία άλλων περιοχών είναι σπάνια.  
Για τον δε Καλλίνικο γράφει: «Για την ταυτότητα του αγίου που αποτελούσε ζεύγος µε τον 

Βαρνάβα δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότης. Τα πρώτα γράµµατα που σώζονται από το όνοµά του 

                                                 
1 Ιωάννης ς΄ 55. 
2 Ό.π., σελ. 91. 
3 Βλ. Αλβανάκης, σελ. 13. 
4 Ό.π., σελ. 84-85. 
5 Βλ. Πράξεις Αποστόλων, 13.5-12. 
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υποδηλώνουν ότι εδώ εικονίζεται ο άγιος Καλλίνικος. Η πιθανότης αυτή ενισχύεται από µια 
αφιερωτική επιγραφή κοντά στην παράσταση του αγίου Νικολάου στην κόγχη του βόρειου πα-
ρεκκλησίου. Το όνοµα στην πέµπτη σειρά από κάτω διαβάζεται “Καληνίκου” µε τις ίδιες ανορ-
θογραφίες, όπως στο σωζόµενο τµήµα από το όνοµα του αγίου στο ιερό του νοτίου παρεκκλη-
σίου. Ίσως λοιπόν να οφείλεται η παρουσία του αγίου Καλλινίκου σ’ αυτή τη θέση σε πρωτο-
βουλία του Καλλινίκου της επιγραφής, δεδοµένου ότι η παλαιογραφία της επιγραφής µπορεί να 
την τοποθετήση στην ίδια εποχή µε την τοιχογραφία. Οι µορφές του αγίου Βαρνάβα και του α-
γίου Καλλινίκου δεν αποτελούν αυτόνοµες παραστάσεις στο χώρο του ιερού, αλλά πρέπει να 
συσχετισθούν µε τη σύνθεση της ∆εήσεως. Ο ρόλος τους σ’ αυτή την περίπτωση θα ήταν να µε-
σιτεύουν µαζί µε την Παναγία και τον Πρόδροµο για τη σωτηρία δύο προσώπων µε το ίδιο ό-
νοµα που είχαν ίσως συµβάλει στην τοιχογράφηση των παρεκκλησίων».1 
Εκτός από τις τοιχογραφίες µε τα πορτραίτα των αγίων, στο ιερό του «ασκητηρίου» υπήρ-

χαν και διάφορα διακοσµητικά θέµατα από τα οποία ελάχιστα σώζονται σήµερα και οµοιά-
ζουν µε τα θέµατα που συνήθως παρουσιάζονται πάνω σε βυζαντινά υφάσµατα ή σε γλυπτά 
βυζαντινά θωράκια.2  
Πέρα από τις τοιχογραφίες του ιερού υπήρχε δεξιότερα άλλη µία τοιχογραφία που απεικό-

νιζε κεφαλή αγίου που κατά τον Λαδά ήταν του 18ου αιώνα, και διακρίνονταν σε αυτή τα 
γράµµατα: [Ο] ΑΘΗΝ [ΩΝ] ΜΗΧ-[ΑΗΛ]. 
Γράφει ο Λαδάς: «Ο άγιος ούτος εικονίζεται όρθιος, διότι κάτωθεν της κεφαλής του περί την 

µέσην αυτού περιεσώθη τµήµα ενδύµατος µε µέγαν σταυρόν επ’ αυτού εξ ου αποδεικνύεται ότι 
ήτο Ιεράρχης, ενδεδυµένος µε πολυσταύριον φελόνιον ή φέρων ωµοφόριον µετά σταυρών επ’ 
αυτού. 
Αλλ’ άγιον Μιχαήλ Ιεράρχην Αθηνών η ιστορία δεν γνωρίζει µέχρι σήµερον.  
Ως γνωστόν η σειρά των Ιεραρχών των Αθηνών (ο επισκοπικός δηλαδή κατάλογος) είναι ελ-

λιπής, πιθανόν µεταξύ των µη γνωσθέντων µέχρι σήµερον Ιεραρχών να υπήρξε και τις φέρων 
το όνοµα Μιχαήλ, όστις και αγίασεν. 
Σηµειωτέον ότι µε το αυτό όνοµα, κατά το “Νέον Μαρτυρολόγιον” εµαρτύρησεν εν Αθήναις 

την 30 Ιουνίου 1770 νέος 18 ετών ονόµατι Μιχαήλ, κηπουρός το επάγγελµα και γυρολόγος, “ α-
πλούς πολλά την γνώµην” και αγράµµατος, όστις επιστρέψας ποτέ από τα πέριξ χωρία συνε-
λήφθη υπό των Τούρκων παρά την “ είσοδον των Αθηνών” οίτινες τον εσυκοφάντησαν ότι επή-
γε “ µπαρούτι εις τους κλέπτας όπου ήσαν επάνω εις τα βουνά” ».3 
Αποδείχτηκε όµως τελικά ότι δεν επρόκειτο για τον νεαρό κηπουρό Μιχαήλ, αλλά για τον 

γνωστό µητροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη. Σε αυτό το συµπέρασµα κατέληξε πρώτος ο 
Ορλάνδος,4 βασιζόµενος στην επιγραφή και στην οµοιότητα στη µορφή µε αντίστοιχη εικόνα 
του µητροπολίτη στις τοιχογραφίες του Αγίου Πέτρου στον Κουβαρά Αττικής. Αυτό βρίσκει 
σύµφωνη και τη Μουρίκη.  
Τα εικονογραφικά θέµατα και κάποιες συγκεκριµένες λεπτοµέρειες επί των τοιχογραφιών 

του «ασκητηρίου» µπορούν να συµβάλουν στην ακριβέστερη χρονολόγηση των τοιχογρα-
φιών: «Ο Μελισµός, δηλαδή η παράσταση του γυµνού Χριστού βρέφους επάνω στην αγία τρά-
πεζα, που συµβολίζει µε ρεαλιστικό τρόπο τη µετουσίωση του Άρτου και του Οίνου σε σώµα και 
σε αίµα του Χριστού, έχει παρατηρηθεί στο εικονογραφικό πρόγραµµα των βυζαντινών ναών 
µόνο από το τέλος του 12ου και έπειτα. [...] Η µνηµειακή εµφάνιση του βρέφους, όπως εδώ, χα-
ρακτηρίζει τις παλαιότερες παραστάσεις του θέµατος και αποτελεί στοιχείο για τη χρονολόγηση 
των τοιχογραφιών. [...] 

...οι ιεράρχες είναι όλοι γυρισµένοι προς το κέντρο της αψίδας και κρατούν ανοικτά ενεπί-
γραφα ειλητάρια στα χέρια, εικονίζονται δηλαδή τη στιγµή που εκφωνούν λειτουργικές ευχές. 
Αυτή ακριβώς η µορφή του θέµατος παρατηρείται για πρώτη φορά στο 12ο αιώνα. Εξάλλου, η 
απεικόνιση των ιεραρχών σε συνδυασµό µε το θέµα του Μελισµού έχει παρατηρηθεί για πρώτη 
φορά στο τέλος του 12ου αιώνα».5 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 94. 
2 Μουρίκη, σελ. 85. 
3 Ό.π., σελ. 165-166. 
4 «Η προσωπογραφία Μιχαήλ του Χωνιάτου», σελ. 213. 
5 Μουρίκη, σελ. 88-89. 
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Ένα ακόµα στοιχείο είναι η περίπτωση του αγίου Βασιλείου, ο οποίος, όπως ειπώθηκε πα-
ραπάνω, είναι ο µόνος από τους ιεράρχες που βαστά κλειστό ειλητάριο, στοιχείο που αποτε-
λεί απόηχο παλαιότερης παράδοσης (αρχές 13ου αι.).1  
Στη χρονολόγηση των τοιχογραφιών βοηθάει ακόµα και η ενδυµασία των ιεραρχών, η ο-

ποία κατά τη Μουρίκη ήταν χαρακτηριστική των πατριαρχών στο 12ο αιώνα, και συγκεκρι-
µένα το πολυσταύριο φαιλόνιο που φορούν ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος και ο Γρηγόριος ο 
Θεολόγος. 
Ακόµα όµως και τα επίθετα που αποδίδονται στους ιεράρχες αποτελούν ένδειξη πως οι τοι-

χογραφίες αποτελούν έργο που τοποθετείται µετά τα µέσα του 12ου αιώνα, σε µια εποχή, που 
όπως λέει η Μουρίκη, η υµνολογία αρχίζει να επηρεάζει όλο και περισσότερο την εικονο-
γράφηση των βυζαντινών ναών.2 
Σαν επιπρόσθετο στοιχείο χρονολόγησης θα πρέπει να αναφερθεί και το πορτραίτο του Μι-

χαήλ Χωνιάτη: «Η παρουσία της προσωπογραφίας του Μιχαήλ Χωνιάτη στις τοιχογραφίες των 
δύο µνηµείων της Αττικής αποτελεί σηµαντικό κριτήριο για τη χρονολόγησή τους. Ο Μιχαήλ 
Χωνιάτης, όπως είναι γνωστό, διετέλεσε µητροπολίτης Αθηνών από το 1182 έως το 1204, όταν 
η πόλη έπεσε στους Φράγκους. [...] Υπολογίζεται πως ο Μιχαήλ πέθανε γύρω στο 1222...[...] Τα 
πορτραίτα του στα δύο µνηµεία της Αττικής έχουν φωτοστέφανο, ένδειξη δηλαδή ότι έγιναν ο-
πωσδήποτε µετά το θάνατό του. Η παρουσία όµως του φωτοστέφανου δεν προϋποθέτει κατ’ 
ανάγκην ότι ο Μιχαήλ είχε επίσηµα ανακυρηχθεί άγιος από την εκκλησία, πράγµα που δεν συ-
νέβη άλλωστε, αλλά αποτελεί ένδειξη για την άσκηση τοπικής λατρείας [...] Στη Σπηλιά της Πε-
ντέλης η µορφή βρίσκει θέση σε µια µακρινή γωνία του νοτίου παρεκκλησίου και έτσι υποδηλώ-
νεται ότι εδώ πρόκειται για αφιερωτικό πορτραίτο».3 
Το ίδιο υποστηρίζεται και από τον ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ: «Θα περίµενε κανείς να έχουµε χρονολόγη-

ση στις τοιχογραφίες, οπότε τουλάχιστον θα γνωρίζαµε πως οι άγνωστες φάσεις είναι προγενέστε-
ρες. Πράγµατι, στον τρούλο υπήρχε χρονολογία, όµως η ανάγνωσή της δηµιούργησε διαµάχη µε-
ταξύ του ερασιτέχνη αρχαιοδίφη Γ. Λαδά και των καθηγητών Α. Ορλάνδου και Γ. Σωτηρίου. Ο 
πρώτος µετέφερε τη βυζαντινή χρονολογία ως 1786 και οι άλλοι ως 1234. Η κάθε πλευρά είχε τα 
επιχειρήµατά της, όµως κλίνω υπέρ του 1234 για ένα και µόνο λόγο: ανάµεσα στις αγιογραφίες 
υπήρχε και πορτρέτο του Μιχαήλ Ακοµινάτου (Χωνιάτη), που ήταν ο τελευταίος ορθόδοξος επί-
σκοπος των Αθηνών πριν την κατάληψή τους από τους Φράγκους το 1204. Είναι λογικό λοιπόν η 
τοιχογραφία να έγινε όσο η µνήµη του ήταν νωπή, αφού πέθανε το 1220, παρά ύστερα από 566 
χρόνια!»4 
Εποµένως, οι τοιχογραφίες του «ασκητηρίου» θα πρέπει να τοποθετηθούν κάπου ανάµεσα 

στα µέσα του 12ου µε αρχές του 13ου αιώνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 90. 
2 Ό.π., σελ. 91. 
3 Ό.π, σελ. 97-98. 
4 Ό.π. 
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Απεικόνιση της Πλατυτέρας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Απεικόνιση της Θεοτόκου από τον Ευαγγελισµό. Πάνω δεξ. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Στα αριστε-

ρά διακρίνεται η φτερούγα του. Κάτω δεξ. Ο απόστολος Πέτρος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Αρ. Ο άγιος Νικόλαος. Πάνω δεξ. Η επιγραφή στο ειλητάριο. Κάτω δεξ. Το κοσµητικό 

επίθετο του αγίου «Η βρύσις των θαυµάτων». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Ο άγιος Χρυσόστοµος. ∆εξ. πάνω: Η επιγραφή πάνω στο ειλητάριο. ∆εξ. κάτω.  

Το κοσµητικό επίθετο του αγίου «Η φρόνησις». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Αρ. Ο άγιος Βασίλειος. ∆εξ. Η προσωνυµία του αγίου «Η γνώσις». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Ο άγιος Γρηγόριος ∆εξ. Η επιγραφή πάνω στο ειλητάριο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Αρ. Ο Μιχαήλ Χωνιάτης. ∆εξ. Ο απόστολος Παύλος. Αποτοιχίστηκαν και βρίσκονται στο Βυζαντινό 

Μουσείο, αλλά δεν εκτίθενται. (Φωτ. Ν. Μουρίκη) 
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∆ιακοσµητικά θέµατα στις τοιχογραφίες του «ασκητηρίου». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η εικονογραφία του Βαρνάβα, από την οποία απέµεινε µόνο η  
επιγραφή του ονόµατος και τµήµα διακοσµητικού πλαισίου στη  

δεξιά πλευρά.  (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ανάγλυφα και επιγραφές 
 

Στη ΝΑ πλευρά του «ασκητηρίου», επί του επικλινούς βράχου, υπάρχουν ανάγλυφα και επι-
γραφές, τα οποία, όπως είπαµε είναι αρχαιότερα από τα εκκλησάκια. Στο ψηλότερο σηµείο 
του βράχου έχει χαραχτεί µεγάλος σταυρός µε πεπλατυσµένα άκρα και µε ένα καµπύλο λεπτό 
χάραγµα δεξιά. Ο Σωτηρίου αναφέρει το σταυρό ως «µονογραµµατικό». Πιθανότατα εννοεί 
πως πως αυτό το πρόσθετο χάραγµα είναι αντί του γράµµατος Ρ, ώστε µε το σταυρό να σχη-
µατίζεται το ΧΡ. Κάτω από το σταυρό υπάρχει αετός βαθιά σκαλισµένος στον βράχο µε α-
νοιγµένα φτερά και στραµµένο το κεφάλι προς τα δεξιά, ενώ κάτω από αυτόν υπάρχει επι-
γραφή η οποία αποδόθηκε από τους Ορλάνδο και Σωτηρίου ως εξής:  «ΧΡΙCΤΕ ΒΟΗΘΙ ΤΩ 
∆ΟΥΛΟΥ CΟΥ CΩ...ΙΝΟΥ ΑΜΗΝ / ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΕΤΑ ΑΥΤΟΙC ∆ΕCΠΟΤΑ ∆ΕΧ (ου) 
ΑΓΙΕ ΧΡΙCΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΝΥΧΙΑΝ». Αυτή η απόδοση όµως είναι λάθος, ενώ σωστά την α-
πέδωσε ο Λαδάς, «ΧΡΙCΤΕ ΒΟΗΘΙ ΤΩ ∆ΟΥΛΟΥ COY CΕ[ΠΤΕΜ;]ΙΝΟΥ ΑΜΗΝ / ΚΑΙ 
ΤΟΙC ΜΕΤΑ ∆Ε[C]ΠΟΤΑ ∆Ε ∆ΙΕ / ΧΡΙCΤΕ Τ[Η]Ν ΕΠΙΝΥΧΙΑΝ». (= «Χριστέ βοήθε τον 
δούλο σου Σεπτεµίνον, αµήν. Και τους µετά αυτών ∆έσποτα βοήθησον, τους εν φόβω, Χριστέ 
τελούντας την νυκτερινήν αγρυπνίαν».) ∆ιατηρώ ωστόσο κάποιες επιφυλάξεις ως προς την ορ-
θότητα του όνοµατος του ασκητή.  
Για τη λέξη «ΕΠΙΝΥΧΙΑ», οι Σωτηρίου και Ορλάνδος λένε ότι µπορεί να αποδοθεί στα ί-

δια τα ανάγλυφα διότι επινυχίαν=επινύσσω=κεντώ επί της επιφανείας. Περισσότερο ορθή 
όµως κατά τη γνώµη µου φαίνεται η εκδοχή του Λαδά, ο οποίος, επικαλούµενος το λεξικό 
Σουΐδα λέει ότι νύχιος=νυχτερινός, όπως και νυχεύω=αγρυπνώ, νυκτερεύω. 
Κάτω από την επιγραφή υπάρχουν δύο άγγελοι και ανάµεσα σε αυτούς ένας ακόµα αετός. 

Ο αριστερός άγγελος φοράει στέµµα, στο ένα χέρι βαστάει σφαίρα µε σταυρό, ενώ στο άλλο 
σκήπτρο. Ο δεξιός άγγελος είναι στεφανωµένος µε δίσκο, στο ένα χέρι του κρατά σταυρό 
ενώ στο άλλο σφαίρα µε σταυρό.   
Έχει προταθεί (ανεπίσηµα) πως οι άγγελοι χαράχτηκαν πάνω σε αρχαία ανάγλυφα θεϊκών 

µορφών. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης επικαλούνται διάφορα στοιχεία, όπως π.χ. αυτό 
που γράφει ο Σωτηρίου, ότι οι άγγελοι δεν έχουν φωτοστέφανο όπως παρατηρείται στην πα-
λαιοχριστιανική τέχνη, ενώ περιγράφοντας τον αριστερό άγγελο σηµειώνει το εξής: «Επί της 
εξεχούσης ούλης κόµης φέρει µικρόν διάδηµα προσοµοιάζον προς τα διαδήµατα Τυχών είς 
προσωποποιήσεις πόλεων».1 Το πρόσωπο του αριστερού αγγέλου έχει πράγµατι έντονα θηλυ-
κά χαρακτηριστικά, όµως δεν µοιάζει οπωσδήποτε µε σκάλισµα αρχαιοελληνικής νοοτροπί-
ας. Κάποιες φορές επίσης το σκήπτρο που βαστάει στο χέρι ερµηνεύθηκε ως... σφύρα αρχαί-
ου λατόµου! Και ο δεξιός άγγελος υποτίθεται ότι χαράχτηκε πάνω σε αρχαιότερο ανάγλυφο, 
και ως απόδειξη τούτου επικαλούνται τα «απολλώνεια» χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά 
και το σκάλισµα των φτερών του, που είναι εµφανώς πιο ρηχό από το υπόλοιπο σώµα του 
αγγέλου, άρα πρόκειται για µεταγενέστερη προσθήκη, και εποµένως αυτό αποτελεί µια επι-
πλέον απόδειξη για την µετατροπή «αρχαίας ανάγλυφης θεότητας» σε άγγελο του χριστιανι-
σµού. Όλα αυτά όµως δεν ισχύουν· αρκεί γι’ αυτό να παρατηρήσει κάποιος την ασυµµετρία 
του σώµατος του αγγέλου αλλά και τη γενικότερη τεχνοτροπία που δεν οµοιάζει σε τίποτα 
προς την αρχαιοελληνική. Επίσης, τα φτερά, αν και φαίνονται για µεταγενέστερες προσθή-
κες, θα αντιτείναµε λέγοντας ότι παρέµειναν ηµιτελή.  
Πάνω από το µεγάλο άγγελο υπάρχει µικρός αετός (πάλι µε ανοιγµένα φτερά και κοιτάζο-

ντας προς τα δεξιά), ενώ πάνω και πλάγια από τον αετό βρίσκεται δεύτερη επιγραφή. Κατά 
τη χάραξή του αετού καταστράφηκε η παλαιότερη επιγραφή του υποθετικού ονόµατος 
CΕΠΤΕΜΙΝΟΥ. Αυτό ώθησε τον Λαδά στην υπόθεση πως οι άγγελοι είναι έργο νεότερο της 
επιγραφής. Η επιγραφή γύρω από τον τρίτο (µικρότερο) αετό αποτελεί τον πρώτο στίχο από 
τον 90ό ψαλµό του προφήτη ∆αβίδ: 
 

Ο ΚΑΤΥΚΟ[Ν]           Ε[Ν] 
     ΗΘΙΑ ΤΟΥ ΥΨ           ΨΙΣΤΟΥ 

           Η CΚΕΠΗ                    ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
     ΤΟΥ ΥΟΥ                    ΡΑΝΟΥ 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 54. 
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 «Ο κατοικών εν βοηθεία του Υψίστου εν σκέπη του Θεού του Ουρανού». 
 

Ο ασκητής παρέλειψε (εσκεµµένα;) να γράψει την τελευταία λέξη του στίχου «αυλισθήσε-
ται». Ο Σωτηρίου εξηγεί ότι πιθανότατα σκοπός του ασκητή ήταν να παραστήσει τον ίδιο ως 
κάτοικο της Σπηλιάς µε τη βοήθεια του θεού και έχοντας για σκέπη τον ουρανό.1 
Είναι χαρακτηριστικό πως οι τρείς αετοί δεν είναι δικέφαλοι, όπως θα περίµενε κανείς. Ως 
γνωστόν ο αετός αποτελεί σύµβολο του ∆ιός. Σύµφωνα όµως µε τον Σωτηρίου: «∆ιά τας πα-
ραστάσεις τέλος των αετών δύσκολον θα ήτο να υποτεθή ενταύθα ότι πρόκειται περί αναµνή-
σεων συµβόλου της αρχαίας λατρείας. Η παράστασις αετών, λίαν διαδεδοµένον θέµα κατά την 
παλαιοχριστιανικήν εποχήν απαντά συνηθέστερον εις τας κοπτικάς στήλας και θα ηδύνατο ίσως 
να διευκρινίσει το ζήτηµα της εξ Αιγύπτου εισαγωγής του ασκητικού βίου».2  
Κάτω από τα πόδια του µεγάλου αγγέλου βρίσκεται σταυρός και δίπλα απ’ αυτόν µια καρ-

διά από την οποία αναφύεται ένα τσαµπί σταφύλια. Στο πάνω σκέλος του σταυρού εξέχει 
γραµµή που µοιάζει µε ανάποδο S. Παραδίπλα ένας µικρότερος σταυρός, ίδιας ακριβώς τε-
χνοτροπίας µε τον προηγούµενο (µονογραµµατικοί σταυροί), και δίπλα του ένα πτηνό το ο-
ποίο µοιάζει να τσιµπάει µε το ράµφος του την προεξέχουσα «ουρά» από την άνω κεραία του 
σταυρού.  
Αναφορικά µε τους δύο σταυρούς και τα σκαλίσµατα του πτηνού και της καρδιάς, ο Iranon 

υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για ασύνδετα σχέδια αλλά µια σχηµατοποιηµένη επιγραφή που 
φέρει κάποιο νόηµα, άγνωστο µέχρι στιγµής σε εµάς. Κάτι τέτοιο είχε υποψιαστεί και ο ∆. 
Καµπούρογλου, όταν στο άρθρο του «Το Μονοπάτι της Σπηλιάς» γράφει τα ακόλουθα: «Αλ-
λά κοντά στο τσαµπί είναι λαξευµένο και ένα περιστεράκι, και το τσαµπί βγαίνει από ένα βάζο 
που έχει το σχήµα καρδιάς! ∆υστυχισµένε ασκητή, χωρίς να το θέλης µας εξεµυστηρεύθης τον 
πόνον σου. Αυτή είναι η ιστορία σου όλη κι όλη», εννοώντας ότι ο ασκητής της Σπηλιάς ακο-
λούθησε τον δρόµο του ασκητισµού εξ αιτίας κάποιας ερωτικής απογοήτευσης. Ο Iranon ει-
κάζει ότι πρόκειται µάλλον για µια ροµαντικής διάθεσης ερµηνεία, εφόσον και στο υπέρθυρο 
της κεντρικής εισόδου το σχήµα της καρδιάς αποτυπώνεται έξι φορές ανάµεσα στα σκέλη του 
κεντρικού συµβόλου, που αντιστοιχεί στα αρχικά του Ιησού Χριστού.3  
Ίσως ο ασκητής δεν προσπάθησε να «κωδικοποιήσει» κάποια πιθανή ερωτική απογοήτευσή 

του, αλλά µάλλον ήθελε να δηλώσει τον «έρωτά» του για τον Χριστό. Εκτός κι αν ισχύουν 
και οι δύο περιπτώσεις, δηλ. εξαιτίας κάποιας γυναίκας που τον πλήγωσε, αποφάσισε να ξα-
ναπροσφέρει την αγάπη του αυτή τη φορά όχι σε γυναίκα, αλλά στον Χριστό. Αυτό µαρτυ-
ρούν τόσο το τσαµπί µε τα σταφύλια, όσο και οι έξι καρδιές. Τα σταφύλια θεωρήθηκαν κι 
αυτά ως απόηχος διονυσιακής λατρείας. Το συγκεκριµένο σκάλισµα όµως είναι φτιαγµένο 
από χέρι ασκητή, και έχει να κάνει µε τη δήλωση του Ιησού, «Εγώ είµι η άµπελος η αληθινή 
και ο Πατήρ µου ο γεωργός έστιν...» (Ιωάν. ιε΄ 1) 
Εκτός από τον κύριο όγκο των αναγλύφων που µόλις περιγράψαµε, παραδίπλα, στον ίδιο 

βράχο υπάρχουν κάποιες επιγραφές ακόµα, καθώς και αρκετά ακιδογραφήµατα. Υπάρχει 
πρωτοβυζαντινή επιγραφή πάνω από την οποία υπάρχει χαραγµένος σταυρός. Πρόκειται για 
επίκληση η οποία λέει τα εξής: «ΑΓΙΕ ΠΑΥΛΕ / ΑΓΙΕ ΑΝ∆ΡΕΑ / ΒΟΗΘΗ ΤΩ ΤΑΠΙΝΩ / 
ΧΡΗCΤΩΝΙ / ΑΜΗΝ». 
Κατά τον Λαδά, βάσει της ανωτέρω επιγραφής, είναι πιθανόν στο ασκητήριο της Σπηλιάς 

να τιµούσαν τους αγίους Παύλο και Ανδρέα αλλά µε την πάροδο των αιώνων αυτό να λη-
σµονήθηκε. 
Πέρα από την επιγραφή αυτή εντόπισα πληθώρα ακιδογραφηµάτων, τα οποία όµως, τόσο 

από τη φθορά που έχουν υποστεί, όσο και από την ανορθογραφία των ασκητών καθιστούν 
την ανάγνωσή τους από δύσκολη έως ακατόρθωτη.  
Μιλήσαµε προηγουµένως για την καταστροφή της τράπεζας του «ασκητηρίου». Επόµενο 

«θύµα» ήταν ο αριστερός άγγελος των αναγλύφων. Το Γενάρη του 2011 είδα ότι κάποιος είχε 
κάψει το δεξί χέρι του αγγέλου, στο οποίο βαστούσε τη σφαίρα µε το σταυρό στην κορυφή 
του, µε αποτέλεσµα το κοµµάτι εκείνο του βράχου να αποκολληθεί.  

                                                 
1 Ό.π., σελ. 52. 
2 Ό.π. σελ. 52-54. 
3 «ΠΕΝΤΕΛΗ»: Η Αδελφότητα της Σπηλιάς, µέρος Θ΄.  
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Οι άγγελοι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η καταστροφή του αναγλύφου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι σταυροί, κ.λπ. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

   
O µεγάλος αετός και ο σταυρός. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο αετός ανάµεσα στους αγγέλους. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Ο αετός και η επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ. Αποτύπωση: Λαδάς) 
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Πανοραµική άποψη των αναγλύφων της Σπηλιάς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Σχεδιαστική αναπαράσταση των αναγλύφων της Σπηλιάς. 

(Σχ. Κας Χατζηµιχάλη – παρατίθεται από Σωτηρίου) 
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Η πρωτοβυζαντινή επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ. Αποτύπωση: Λαδάς) 

 
 

 
Ακιδογραφήµατα των ασκητών. Στην αρ. φωτ. διακρίνεται η λέξη «φύλαξε».  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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στ. Το βόρειο παρεκκλήσιο («Άγιος Νικόλαος») 
 
Κατά τον Λαδά, η εκκλησία ανεγέρθηκε πριν από τον 16ο αιώνα, ενώ ο Σωτηρίου τοποθετεί 
την ανέγερση συγκεκριµένα στον 10ο αιώνα, συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε παρατηρώντας 
την τοιχοποιία του ναού σε διάφορα µέρη όπως στη βόρεια πύλη, στα παράθυρα, καθώς και 
από τη χρήση παλαιοχριστιανικού γλυπτού διακόσµου που σήµερα απουσιάζει. Παραπάνω 
ειπώθηκε ότι σύµφωνα µε άλλη γνώµη η ανέγερση τοποθετείται στον 11ο ή 12ο αιώνα. Κα-
νείς δεν µπορεί να ισχυριστεί τίποτε µε σιγουριά. Και ο Λαζαρίδης, επίσης, υποστηρίζει πως 
η χρονολογία κατασκευής του ναΐσκου δεν ξεπερνάει τον 10ο αιώνα.  
 

Περιγραφή του εσωτερικού χώρου 
 
Η µετάβαση από την εκκλησία στο ασκητήριο γίνεται από δύο διόδους, οι οποίες χωρίζονται 
από µεγάλη και ογκώδη σταλαγµιτική κολόνα, κτισµένη κατά τη βόρεια πλευρά της. Απένα-
ντι ακριβώς από τη µεγάλη κολόνα, όπως κατευθυνόµαστε προς το «ασκητήριο», υπάρχει 
άλλη µία η οποία έχει υποστεί κατεργασία (όπως και άλλα σηµεία της Σπηλιάς στα οποία πα-
ρατηρούνται ίχνη λάξευσης). Ο Βαγγέλης Ζήσης εικάζει ότι το σχήµα που έλαβε µετά την 
κατεργασία δείχνει να θέλει να αναπαραστήσει ανθρώπινη φιγούρα. Ευτυχώς, όπως λέει αρ-
γότερα, «αποτελεί οµολογουµένως µια παρακινδυνευµένη άποψη».1 Ο τρούλος δε στεγάζει 
όλη την εκκλησία, αλλά στο ανατολικό µέρος της ως στέγη έχει την οροφή του σπηλαίου.  
Στο βορινό και δυτικό τοίχο της εκκλησίας υπάρχουν τρείς εσοχές µε ηµι-αψιδωτή οροφή, 

καθώς και άλλη µία µικρότερη µε τετράγωνο άνοιγµα. Αυτές χρησίµευαν ως οστεοθήκες.  
Tέλος, το κεντρικό τµήµα του τέµπλου είναι µεταγενέστερη κατασκευή. Μετά την αποτεί-

χιση των τοιχογραφιών το 1977, ο ∆. ∆ρόλαπας είχε παρατηρήσει τη διαφορά της τοιχοποι-
ίας, και ως επιβεβαίωση για αυτό παραπέµπω τον αναγνώστη στο σχέδιο του Hallerstein (το 
οποίο παρουσιάζεται παραπάνω) όπου υπάρχουν µόνο τα άκρα του τέµπλου χωρίς την αψίδα.  
 

 

 
Άγιος Νικόλαος. Τοµή κατά µήκος. (Λαζαρίδης) 

 
 
 
 

                                                 
1 «ΠΕΝΤΕΛΗ – Ιστορία, Θρύλοι, Μυστήρια», εκδ. Άλλωστε, σελ. 55. 
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Το ιερό του Αγ. Νικολάου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 



 55 

 
Η δυτική είσοδος του Αγ. Νικολάου εκ των έσω. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Ο βορεινός τοίχος του Αγ. Νικολάου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το τέµπλο όπως ήταν πριν την αποτοίχιση των τοιχογραφιών. (Η φωτογραφία παρατίθεται από 

www.iranon.gr) 
 

 
To τέµπλο όπως είναι σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τοιχογραφίες 
 
∆ε σώζεται ίχνος πλέον από τις τοιχογραφίες που υπήρχαν έως και λίγες δεκαετίες πριν στο 
παρεκκλήσιο του Αγ. Νικολάου. Όλες αποτοιχίστηκαν κατά τη διάρκεια των ολέθριων για τη 
Σπηλιά στρατιωτικών έργων (1977-83) προκειµένου να προφυλαχθούν, καταλήγοντας αργό-
τερα ως εκθέµατα στο βυζαντινό µουσείο Αθηνών. Έχουµε ωστόσο λεπτοµερείς περιγραφές 
των τοιχογραφιών από τον Λαδά όπως και από τη Ν. Μουρίκη.  
Ας ξεκινήσουµε µε την εικόνα του αγίου Νικολάου, η οποία αποτελούσε ένα παράδοξο, 

εφόσον βρισκόταν στην κόγχη του ιερού βήµατος, στη θέση που κανονικά, ως είθισται, θα 
έπρεπε να βρίσκεται η εικόνα της «Πλατυτέρας». Σε αυτή την τοιχογραφία εικονίζεται ο άγι-
ος να βαστά ανοιχτό Ευαγγέλιο πάνω στο οποίο, γραφόταν το εξής: «ΤΩ ΚΕΡΟ ΕΚΕΙΝΟ 
ΕCΤΗ Ο ΙC ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ» (= Τω καιρώ εκείνω έστη ο Ιησούς επί τόπου πεδι-
νού.)1 Η φράση αυτή, για τον Λαδά όπως και για την Μουρίκη δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται 
για περικοπή από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (6, 17-20) όπου αναφέρεται ότι  «πλήθος πολύ 
του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήµ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, οι ήλ-
θον ακούσαι αυτού και ιασθήναι από των νόσων αυτών»· και ο άγιος Νικόλαος, ως γνωστόν 
θεωρείται µέγας θαυµατουργός, µε...πληθώρα «θαυµάτων» στο ενεργητικό του. Ο Λαδάς συ-
µπληρώνει λέγοντας ότι γι’ αυτόν το λόγο υπάρχει και η προσωνυµία «Η βρύσις των θαυµά-
των» στην ολόσωµη εικόνα του αγίου Νικολάου επί της κόγχης του «ασκητηρίου».2 
Ο Σωτηρίου αναφέρει την τοιχογραφία του Αγ. Νικολάου µερικώς καλυπτόµενη από την 

Πλατυτέρα: «…[φέρει] τοιχογραφίαν του αγίου Νικολάου εν προτοµή καλυπτοµένην εν µέρει 
υπό µεταγενεστέρας εικόνος της Πλατυτέρας». Την εποχή του Λαδά από αυτή την εικόνα είχαν 
αποµείνει τα ίχνη από τις παρυφές φυλλοστόλιστου υφάσµατος. Η προεργασία κάλυψης µε 
κονίαµα της παλιάς τοιχογραφίας έγινε µε κτυπήµατα (εγκοπές) πάνω σε αυτή µε σιδερένιο 
εργαλείο τα οποία ήταν εµφανή σε όλη την εικόνα. Το πρόσωπο όµως του αγίου ήταν κατά 
το ήµισυ κατεστραµµένο, κι αυτό ο Λαδάς το αποδίδει σε ενέργεια αλλοδαπού3 κατά τη 
διάρκεια της τουρκοκρατίας. Επί της τοιχογραφίας αυτής σώζονταν πολλές παλιές επιγραφές 
επισκεπτών στις οποίες θα αναφερθούµε αργότερα. Η εικόνα κατά τον Λαδά ήταν έργο του 
17ου αιώνα: «Ούτω κατά τους ενετοτουρκικούς πολέµους, οι Αθηναίοι προσεχώρησαν και υπο-
στήριξαν τους Ενετούς εις την κατάληψιν των Αθηνών, ότε δε οι Ενετοί ήρχισαν ν’ αποσύρω-
νται οικειοθελώς των Αθηνών, οι Αθηναίοι αναλογιζόµενοι τα φοβερά αντίποινα των επανερ-
χόµενων Τούρκων, ηναγκάσθηκαν να αυτοεξορισθούν επί τριετίαν (1688-1690) εις διάφορους 
τόπους, ασφαλώς δε και εις τα όρη της Αττικής. Τότε ίσως κατά την τριετή ταύτην φυγήν, οι κα-
ταφυγόντες εις την Πεντέλην εικονογράφησαν, µεταξύ άλλων, εις την κόγχην του Ιερού Βήµατος 
την εικόνα του αγίου Νικολάου».4  
Αργότερα, όπως σηµειώνει ο Π. Λαζαρίδης, κάποιος αδαής ευσεβής επισκέπτης της Σπη-

λιάς, προσπάθησε να αποκαταστήσει το κατεστραµµένο πρόσωπο του αγίου, ζωγραφίζοντας 
πρόχειρα τα µάτια και τη µύτη.5 
∆εξιά και αριστερά από την προσωπογραφία του αγίου υπήρχαν πολλές χαραγµένες επι-

γραφές από τις αρχές του 16ου έως τις αρχές του 18ου αιώνα. Αυτές αναφέρονται από τον Σω-
τηρίου και αναλυτικότερα από τον Λαδά.  
Η παλαιότερη επιγραφή έχει την χρονολογία «1586» συνοδευόµενη από το όνοµα «Αλύπι-

ος». Σε άλλη επιγραφή υπήρχε η χρονολογία «1676» και η υπογραφή «αναγνόστις µοζαρί-
της». Επίσης, όποιος ζωγράφισε τον Άγ. Νικόλαο στο ιερό, πρόσθεσε γραπτή επιγραφή ήδη 
ηµικατεστραµµένη την εποχή του Λαδά. Κατ’ αυτόν ήταν χωρισµένη σε δύο τµήµατα, εκ των 
οποίων το άνω πιθανόν περιείχε επτά στίχους. Την παραθέτει ως εξής: 

 
1 – – – – – λ 

                                                 
1 Λουκάς, ς΄17. 
2 Ό.π., σελ. 152. 
3 ∆ηλ. µουσουλµάνου, εφόσον κατ’ αυτούς απαγορευόταν η απεικόνιση ανθρώπων ή ζώων.  
4 Περιοδικό “Ο Συλλέκτης”: «Η Σπηληά της Πεντέλης και απάντησις εις επικρίσεις των βυζαντινολό-
γων καθηγητών Γ.Α. Σωτηρίου και Α. Κ. Ορλάνδου», Β΄ τόµος, 1963, σελ.  167. 
5 Ό.π., σελ. 65. 
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2 . C .  ΘΕΤ . 
3 ου – – – – ν 
4 ΧΟ – – – Ι 
5 . ΜΗΕΦΙ µί (ή ΜΗ ΕΦ’ Ιµών ή ΕΦΙ και) 
6 [το]ν ΗΚ [Ο]Ν [τ]ου (ή [τη]ν ειΚ[Ο]Ν[Α] . ουν) 
7 – – [τ]ου ΡΟΜΑ (ή ΡΟΜΑ[ΝΟΥ] ή ΡΟ ΑΜ[ΗΝ]) 
1 [Κ]ΑΛΗΝΙΚΟΥ 
2 . [µον]αχ[ού] γεΡασίµ[ου] 
3. νιΚΟΛΑΟΥ 
4. Μακαρίου µο[να]χ[ων] 
5. ΙC. ΦΙ – – 
 

Η επιγραφή αυτή αναγνώσθηκε από τον Σωτηρίου ως εξής:  Μιχαήλ, Εφηµί. (Ευθυµίου ή 
Ευφηµίας;) η (ο) ν (υιών;) Ιωάννου του Ρόµα. - Σηνίκου (συνοίκου;) τον ; Γερµανού και Νι-
κολάου ιεροµονάχων...1 Όπως ειπώθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, ίσως πρόκειται για 
τον ασκητή «Νικολή» που πρωταγωνιστεί στην αφήγηση του Καµπούρογλου.2 
Επίσης, στην ίδια τοιχογραφία υπήρχαν τα ακόλουθα χαράγµατα: «FOUCHEROT FAU-

VEL 1782 1786 µε παναγιότι»,3 «G[RO]PIUS 1804»,4 «ΠΕΤΡΟΣ 1804»,5 «LEE 1820»,6 «F. 
Thackerman», «I. RAMPA, L.I. SCOLES», «Novelo 1824» και «J. Goury 1832»7.  
Στην τοιχογραφία της «Γέννησης του Ιησού» ο Λαδάς εντόπισε πολλά χαράγµατα  µε το 

παλαιότερο να φέρει χρονολογία  «7017 έτους ζιζου» η οποία αντιστοιχεί στο έτος 1508 ή 
1509.8 Υπήρχαν όµως και άλλες χρονολογίες: «1514», «1648», «1718», «1751» κ.ά. Μεταξύ 
αυτών και αρκετά ονόµατα όπως «1708 ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ», «1750 Νικόλας µπε-
νιζέλος», «Παύλος», «Καρόρις», «Πούλος», οι οποίοι σύµφωνα µε τον Λαδά είναι όλοι τους 
Αθηναίοι.  
Ο Σωτηρίου αναφέρει κι αυτός στη µελέτη του τις παραπάνω επιγραφές µε κάποιες διαφο-

ρές. Το όνοµα του Μπενιζέλου, αναγνώστηκε από τον Λαδά ως Νικόλας, ενώ κατά τον Σω-
τηρίου Νικολάκης, καθώς επίσης υπάρχει διαφορά και στη χρονολογία. Ο Λαδάς είδε το έτος 
1750 ενώ ο Σωτηρίου αναφέρει το 1792. Σύµφωνα µε τον ∆. Καµπούρογλου,9 ο Ν. Μπενιζέ-
λος είναι ίσως ο νοτάριος. 
Στην κόγχη του ιερού δεν υπήρχε άλλη ζωγραφική διακόσµηση. Όµως το 2005 βρήκα πα-

λιό σκάλισµα µεγάλου άτεχνου σταυρού, αριστερά και πάνω από την αγία τράπεζα. Όπως 
µου είπε χρόνια αργότερα ο ∆ρόσος ∆ρόλαπας, ο σταυρός αυτός ίσως έγινε για να πιάσει το 
κονίαµα πάνω στη λεία επιφάνεια του βράχου. ∆ηλαδή να το έκανε ο µάστορας αντί των συ-
νηθισµένων χτυπηµάτων. 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 57, σηµ.1. 
2 Από τη στιγµή που οι επιγραφές είναι του 18ου και 19ου αιώνα, ο ιεροµόναχος Νικόλαος της επιγρα-
φής δε θα µπορούσε ποτέ να ταυτιστεί µε κάποιον από τους πρώτους ασκητές της Σπηλιάς που έζησαν 
εκεί πολλούς αιώνες πριν. Εποµένως ο Καµπούρογλου ήθελε µάλλον να συµπλέξει κάποιο υπαρκτό 
πρόσωπο - κάτοικο της Σπηλιάς µε το θρύλο για τον ασκητή. Αυτό βέβαια είναι απλώς µια υπόθεση. 
Είπαµε και στην αρχή του κεφαλαίου πως είναι εξίσου πιθανό ο Καµπούρογλου να παραθέτει ατόφια 
την παράδοση όπως την έλαβε από τους γηραιότερους της µονής Πεντέλης. 
3 Ο µηχανικός και αρχιτέκτων Foucherot αποστάλθηκε από τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην 
Κων/πολη Choiseul-Gouffier στην Ανατολή για να αντιγράψει και να µελετήσει τα αρχαία µνηµεία και 
τοπία. Ως βοηθό του παρέλαβε τον ζωγράφο Fauvel. Στην Αθήνα έφτασαν για πρώτη φορά το έτος 
1781. Στις εκδροµές τους στην Αττική προς µελέτη και αντιγραφή των αρχαίων, συνήθιζαν να χαρά-
ζουν τα ονόµατά τους. Στην παραπάνω επιγραφή χάραξε το όνοµά του και ο Έλληνας διερµηνέας τους 
Παναγιώτης. (Λαδάς, ό.π., σελ. 154.) 
4 Πρόκειται για τον αρχαιόφιλο και Πρόξενο της Αυστρίας G. Ch. Gropius (1776-1850). Βλ. Λαδάς. 
5 Πρόκειται για τον Πέτρο Γάσπαρη, Αθηναίο διερµηνέα του Gropius. (Λαδάς, ό.π.) 
6 Συνώνυµος του φίλου του R. Chandler. (Λαδάς, ό.π.) 
7 O Goury ήταν Γάλλος αρχιτέκτονας.  
8 Εδώ ο Λαδάς λανθασµένα θεώρησε πως η εν λόγω τοιχογραφία απεικόνιζε την «Εύρεση του Μωϋ-
σέως».  
9 «Αθηναϊκόν Αρχοντολόγιον» Αθήναι 1921, σελ. 145. 
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Η τοιχογραφία του αγίου Νικολάου. (Φωτ. ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ) 

 

 
Η προσπάθεια κάποιου ευσεβούς να αποκαταστήσει το  
κατεστραµµένο πρόσωπο του αγίου. (Φωτ. Λαζαρίδης) 

 

   
Οι επιγραφές της τοιχογραφίας. (Φωτ. ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ) 
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Αρκετές τοιχογραφίες υπήρχαν επί του τρούλου του παρεκκλησίου, οι οποίες ήταν και οι πιο 
καλοδιατηρηµένες. Στην κορυφή του τρούλου δέσποζε ο Παντοκράτορας στηθαίος µέσα σε 
κύκλο. Γύρω από τον Παντοκράτορα υπήρχε η µορφή της Παναγίας, οι µορφές των αρχαγγέ-
λων Μιχαήλ και Γαβριήλ και οκτώ προφητών. Για την εικονογραφία της Παναγίας γράφει η 
Μουρίκη: «Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η παρουσία της Παναγίας, η οποία σηµειώνεται 
συνήθως από το 12ο αιώνα και έπειτα στη θέση αυτή. Παρατηρείται εξάλλου και σε αρκετά 
µνηµειακά σύνολα της Αττικής, τα οποία χρονολογούνται στο 12ο και στο 13ο αιώνα...[...] 
Η παρουσία της Παναγίας στο πρόγραµµα του τρούλλου επιτρέπει να διασαφηνισθή το περιε-

χόµενό του που είναι βασικά το ίδιο, αλλά µε διαφορετικές αποχρώσεις κάθε φορά. Ειδικά στον 
τρούλλο του βορείου παρεκκλησίου σώζεται µέρος επιγραφής ανάµεσα στην Παναγία και στον 
Γαβριήλ. ∆ιαβάζεται ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚ COY ΤΕΧΘΕΝΤΑ, που υπογραµµίζει ότι η Παναγία βρίσκε-
ται ανάµεσα στους προφήτες του τρούλλου εξ αιτίας του βασικού της ρόλου στο µυστήριο της 
Ενσαρκώσεως. Η επιλογή των προφητών γύρω από τον Παντοκράτορα και οι επιγραφές στα ει-
λητάριά τους ακολουθούν επίσης την παράδοση. Όλες οι σωζόµενες επιγραφές αναφέρονται 
στην έλευση του Σωτήρος και στη δόξα του Παντοκράτορα, ο οποίος δεσπόζει στην κορυφή του 
τρούλλου». 
Στην εποχή της Μουρίκη, σωζόταν µόνο µέρος της Παναγίας και του Μιχαήλ, ενώ η µορφή 

του Γαβριήλ σωζόταν ακέραια (επιγραφή: Ο ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟC) ΓΑΒ(ΡΙΗΛ).  
Mε αφετηρία τώρα τη µορφή της Παναγίας, και µε φορά από αριστερά προς τα δεξιά οι 

προφήτες ήταν –όπως αναφέρει η Μουρίκη– οι ακόλουθοι: α) ο Σολοµών («Ο ΠΡΟΦ(ΗΤΗC) 
CΟΛΟΜ[ΩΝ]», επιγραφή ειληταρίου «+ Η COΦHA ΟΚΩ∆Ω», Παροιµίαι 9,1), β) ο Ησαΐας 
(«Ο ΠΡΟ–Φ(ΗΤΗC) ICAHAC», επιγραφή ειληταρίου «[ΠAP]ΘEN[OC] EN ΓACTPI 
Ε[ΞΕΙ]», Ησαΐας 7,14), γ) ο Ιεζεκιήλ («Ο ΠΡΟΦ(ΗΤΗC) ΙΕΖΕΚΥΗΛ», επιγραφή αδιάγνω-
στη), δ) o Αββακούµ (Ο ΠΡΟΦ(ΗΤΗC) ΑΜΒΑΚΟΥΜ), επιγραφή ειληταρίου «+ Κ(ΥΡΙ)Ε 
HCAKYKOA ΤΗΝ ΑΚΟ[ΗΝ]», Αββακούµ 3,2), ε) ο Ιωνάς («Ο ΠΡΟΦ(ΗΤΗC) HONAC», 
επιγραφή ειληταρίου «+ EBOHCA ΕΝ ΘΛΙΨΥ», Ιωνάς 2,3), στ) ο ∆ανιήλ (επιγραφή ειλη-
ταρίου «+ ΕΓΟ ∆ΑΝΗΙΛ EΘEΩPOYN EOC ΟΥ ΘΡΟΝΟΙ ETEΘH[CAN]», ∆ανιήλ 7,9), ζ) 
ο Ηλίας (Ο ΠΡΟΦ(ΗΤΗΟ) HAIAC, επιγραφή ειληταρίου «+ ΖΗ K(YPIO)C ο Θ(EO)C 
Κ(ΑΙ) ΖΗ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΟΥ ΜΗ», Γ' Βασιλειών 17,1), η) ο ∆αβίδ (ο ΠΡΟΦ(ΗΤΗC) 
∆[ΑΒΙ∆], επιγραφή ειληταρίου «[KYPΙΟC ΕΞ ΟΥΡΑ]ΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ [Ε]ΠΕΒΛΕ», 
Ψαλµοί 101, 20). 
Από τους ευαγγελιστές των λοφίων του τρούλου σώζονταν ο Ματθαίος και ο Λουκάς για 

τους οποίους η Μουρίκη δίνει την ακόλουθη περιγραφή: «Ο Ματθαίος εικονίζεται τη στιγµή 
που ετοιµάζεται να γράψη το ευαγγέλιό του υπό τη θεία έµπνευση, όπως δείχνει η ευλογούσα 
χειρ του Θεού που προβάλλει στην επάνω αριστερή γωνία. Η τελευταία αυτή ιδιοµορφία, όπως 
είναι γνωστό, χαρακτηρίζει συνήθως τις απεικονίσεις του ευαγγελιστή Ιωάννη. Στην περίπτωση 
του Ματθαίου το στοιχείο αυτό δείχνει παρανόηση που πιθανόν οφείλεται σε επίδραση από την 
παράσταση του Ιωάννη, η οποία θα βρισκόταν στο απέναντι λοφίο. 
Ο ευαγγελιστής Λουκάς στο νοτιοδυτικό λοφίο ετοιµάζεται να γράψη σε φύλλο περγαµηνής 

που είναι απλωµένο στο γόνατό του. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο εικονογραφικούς τύ-
πους που χρησιµοποιούνται για τον ευαγγελιστή αυτόν. Γνωρίζοντας τη θέση του Ματθαίου και 
του Λουκά, µπορούµε εύκολα νά προσδιορίσουµε τη θέση των άλλων δύο ευαγγελιστών. 
Η παράσταση του Ιωάννη θα κατείχε ασφαλώς το βορειοανατολικό λοφίο, απέναντι από τον 

Ματθαίο, ακολουθώντας έτσι σταθερή παράδοση, ενώ του Μάρκου θα βρισκόταν στο βορειο-
δυτικό λοφίο, απέναντι από τον Λουκά. Με τον τρόπο αυτό ακολουθούσε ο ζωγράφος τη σειρά 
που έχουν οι ευαγγελιστές όταν διαβάζωνται οι περικοπές από το ευαγγέλιό τους στην εκκλησί-
α». 
Ανάµεσα στις τοιχογραφίες του τρούλλου ξεχώριζε και µια χρονολογία. Ο Σωτηρίου την 

ανέγνωσε ως ςΨΜΒ΄ δηλαδή «6742 από κτίσεως κόσµου», που αντιστοιχεί στο έτος 1233-34. 
Ο Λαδάς την ανέγνωσε ως «εν έτει ΑΨΠΒ΄» (1782), αποδίδοντας την εικονογράφηση του 
τρούλου στους Αθηναίους που κατά τα έτη 1778-1782 κατέφυγαν στο Πεντελικό εξαιτίας του 
µεγάλου λοιµού που ξέσπασε στην Αθήνα. (βλ. κεφ. 5). Η Μουρίκη όµως θεωρεί ως σωστή 
την ερµηνεία του Σωτηρίου.  
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Όπως γράφει ο Λαζαρίδης, οι τοιχογραφίες του τρούλου δεν έγιναν από καλλιτέχνη ανώτερης 
κλάσης, αλλά πρόκειται για έργα επαρχιακού ζωγράφου, ο οποίος «παρά τη στενότητα του 
χώρου κατώρθωσε και ορθήν κατανοµήν να κάµη των ένδεκα µορφών αλλά και να δώση εις 
αυτάς κίνησιν, ικανοποιητικόν πλάσιµον και αρκετήν έκφρασιν, ως δεικνύουν αι µορφαί του 
Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του ∆αβίδ, του Σολοµώντος και του Ηλιού».1 

 
 
 

 
 
 
 

 
Οι τοιχογραφίες του τρούλλου. (Φωτ. Λαζαρίδης. Παρατίθεται από Ν. Μουρίκη) 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 69. 
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Τµήµα από τη διακόσµηση του τρούλλου. (Φωτ. Λαζαρίδης. Παρατίθεται από Ν. Μουρίκη) 

 

 
Τµήµα από τη διακόσµηση του τρούλλου. (Φωτ. Λαζαρίδης. Παρατίθεται από Ν. Μουρίκη) 
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Αρ. Ο ευαγγελιστής Λουκάς. ∆εξ. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος.  

(Φωτ. Λαζαρίδης. Παρατίθεται από Ν. Μουρίκη) 
 
 

 
Πιστό αντίγραφο της χρονολογίας από τον ζωγράφο Ν. Ατζαρίτη. (Λαδάς, σελ. 17) 

 
 

 
Η χρονολογία στον τρούλο του ναού. (Φωτ. Λαδάς) 

 
 
Αρκετές τοιχογραφίες υπήρχαν πάνω στο τέµπλο. Αυτές περιγράφονται από τον Λαδά και 
από τον Λαζαρίδη, και πρόκειται για έργα του 19ου αιώνα. Πάνω από την Ωραία Πύλη ήταν 
το άγιο Μανδήλιο, κρατούµενο από δύο αγγέλους, µε την εικόνα του Χριστού πάνω σε αυτό 
και µε τη συνοδευτική λειτουργική φράση «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης». Επί 
των παραστάδων της Ωραίας Πύλης εικονιζόταν ο Ευαγγελισµός: αριστερά ο αρχάγγελος 
Γαβριήλ και δεξιά η Θεοτόκος. Αριστερά της Ωραίας Πύλης βρίσκονταν οι εικόνες της έν-
θρονης Βρεφοκρατούσας Θεοτόκου, αριστερά από αυτή ο άγιος Νικόλαος όρθιος, και αρι-
στερά επί του βορεινού τοίχου ο άγιος ∆ηµήτριος, επίσης όρθιος. ∆εξιά της Ωραίας Πύλης  
υπήρχε ο Χριστός (καθήµενος) ως Μέγας Αρχιερέας, ο πολύ κατεστραµµένος άγιος Ιωάννης 
ο Πρόδροµος και δεξιά αυτού, επί του νοτίου τοίχου, ο Λαδάς είδε το κάτω µέρος αγίας, το 
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ένδυµα της οποίας έφερε τα γνωστά µοναχικά (των ασκητών) σύµβολα. Υπέθεσε πως αυτή η 
αγία ήταν η Αθηναία οσία Φιλοθέη. Όπως θα δούµε παρακάτω, αυτή ήταν η αγία Αικατερίνη. 
Κάτω από τις εικόνες είχε ζωγραφιστεί κυµατιστό ύφασµα µε πλούσιο διάκοσµο, το οποίο 

συνεχιζόταν και στους πλάγιους τοίχους.  
Όπως είπαµε προηγουµένως, οι εν λόγω τοιχογραφίες είναι µεταγενέστερες (19ος αιώνας). 

Ο καθαρισµός των τοιχογραφιών κατά τις εργασίες του 1972 έφερε στο φως τµήµατα του πα-
λαιότερου ζωγραφικού διακόσµου του τέµπλου. Σύµφωνα µε τον Λαζαρίδη, κάτω από το ύ-
φασµα (την ποδέαν, όπως ο ίδιος το ονοµάζει) αποκαλύφθηκε µέρος παλαιότερου υφάσµατος 
µε διάκοσµο από συνεχόµενα εξάπλευρα. Κάτω από τον κατεστραµµένο άγ. Ιωάννη τον 
Πρόδροµο, ήρθε στο φως ολόσωµη και καλοδιατηρηµένη η αγία Αικατερίνη. Όπως γράφει ο 
Λαζαρίδης: «Η αγία, η οποία λόγω της καταγωγής της φέρει πολυποίκιλτον ενδυµασίαν και 
ασπίδα, λήγουσαν κάτω εις οξύ, είναι εστραµµένη προς τα αριστερά, προς τον Αρχιερέα Χρι-
στόν, ο οποίος και αρχικώς θα εικονίζετο εις την ιδίαν θέσιν, και κλίνουσα ελαφρώς την κεφα-
λήν τείνει ικευτικάς προς αυτόν τας χείρας. Η απεικόνισις της Αγίας Αικατερίνης εις το τέµπλον, 
παρά τον Χριστόν, δύναται να εξηγηθή µόνον εάν ο ζωγράφος, ή ο αφιερωτής ή κάποιος σηµα-
ντικός µοναχός ή ασκητής, προήρχετο από την οµώνυµον µονήν του Σινά ή συνεδέετο στενώς 
µετ’ αυτής».1 Η δε Ν. Μουρίκη χαρακτηρίζει την τοιχογραφία ως «ασφαλώς ανορθόδοξη», 
υπό την έννοια ότι το πορτραίτο τούτο είχε καθαρά αφιερωτικό χαρακτήρα, δηλαδή κάποιος 
το έφτιαξε για να εκπληρωθεί κάποια επιθυµία του, και για προσωπικούς λόγους ήθελε να 
αποδώσει λατρεία στη συγκεκριµένη αγία.  
Στο βορειοανατολικό πεσσό του παρεκκλησίου, ο Λαδάς είχε δει τα ίχνη µεγάλης, αλλά ε-

ντελώς φθαρµένης πολυσύνθετης τοιχογραφίας, για την οποία πιθανολογούσε πως επρόκειτο 
για έργο του τέλους του 15ου αιώνα, και η οποία απεικόνιζε την «Εύρεση του Μωυσή».2 Τόσο 
όµως ο Λαζαρίδης όσο και η Μουρίκη είναι αντίθετοι προς αυτό, και λένε ότι επρόκειτο για 
τη «Γέννηση του Ιησού». Όπως γράφει ο Λαζαρίδης: «Σήµερον, µόλις δύναται να υποπτευθή 
κανείς την καθηµένην Παναγίαν, τον Ιωσήφ αριστερά, την σκηνήν του λουτρού δεξιά και υψη-
λότερον τους Μάγους. ∆ιεπιστώθη όµως, ότι υπό την Γέννησιν υπήρχε παλαιοτέρα τοιχογραφία. 
Είναι αδύνατον σήµερον να προσδιορισθή ποια σκηνή εικονίζετο. Τα λείψανα της Γεννήσεως 
εστερεώθησαν».3 Κατά την περιγραφή της Μουρίκη: «Εδώ εδέσποζε η µορφή της ανακαθι-
σµένης Παναγίας που άγγιζε στοργικά το βρέφος στη φάτνη. Στο πρώτο επίπεδο, αριστερά, φαί-
νεται και σήµερα τµήµα από τη µορφή του Ιωσήφ, καθισµένου σε σαµάρι µε τα νώτα γυρισµένα 
προς την Παναγία. Σε συµµετρική θέση, δεξιά, ήταν το επεισόδιο του Λουτρού του βρέφους µε 
τις δύο γυναικείες µορφές. Ψηλότερα, πίσω από το Λουτρό, εικονίζονταν οι Μάγοι που έφερναν 
τα δώρα πεζοί· απέναντι δύο βοσκοί παρακολουθούσαν τα θαυµαστά συµβάντα, ενώ πιο πίσω, 
ένας βοσκός, καθισµένος στο έδαφος, έπαιζε ένα µουσικό όργανο».4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 68. 
2 Ό.π., σελ. 155-156. 
3 Ό.π. 
4 Ό.π., σελ. 100. 
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Οι τοιχογραφίες του βόρειου τµήµατος του τέµπλου µετά τον καθαρισµό. (Φωτ. Λαζαρίδης) 
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Η αγία Αικατερίνη. (Φωτ. Λαζαρίδης. Παρατίθεται από Ν. Μουρίκη) 

 
 

Στο νοτιοανατολικό πεσσό του παρεκκλησίου, στη δίοδο που συνδέει τα δύο ναΰδρια, υπήρχε 
βυζαντινή τοιχογραφία του αρχάγγελου Μιχαήλ εντός ορθογωνίου πλαισίου, η οποία ανήκει 
στη β΄ περίοδο της αγιογράφησης του ναΐσκου, εφόσον κάτω από αυτόν ο Λαζαρίδης διαπί-
στωσε την ύπαρξη προγενέστερης τοιχογραφίας. Ο αρχάγγελος ήταν ενδεδυµένος µε κατα-
στόλιστο ένδυµα και στο δεξί χέρι βαστούσε σκήπτρο. Ακόµα και τα φτερά του κοσµούνταν 
µε σειρές από µαργαριτάρια. Ήδη από την εποχή του Λαζαρίδη η τοιχογραφία είχε υποστεί 
αρκετές φθορές. Το υπερφυσικό µέγεθος του αρχαγγέλου (υψ. 3.10 και πλ. 1.70 κατά Λαζα-
ρίδη) και η θέση του επί της διόδου, ώθησε τη Μουρίκη στο συµπέρασµα πως ο Μιχαήλ εµ-
φανίζεται εδώ στο ρόλο του φύλακα των εκκλησιδίων. Πιθανολογεί δε ότι στον απέναντι τοί-
χο θα πρέπει να υπήρχε κάποτε και η µορφή του Γαβριήλ.  
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Ο αρχάγγελος Μιχαήλ. (Φωτ. Λαζαρίδης. Η πάνω φωτογραφία  

παρατίθεται από Ν. Μουρίκη) 
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Το σταυροειδές σκάλισµα του τεχνίτη στην κόγχη  

του ιερού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

Οι υπόγειες κρύπτες, ο τάφος, και τα οστεοφυλάκια 
 
Στο δάπεδο της εκκλησίας υπάρχουν δύο καταπακτές που οδηγούν σε µικρούς υπόγειους χώ-
ρους. Η µία κρύπτη βρίσκεται δεξιά µετά τη νεότερη είσοδο, και είναι η µεγαλύτερη σε µέγε-
θος, ενώ η δεύτερη βρίσκεται αριστερά από το ιερό, στο πλάι της βορινής (παλαιότερης) ει-
σόδου. Στη µεγαλύτερη κρύπτη οδηγούµαστε κατεβαίνοντας λίγα σκαλοπάτια. Όταν επι-
σκέφθηκε τη Σπηλιά ο Λαδάς, η κρύπτη αυτή ήταν «πλήρης λίθων». Την εποχή των ασκητών 
η κρύπτη χρησίµευε ως οστεοφυλάκιο, ενώ η δεύτερη (µικρότερη) αποτελούσε τον τάφο α-
σκητή. Ένας δεύτερος τάφος υπάρχει επίσης κάτω από το βορινό δίλοβο παράθυρο του πα-
ρεκκλησίου. Στο βορειοανατολικό, βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό πεσσό εντοπίζονται µικρές 
τεταρτοκυλινδρικές καµάρες που χρησίµευαν ως οστεοθήκες. 
Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου είχε καθαρά ταφι-

κό-νεκρολατρικό χαρακτήρα· γίνονταν δηλαδή αποκλειστικά λειτουργίες που ήταν αφιερω-
µένες στην ανάµνηση των νεκρών – αλλά φυσικά και την ηµέρα της γιορτής του αγ. Νικολά-
ου.1 
Σύµφωνα µε τον Iranon: «Κατά τις τελευταίες εργασίες συντήρησης των εκκλησιδίων, το 

2002-2004, βρέθηκαν στο εσωτερικό των οστεοφυλακίων ανθρώπινα οστά. [...] Από την άλλη, 
στους χώρους των συγκεκριµένων οστεοφυλακίων δε θα µπορούσαν παρά να είχαν φυλαχθεί τα 
οστά πολύ περιορισµένου αριθµού ασκητών ή µοναχών. Τι απέγιναν οι υπόλοιπες σοροί των 
µοναζόντων, που για διάστηµα δέκα περίπου αιώνων ζούσαν και πέθαιναν στη σπηλιά;»2 
Οπωσδήποτε, ο χώρος των οστεοφυλακίων δε θα µπορούσε να δεχτεί τα οστά όλων όσων 

ανά τους αιώνες ασκήτεψαν στη Σπηλιά. Τα φυλαγµένα εντός των ναϋδρίων οστά θα πρέπει 
να ανήκαν στους επισηµότερους ασκητές. Εποµένως, θα έπρεπε να αναζητηθεί η ύπαρξη νε-
κροταφείου στα πέριξ της Σπηλιάς, και όπως θα δούµε παρακάτω είναι σίγουρο πως υπήρξε 
κάτι τέτοιο.  

 
 
 
 

 

                                                 
1 Μουρίκη, ό.π., σελ. 81-84. 
2 Ό.π. 
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Ο τάφος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Κρύπτη α΄ - Το οστεοφυλάκιο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Κρύπτη β΄- Ο τάφος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Οι εσοχές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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3. ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ 
 
α. Περιγραφή του τείχους – Το υπέρθυρο 
 
Προς το τέλος της βυζαντινής περιόδου, η είσοδος της Σπηλιάς φράσσεται µε τείχος. Γράφει 
ο Λαδάς: «Εις την είσοδον της Σπηληάς σώζονται ερείπια παχέων τοίχων µετά τόξων, που έ-
κλειον άλλοτε ολόκληρον το στόµιον ταύτης, εις δε την γην κείται µέγα γλυπτόν υπέρθυρον µαρ-
µάρινον 1,95×0,30 κοσµούµενον διά (τριών) σταυρών, δείγµα ότι εις τους τελευταίους βυζαντι-
νούς χρόνους ίσως να υπήρχε µονή...»1 
Το µαρµάρινο υπέρθυρο ανήκε στην πύλη του τείχους. Απ’ ό,τι φαίνεται όµως δεν ήταν το 

µοναδικό αλλά υπήρχαν και άλλα. Το 1950, ο βυζαντινολόγος Μαρίνος Καλλιγάς, σε άρθρο 
του κατηγορεί τη µονή Πεντέλης για την αδιαφορία την οποία επιδείκνυε για τη Σπηλιά και 
τα µνηµεία της, εγκαταλείποντας τα εκκλησάκια στην τύχη τους, αντί να προβούν σε προ-
στασία και ανάδειξη του χώρου, «ώστε να µην βλέπει κανείς τα σκαλιστά επιστήλια των πυλών 
της, που εγώ τα θυµούµαι εδώ και λίγα χρόνια στη θέση τους ακόµη, να είναι παραπεταµένα και 
σχεδόν αγνώριστα στην ακαθαρσία της "Σπηλιάς” ».2 
Το σωζόµενο υπέρθυρο είναι κοσµούµενο µε τρείς σταυρούς εκ των οποίων ο µεσαίος ει-

κάζεται πως λαξεύτηκε επί Θεοδοσίου,3 γιατί όµοιός του υπάρχει και στο ιερό του ∆ιονύσου 
στη Ραπεντώσα, όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο.  
Ευτυχώς υπάρχουν αρκετά σκίτσα των προηγούµενων αιώνων που απεικονίζουν τη σφρα-

γισµένη είσοδο του σπηλαίου. Κοιτάζοντάς τα όµως βλέπουµε κάποια παράδοξα. Είναι να 
απορεί κάποιος, τι είδους προστασία θα µπορούσε να προσφέρει ένα τέτοιο τείχος στους α-
σκητές µε τόσες εισόδους (τρεις, συγκεκριµένα) σε αυτό. ∆εν αρκούσε µία; Ο Iranon, σχο-
λιάζοντας τούτο το παράδοξο λέει ότι σίγουρα το τείχος δε θα µπορούσε να εµποδίσει ένα 
οργανωµένο στρατιωτικό απόσπασµα, αλλά φτιάχτηκε µάλλον προς αποθάρρυνση των επι-
δροµέων και των πειρατών.4 Θεωρώ ότι αυτό το τείχος µε ύψος µόλις περί τα 3 µέτρα, δεν 
αρκούσε ούτε για αποθάρρυνση.  
Το δεύτερο παράδοξο του τείχους παρατηρήθηκε από τον ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ: «Εδώ παρουσιάζε-

ται το εξής πρόβληµα: στην υδατογραφία του Lange (1836) βλέπουµε ότι στο βόρειο άκρο του 
τείχους υπήρχε αψιδωτή εσοχή κατά την έσω πλευρά. 3 δεκαετίες  νωρίτερα σε σχέδιο του  
Simone Pomardi µε τίτλο Pentelic Quarries (βλ. Edward Dodwell, «A Classical and Topog-
raphical Tour Through Greece, During the Years 1801, 1805, and 1806», vol. I, µεταξύ p. 
498 και p. 499) διακρίνεται η αψίδα από την εµπρόσθια πλευρά ως άνοιγµα του τείχους. Ποιος 
ο λόγος να χτίσουν τείχος και αντί της µιας διαπιστωµένης πύλης (αυτής µε το υπέρθυρο) να 
υπάρχει και άλλο άνοιγµα; (για να µην πούµε ανοίγµατα, αφού απεικονίζονται περισσότερα). 
 Κι αν αυτό είχε γίνει πολύ µεταγενέστερα γι’ αδιευκρίνιστους λόγους, γιατί το έκλεισαν χτίζο-
ντάς το ώστε να το βρει έτσι ο Lange;»5 Ερωτήµατα, τα οποία ίσως δε θα λάβουν ποτέ απάντη-
ση.  

 
β. Ο κισσός 
 
Την πρόσοψη των εκκλησιδίων κάλυπτε µέγας αιωνόβιος κισσός ο οποίος είχε φυτρώσει πά-
νω στο υπόλειµµα του τείχους της Σπηλιάς, ενώ αγκάλιαζε και το βράχο πάνω από το στόµιο. 
Τον κισσό µνηµονεύει ο ∆ηµ. Καµπούρογλου στο άρθρο του «Το Μονοπάτι της Σπηλιάς»: 
«...Όσες φορές και να πήγα στη σπηληάν αυτή, –αµέτρητες είναι– ο καταπράσινος κισσός του 
∆ιονύσου εστόλιζε πάντα τας παραστάδας της αχειροποιήτου πύλης της. 
Για τον κισσό του Θεού της εµπνεύσεως, όπως και για την εληά της Θεάς της σοφίας δεν υ-

πάρχουν εποχαί του χρόνου. Πάντα είναι πράσινα. 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 143-144. 
2 Εφηµερίδα "Το Βήµα", φύλλο 25/11/1950, σελίδα 2. Παρατίθεται από Iranon. 
3 Βλ. ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ, ό.π., κεφ. Αρχαιοδίφες και ανασκαφείς. 
4 Ό.π., µέρος Κ΄. 
5 «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», κεφ. Αρχαιοδίφες και Ανασκαφείς, τµ. 2, σηµ. 23. 
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∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Φειδίας, κάποτε σε εύθυµες στιγµές –και πότε έλειπαν τέτοιες 
στιγµές απ’ τους ευλογηµένους αυτούς!– εστεφάνωσε µε τους κοσσύµβους του κισσού αυτού την 
ωραία του κεφαλή!»1 
Αυτόν τον κισσό όµως δεν τον σεβάστηκαν οι εργάτες που ανέλαβαν την αναστήλωση των 

εκκλησιδίων το 2002. Τον ξερίζωσαν για να µην γκρεµίσει το τείχος.  
Αποτελεί ευτύχηµα που βρέθηκε η µία και µοναδική φωτογραφία της Σπηλιάς στην οποία 

φαίνεται ολοκάθαρα ο κισσός όπως τον είδαν οι παλιοί, και όπως αυτός αποτυπώνεται στις 
παλιές απεικονίσεις των περιηγητών. Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1933 από τον Γερµανό 
Walther Wrede, ενώ η ανακάλυψή της οφείλεται στον Iranon. 
 
 

 
Το τείχος. Αριστερά η αψιδωτή εσοχή πριν το κτίσιµό της. Λεπτοµέρεια από σχέδιο του Pomardi. 

 
 

 
Το τείχος από το εσωτερικό της Σπηλιάς, σε σχέδιο του Lange.  

H αψιδωτή εσοχή έχει κτιστεί. 

                                                 
1 Ο Φειδίας µπορεί να επισκέφθηκε το λατοµείο της Σπηλιάς, αλλά στην εποχή του η Σπηλιά δεν είχε 
ανακαλυφθεί ακόµα. (Βλ. Α΄ τόµο) 
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Το υπέρθυρο του τείχους µε τους ανάγλυφους σταυρούς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η µοναδική φωτογραφία του τείχους από το εσωτερικό της Σπηλιάς πριν αυτό γκρεµιστεί.  

(Φωτ. www.elia.org.gr) 
 
 

 
Ό,τι απέµεινε από το τείχος της Σπηλιάς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 



 73 

 
Αριστερά: Ο κισσός. (Φωτ. W. Wrede. Παρατίθεται από www.iranon.gr). ∆εξιά: Η είσοδος απογυ-

µνωµένη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Αριστερά: Ό,τι είχε αποµείνει από εκείνον τον κισσό πάνω στο τείχος µέχρι και το 2002. 

∆εξιά: Η πλήρης εξαφάνισή του. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

4. ΟΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
 
Στην είσοδο της Σπηλιάς οι ασκητές κατασκεύασαν τρεις δεξαµενές. Οι δύο από αυτές εφά-
πτονται και βρίσκονται δίπλα στα εκκλησάκια. Η δεξιά (προς τα εκκλησάκια) δεξαµενή έχει 
αψιδωτή οροφή µε τετράγωνο άνοιγµα στο δυτικό άκρο της (απ’ όπου γέµιζε), ενώ ένα δεύ-
τερο άνοιγµα βρίσκεται στο πλαϊνό τοίχωµα που «βλέπει» προς τη Σπηλιά. Στο περβάζι της 
τρύπας µπήκε θραύσµα πλάκας µε λαξευµένο πλαίσιο. Κανονικά, το δεύτερο άνοιγµα δεν έ-
χει κανένα λόγο ύπαρξης σε µια δεξαµενή, γεγονός που ώθησε τον Iranon1 στην άποψη πως 
ανοίχτηκε µεταγενέστερα, σε µια εποχή όπου η δεξαµενή είχε µετατραπεί σε αποθηκευτικό 
χώρο γενικής χρήσης, και αυτό φαίνεται να είναι το πιο πιθανό. 
Οι υδατοδεξαµενές τροφοδοτούνταν από τη σταγονοροή της οροφής και, καθώς φαίνεται, 

από ένα άνοιγµα της οροφής. Η σταλαγµιτική κρούστα που καλύπτει την επιφάνεια του βρά-
χου σε εκείνο το σηµείο δείχνει ότι κάποτε πήγαζε αρκετό νερό από εκείνο το σηµείο. Η τρί-
τη δεξαµενή βρισκόταν ακριβώς έξω από το τείχος. Αυτή προφανώς γέµιζε από βρόχινο νερό, 
και άρα οι ασκητές το είχαν για γενική χρήση. Από αυτή σώζεται µόνο το ένα από τα τοιχώ-
µατά της.  
                                                 
1 Ό.π. µέρος Ι∆΄. 
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Οι δεξαµενές όπως φαίνονται από ψηλά. (Φωτ. ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ) 

 
 

 
Οι δεξαµενές όπως φαίνονται από το εσωτερικό της Σπηλιάς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Το εσωτερικό της σκεπαστής δεξαµενής. ∆εξ. Το υπόλειµµα της τρίτηςδεξαµενής ακριβώς έξω 

από την είσοδο της Σπηλιάς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Το βέλος δείχνει το άνοιγµα της οροφής από το οποίο  
έβγαινε το νερό και από το οποίο γέµιζαν οι δεξαµενές  
που βρίσκονται ακριβώς από κάτω. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

5. ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
 
Στα τοιχώµατα του αρχαίου λατοµείου, όπως και στον εσωτερικό χώρο της Σπηλιάς, οι ανά 
τους αιώνες ασκητές, αλλά και επισκέπτες, άφησαν αµέτρητα σκαλίσµατα, όπως σταυρούς, 
ονόµατα, χρονολογίες, και διάφορα σχέδια.  
Ας τα δούµε. 

 
α. Τα επί του λατοµείου σκαλίσµατα 
 

Η βυζαντινή επιγραφή 
 

Σύµφωνα µε τον Λαδά, κατά τους βυζαντινούς χρόνους η Σπηλιά θα πρέπει να υπήρξε τόπος 
λαϊκού προσκυνήµατος ίσως λόγω της ύπαρξης της µονής. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγήθηκε 
κατόπιν εύρεσης βυζαντινής επιγραφής σκαλισµένης στο τοίχωµα του λατοµείου, ακριβώς 
έξω από την είσοδο της Σπηλιάς. Η επιγραφή έλεγε τα εξής: «† ∆ΕCΠΗΝΑ 
ΓΟ[ΡΓΟΕΠ]ΗΚΟ ΒΟΗΘΗ [ΤΟΥC] ∆ [ΟΥ]ΛΟΥ CΟΥ / ΘΕΟ∆ΟΡ[Η]ΤΟΥ Τ[Η] 
CΥΒΙΟ...ΟΥ ∆ΗΟ / ∆ΗΜΗΤΡ[ΙΟΥ CΥΝ Τ]Η CΗΒΙΟ ΑΥΤΟΥ ΑΜΗ [Ν] †».  
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Σύµφωνα µε τον Λαδά η επιγραφή καταστράφηκε το Πάσχα του 1950 από κάποιον νεαρό 
που τη χτύπησε µε σφυρί και καλέµι, και κάτω από αυτή χάραξε το όνοµά του. 
Όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία πάνω αριστερά διακρίνεται καθαρά η αρχή της 

επιγραφής («† ∆ΕCΠΗΝΑ...»), και κάτω δεξιά το τέλος της ([Τ]Η CΗΒ[ΙΟ] ΑΥΤΟΥ Α-
ΜΗ[Ν†]. 

 

 
Η βυζαντινή επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
Σκαλίσµατα 

 
Ο Milchoefer1 γράφει ότι στο βράχο του λατοµείου υπάρχει σκαλισµένος δικέφαλος αετός. 
Και ο Αλβανάκης κάνει λόγο για την ύπαρξη δικέφαλου αετού· όχι όµως στο λατοµείο, αλλά 
επί της εισόδου των εκκλησιδίων. Εάν πράγµατι υπήρξαν, σήµερα δε φαίνεται κανένα ίχνος. 
Στο σωρό µε τους λίθους στα δεξιά της Σπηλιάς υπήρχε πέτρα µε εγχάρακτο σταυρό, απλο-

ϊκό στην τεχνοτροπία του, πιθανώς κι αυτός έργο κάποιου ασκητή. Αυτή κατέληξε σήµερα να 
αποτελεί µία από τις πέτρες που χρησιµοποιήθηκαν για να την κατασκευή ενός µικρού πλα-
κόστρωτου (και µε τη χρήση τσιµεντοκονίας φυσικά) από τους “φυσιολάτρες” αναρριχητές, 
για να µη πατούν στο χώµα.  
Σε κοίλωµα του λατοµείου υπάρχει ηµιτελές ανθρώπινο πρόσωπο. Το σκάλισµα φαίνεται 

πολύ παλιό. Στο ίδιο κοίλωµα (δεξιά από τη φωλιά ενός βραχοτσοπανάκου) βρίσκεται σταυ-
ρός. Αυτός ο σταυρός σκαλίστηκε πιθανότατα από ασκητή, µιας και το συγκεκριµένο σηµείο 
µε τους δύο έτοιµους φυσικούς τοίχους και τη στέγη (τοιχώµατα του λατοµείου) ήταν ιδανικό 
για την κατασκευή κάποιου καλυβιού.  

 

 
Το ηµιτελές πρόσωπο και ο σταυρός επί του κοιλώµατος του λατοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 «Karten V. Attica», III, σελ. 34. 
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Ο άτεχνος σταυρός. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

Ονόµατα – παλιές χρονολογίες 
 
Οι παλαιότερες χρονολογίες επί της επιφάνειας του λατοµείου καλύπτουν ένα φάσµα από τις 
αρχές του 18ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα , και φτάνουν µόλις τις 12, έτσι τουλάχιστον ό-
πως προέκυψε κατόπιν πολλών εξονυχιστικών αναζητήσεων. Αυτό δε σηµαίνει φυσικά ότι 
δεν υπήρχαν πολύ περισσότερες οι οποίες χάθηκαν µε το χρόνο. 
Η παλαιότερη χρονολογία είναι του 1712, συνοδευόµενη από τρία αρχικά γράµµατα.  
Στο δυτικό άκρο του αρχαίου λατοµείου, στο σηµείο όπου οι σύγχρονοι ερευνητές ονοµά-

ζουν λανθασµένα «αρχαίο πηγάδι», υπάρχει χαραγµένο χριστιανικό µονόγραµµα κι επιγραφή 
µε το όνοµα «ΙοάνηΣ», η χρονολογία «1836», τα γράµµατα «Μλγ»1 κάτω από το όνοµα, και 
κάτω από τα γράµµατα κάτι που µοιάζει µε τον αριθµό 14. Την εποχή εκείνη (1836) δούλευ-
αν οι Βαυαροί στο λατοµείο, οπότε το πιθανότερο είναι η επιγραφή να σκαλίστηκε από κά-
ποιον εργάτη. 
Στο λατοµείο υπάρχουν δύο επιγραφές σκαλισµένες από ξένους ταξιδιώτες. Στην πρώτη 

διαβάζουµε το όνοµα του ταξιδιώτη και την ηµεροµηνία επίσκεψής του στη Σπηλιά: «A. 
CLEMENTE, 19 Μzo 1901». Η δεύτερη επιγραφή ανακαλύφθηκε από τον ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ και 
είναι σε κυριλλική γραφή: ΦΡΕΓΑΤЬ - (К)НЯЗЬ ПОЖАР(СКИЙ), που σηµαίνει «Φρεγάτα 
– Πρίγκιψ Ποζάρσκι» (προφέρεται κνιαζ παζάρσκι). Όπως γράφει: «Αυτός είναι εθνικός ήρω-
ας της Ρωσίας (Ντµίτρι Μιχαήλοβιτς − 1578-1642), ο οποίος ως στρατιωτικός το 1612 έδωσε 
τέλος στην Εποχή των Αναστατώσεων (µετά το θάνατο του Ιβάν του Τροµερού) ελευθερώνο-
ντας τη Μόσχα από τη συµµαχία (κοινοπολιτεία) Πολωνών  - Λιθουανών. 
∆εδοµένου πως ήταν τότε πολύ απασχοληµένος για να επισκεφθεί τη Σπηλιά και να χαράξει 

το όνοµά του, προέκυψε το ερώτηµα ποιος (και γιατί) το έκανε. Θυµήθηκα µια αρχική µου υπό-
θεση, και ψάχνοντας αναλόγως βρήκα ότι το 1864 ένα από τα πρώτα πλοία νέας γενιάς που 
ναυπηγήθηκαν στη Ρωσία (και όχι σε ναυπηγεία του εξωτερικού) ήταν η φρεγάτα «Πρίγκηψ 
Ποζάρσκι». Μάλιστα, το πολεµικό πλοίο ταξίδεψε επί 2 χρόνια στη Μεσόγειο (1873-75). 
Πιθανώς, λοιπόν, κατά το διάστηµα αυτό να πέρασε και από το λιµάνι του Πειραιά, και κά-

ποιοι από το πλήρωµα να επισκέφτηκαν τη Σπηλιά (που τουλάχιστον από τις αρχές του 18ου αι. 
περιλαµβανόταν στους must τόπους επίσκεψης κάθε περιηγητή). Υποθέτω «κάποιοι», διότι αν ο 
επισκέπτης ήταν ένας, φαντάζοµαι ότι θα περιοριζόταν να γράψει το όνοµά του».2 
Οι υπόλοιπες προέρχονται από Έλληνες επισκέπτες. Από αυτές ξεχωρίζουν τα ονόµατα 

«Γ.Μ. Ρούσος», «Βούλγαρης», «Καλογρίδης», «Κουλούρης», «Μ.∆.Κ. Κυθήριος», 
«Θ.Μώρος», «Ευάγγελος Μπίλιος», και άλλα δυσανάγνωστα ονόµατα και αρκετά αρχικά.  

                                                 
1 Ο Κορρές ανέγνωσε το «Μλγ» ως «Ιουνίου», (βλ. «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα», σελ. 84). 
Στο σηµείο αυτό ο Κορρές σηµειώνει τα ίχνη τρωγλοειδούς ασκητηρίου. Ίσως να ήταν κάποτε ασκη-
τήριο, όµως η χρονολογία µάλλον παραπέµπει σε νταµαρτζή.  
2 «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», κεφ. Σιβυλλικά Λαξεύµατα, τµ. 2. 
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Η επιγραφή µε τη χρονολογία 1712.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

      
Η επιγραφή του «Ιοάνη». 

 (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Η επιγραφή του Clemente. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η κυριλλική επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές επιγραφές. ∆ιακρίνονται οι χρονολογίες 187(4;) 18…, 1818, 1849, 1865, 1871, 1900, 1905, 

1908 και 1915. Τα ονόµατα της επάνω αριστερά φωτογραφίας είναι σκαλισµένα κι αριστερά της εισό-
δου των ναϋδρίων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

Νεότερα σκαλίσµατα 
 

Οι νεότερες επιγραφές ξεπερνούν τις 300, και είναι σκαλίσµατα της περιόδου 1920-1970. Ε-
πικρατούν δε εκείνες που σκαλίστηκαν στις δεκαετίες του ’40 και του ’50. Στα σκαλίσµατα 
αυτά συµπεριλαµβάνονται και πρόχειρα σχέδια. Οι περισσότερες αποτελούν πρόχειρα σκαλί-
σµατα ή απλές χαρακιές, και για το λόγο αυτό εδώ παρουσιάζονται µόνο όσες εξ αυτών έ-
χουν κάποιο σχετικό ενδιαφέρον από τεχνική ή αισθητική άποψη.  
Στα νεότερα σκαλίσµατα συµπεριλαµβάνονται επίσης και κάποια πρόχειρα σχέδια: Μια 

καρδιά στο κοίλωµα του λατοµείου και ένας άγγελος µε σταυρό στο λαιµό. Πάνω από τον 
άγγελο υπάρχει µια σκαλιστή ελληνική σηµαία και το όνοµα του δηµιουργού «Σ. Φαρσάτος», 
και κάτω από αυτόν η ηµεροµηνία 9/3/47. 



 80 

 
Παλιά και νεότερα σκαλίσµατα. Κάτω η φιγούρα του αγγέλου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Παλιά και νεότερα σκαλίσµατα. Απορίας άξιο είναι τι να σηµαίνει ο αριθµός 1098  

στην κάτω αριστερή εικόνα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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β. Τα εντός του σπηλαίου σκαλίσµατα 
 

Τα σκαλίσµατα στο τοίχωµα της εισόδου και στο µεγάλο σταλαγµίτη 
 
Εισερχόµενοι τώρα στο χώρο της Σπηλιάς, συναντάµε πολλά περισσότερα ανάγλυφα σχέδια 
και επιγραφές, κάποια από τα οποία είναι έργα των ασκητών, ενώ υπάρχουν και αρκετά  άλλα 
παλιά  σκαλίσµατα που ανήκουν σε επισκέπτες.  
Στο αριστερό τοίχωµα, αµέσως µετά την είσοδο υπάρχει ανάγλυφο πτηνό (µάλλον πελαρ-

γός). ∆εξιά και χαµηλότερα από το πτηνό υπάρχουν δύο σταυροί, και ανάµεσά σε αυτούς ένα 
σχέδιο που µοιάζει µε ανθρώπινο πρόσωπο. 
Στο µεγάλο σταλαγµίτη αριστερά από την είσοδο υπάρχουν διάφορα σκαλισµένα σχέδια·  

ένα άλογο, σταυροί και ένα πτηνό. Τα δύο τελευταία ανήκουν πιθανότατα σε ασκητές. Ανα-
λυτικότερα, συναντάµε τρεις σταυρούς, ο ένας δίπλα στον άλλον και µε τον µεσαίο υπερυ-
ψωµένο, εν είδει «Γολγοθά». Υπάρχουν άλλοι δύο µεµονωµένοι σταυροί, όπου πλάι στον ένα 
διακρίνεται σχήµα πενταγωνικού πλαισίου, ενώ σε κοντινή απόσταση από τον δεύτερο φαί-
νεται το σχέδιο πτηνού. Φαίνεται παµπάλαιο, και αν κρίνουµε από την ύπαρξη πτηνών στα 
ανάγλυφα των ναϋδρίων, ίσως κι αυτό να σκαλίστηκε από χέρι µοναχού. 
Κοντά στο µεγάλο σταλαγµίτη υπάρχει επιγραφή «ΙΩΑΝΗΣ ΤΟ ΝΙΚ(Ι;)», και από πάνω 

κάτι που µοιάζει µε τον αριθµό 918.  
 

     
Το σκάλισµα του πελαργού και πάνω δεξιά  
η ανθρώπινη µορφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

    
Οι σταυροί µε το πιθανό πρόσωπο και η επιγραφή του Ιωάννη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το πτηνό και το άλογο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Ραβδωτοί σταυροί. ∆εξιά το «πενταγωνικό» πλαίσιο µε τα γράµµατα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Αρ. Σταυρός συνοδευόµενος από γράµµατα. Ένα αρχαιοελληνικού τύπου Α και ένα ανεστραµµένο Ε, 
ενώ ανάµεσα σε αυτά και στο σταυρό υπάρχουν κάποια ασαφή χαράγµατα. Το έντονα χαραγµένο Ζ 

πρέπει να είναι µεταγενέστερο. ∆εξ. Οι τρείς σταυροί. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 



 83 

Ακιδογραφήµατα 
 
Σε άλλο σηµείο της Σπηλιάς, στην αρχή ενός στενού και ελαφρώς κατηφορικού περάσµατος 
το οποίο κατέληγε σε πηγή,1 υπάρχει πληθώρα ακιδογραφηµάτων. Είναι χαραγµένα στο δεξί 
τοίχωµα του περάσµατος πάνω σε λεία σταλαγµιτική επιφάνεια. Πρόκειται για εξαιρετικά 
δυσανάγνωστες επιγραφές, όπου αιτία γι’ αυτό δεν είναι µόνο το πέρασµα του χρόνου (για 
την ακρίβεια, αιώνες ολόκληροι) αλλά και οι γραφικοί χαρακτήρες, που ακόµα και αν κά-
ποιες λέξεις είναι ευανάγνωστες, αυτές δε βγάζουν κανένα απολύτως νόηµα. ∆ικαίως ο 
Iranon χαρακτηρίζει τις γραφές ως στρυφνές και ακατάληπτες.2 Υπάρχουν βέβαια και επι-
γραφές οι οποίες έχουν φθαρεί τόσο, που σήµερα µοιάζουν µε απλές γρατσουνιές. Θα πρέπει 
επίσης να πούµε πως οι γραφές αυτές δεν ανήκουν σε ένα πρόσωπο αλλά σε διαφορετικά, και 
σε διαφορετικές εποχές, όπως φαίνεται και από τις διακρινόµενες χρονολογίες.  
Θα µπορούσαν αυτά τα ακιδογραφήµατα να ανήκουν στους ασκητές; Κάποια από αυτά ναί, 

σίγουρα όχι όλα.  
Εκεί λοιπόν εντοπίζονται τρεις σταυροί, σε διαφορετικά σηµεία. Ο ένας από τους τρεις 

σταυρούς συνοδεύεται από το γράµµα Ν, ενώ το κάτω µέρος του προεκτείνεται προς τα δεξιά 
παίρνοντας οφιοειδές σχήµα. Ο Iranon ανέγνωσε δύο φορές την επιγραφή «νικολις 
χω_µατ(;)ας εγραψε τωτα». Και στις δύο επιγραφές υπάρχει η χρονολογία 1802 πάνω αριστε-
ρά, όπως επίσης, πάνω δεξιά υπάρχει ο αριθµός 18, ίσως τα δύο πρώτα ψηφία της ίδιας χρο-
νολογίας. Το ίδιο όνοµα θα το συναντήσουµε και σε άλλο σηµείο της Σπηλιάς. Η παλαιότερη 
χρονολογία είναι η «1615» που βρίσκεται κάτω αριστερά, ενώ κάπου αλλού υπάρχει µεµο-
νωµένο το γράµµα Φ. Ανάµεσα σε άλλα µεµονωµένα γράµµατα και σκόρπιους αριθµούς ξε-
χωρίζουν κάποιες λέξεις οι οποίες δε βγάζουν κανένα νόηµα, όπως: 
«+ΕΛ(;)ΟΡΕΛ(ήΤ)ΙΚΟΝ», «+ληµαρδ µαρα(ς;)», «µηκολο» κ.α. Η τελευταία απαντάται δύο 
φορές. Όσο για τις δύο πρώτες, βλέπουµε ότι στα αριστερά της κάθε µιας υπάρχει σταυρός. 
Ανάµεσα σε άλλες επιγραφές διακρίνεται η χρονολογία «1713». Μέσα σε πλαίσιο στο οποίο 
περικλείονται ακατανόητες επιγραφές διακρίνονται οι χρονολογίες «1805» και «1824», αρι-
στερά και δεξιά αντίστοιχα. Ανέγνωσα επίσης δύο ακόµα ονόµατα, ακριβέστερα, ένα όνοµα 
και ένα επίθετο: «Λαυρέντης» και «Παλεολόγ(ος)».  
Λοξά απέναντι από τη σταλαγµιτική επιφάνεια µε τις γραφές υπάρχει ένα άλλο σηµείο ό-

που κι εκεί βλέπουµε διάφορα χαράγµατα. Κάποια από αυτά δε µοιάζουν παρά µε γρατσου-
νιές, όµως και εδώ υπάρχουν σταυροί, αόριστα σχήµατα, όπως και η χρονολογία 1790. 
Τα ακιδογραφήµατα µελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον Iranon. 

 

 
Η πλαισιωµένη επιγραφή µε τις χρονολογίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 Βλ. προηγούµενο βιβλίο. 
2 Ό.π., µέρος ΙΕ΄. 
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Οι ακατάληπτες επιγραφές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η επιγραφή µε τη χρονολογία 1713. 

 (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Αρ. Η επιγραφή του Λαυρέντη. ∆εξ. Η επιγραφή του Παλαιολόγου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι επιγραφές του Χωµατά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Οι σταυροί, η χρονολογία 1615 και το Φ. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα χαράγµατα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Μια άλλη, άγνωστη «εστία» ακιδογραφηµάτων εντόπισα πάνω σε βράχο προς το βάθος της 
Σπηλιάς. Σε αυτά ξεχωρίζει µεγάλος σταυρός µε τα αρχικά Ι.Χ., ένας εξάκτινος αστέρας, οι 
χρονολογίες 1400 (ή 1900 – το δεύτερο ψηφίο έχει αλλοιωθεί), όπως και οι εµφανείς χρονο-
λογίες 1808 και 1867, καθώς επίσης τα ονόµατα «Mystan U – – o», «Mantten Koyen», και 
«Νικολής Χωµατάς» για τον οποίο έγινε λόγος παραπάνω.1 

 

 
Τα ακιδογραφήµατα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ήταν κάποιος µανιώδης σπηλαιο-εκκλησιοδίφης. Στο συµπέρασµα 
αυτό κατέληξα όταν είδα επιγραφή µε το όνοµά του στη σπηλαιο-εκκλησία Παναγία Χελιδονού στην 
Κάτω Κηφισιά.  
 

 
Η επιγραφή του Χωµατά από τη Χελιδονού.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι επιγραφές στη «λιµνούλα» και σε άλλα σηµεία της Σπηλιάς 
 
Στα τοιχώµατα του τριγωνικού τούνελ που οδηγεί στη «λιµνούλα» υπάρχουν επιγραφές µε τις 
χρονολογίες «1808» και «1871». Κάτω από τη δεύτερη χρονολογία υπάρχουν τα αρχικά 
«Π.Π.», «Ν.∆.», «Α.Ζ.», «Α.Γ.», «Θ.Σ.», και «Μ.Κ.». 
Επιγραφές ξένων επισκεπτών υπάρχουν και αλλού στη Σπηλιά. Υπάρχει επιγραφή µε το 

όνοµα  «P. ROSS», ο οποίος σύµφωνα µε τον Κορρέ1 ήταν Άγγλος πλοίαρχος. ∆ίπλα στο ό-
νοµά του ο Άγγλος χάραξε και τη χρονολογία επίσκεψης, «1807» η «1817». Στον ίδιο βράχο 
υπάρχουν τέσσερα ακόµα ονόµατα και είναι τα εξής: «A. MUDD ΘΙ», «DAW» και 
«HELLER». 
Εντός των ναϋδρίων αλλά και στους εξωτερικούς τοίχους τους, καθώς και στην παλιά υδα-

τοδεξαµενή, συναντάµε επιγραφές µε παλιές χρονολογίες από το 1831 έως το 1900, ενώ επί-
σης στην επιφάνεια του αρχαίου λατοµείου, στο υπέρθυρο της παλιάς πύλης και αριστερά 
από την είσοδο της Σπηλιάς υπάρχουν επιγραφές µε χρονολογίες από το 1865 έως το 1915.  
 

 
Οι επιγραφές της λιµνούλας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
1. Η επιγραφή του Ross. 2. Η επιγραφή του Mudd. 3. Η επιγραφή  

του Heller. 4. H επιγραφή του Daw(n;). (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
Σε διάσπαρτα σηµεία βρήκα κάποια άλλα σκαλίσµατα αµφίβολης χρονολόγησης, αν και φαί-
νονται αρκετά παλιά. Πρόκειται  για κάποια ακατανόητα σχέδια και επιγραφές. Ένα «F 18»,  
µια διπλή κάθετη γραµµή και δίπλα σε αυτή η επιγραφή «ΧΕ 13» (ή 73), κάτι που µοιάζει µε 
8, αλλά µε το κάτω µέρος του να είναι οριζόντιο αντί κοίλο. Υπάρχουν και άλλα δύο για τα 

                                                 
1 Πρόκειται για ανεπίσηµη πληροφορία· το είχε αναφέρει ο Κορρές σε ξενάγηση που έκανε το 1993. 
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οποία δεν υπάρχει καµία εξήγηση. Ίσως και να παρέµειναν ηµιτελή. Αυτά παρουσιάζονται 
αµέσως µετά. 
 

 
Τα ακατανόητα σκαλίσµατα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
Όπως και στον εξωτερικό χώρο της Σπηλιάς, έτσι και στον εσωτερικό οι νεότερες επιγραφές 
είναι πολυπληθέστερες. Ακολουθεί ένα µικρό δείγµα αυτών.  
 

 
Νεότερες επιγραφές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
Τα σκαλίσµατα των ασκητηρίων 

 
Στο χώρο του «ασκητηρίου», σε µικρή απόσταση από τα παλαιοχριστιανικά ανάγλυφα και 
πάνω στον ίδιο επικλινή βράχο, υπάρχουν διάφορα ακιδογραφήµατα τα οποία δεν είναι σί-
γουρο αν χαράχτηκαν από ασκητές ή επισκέπτες. Μια από αυτές τις επιγραφές λέει το εξής 
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ακατανόητο: «Μ (ή Φ) ΑΓΚΛ(Ε;) ΜΑΡ(Υ;)Α 1878 (ή 1818)». Αν και µοιάζει µε γυναικείο 
ονοµατεπώνυµο, δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε ασφαλές συµπέρασµα. Τα υπόλοιπα είναι 
τελείως δυσερµήνευτα. Ανάµεσά τους υπάρχει και ισχνό σκάλισµα που µοιάζει µε σταυρό.  
Σπαράγµατα παµπάλαιων επιγραφών υπάρχουν επίσης και στον «τυφλό» χώρο της Σπηλιάς, 
πίσω από την κόγχη του «ασκητηρίου».  
 
 

 
Οι επιγραφές στον «τυφλό» χώρο της Σπηλιάς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Τα ακιδογραφήµατα. Κάτω αρ. η επιγραφή του 1878 (η 1818). (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

Στο εσωτερικό του παρεκκλησίου του Αγ. Νικολάου δε συναντούµε πολλά σκαλίσµατα πέ-
ραν του σταυρού στην κόγχη του ιερού στον οποίο αναφερθήκαµε, και τρεις ακόµα επιγρα-
φές. Οι δύο παλαιότερες είναι του 19ου αιώνα και είναι τα γραµµένα µε µολύβι ονόµατα «Joh. 
Roth 1836» και «Victor Laininger 1836», τα οποία βρίσκονται στο βορειοδυτικό τοίχο, κοντά 
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στη γωνία δεξιά της πλαϊνής πόρτας. Αυτές εντοπίστηκαν από τον ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ1 και πρόκει-
ται για ονόµατα Βαυαρών κατά την επανέναρξη εργασιών στο λατοµείο (για αυτούς θα µιλή-
σουµε παρακάτω). Η τρίτη επιγραφή βρίσκεται χαραγµένη στον τάφο κάτω από το βορεινό 
δίλοβο παράθυρο. Η επιγραφή λέει «Frilolides 13-7-32». Ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει µάλ-
λον να ήταν κάποιος συχνός επισκέπτης της Πεντέλης, εφόσον επιγραφή του ίδιου είχα βρεί 
και στο µέγαρο της ∆ούκισσας της Πλακεντίας µε διαφορετική ηµεροµηνία: «Frilolides 18-7-
34». 
 
 

 
Οι βαυαρικές επιγραφές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Αρ. Η επιγραφή του Frilolides από τη Σπηλιά. ∆εξ. Η επιγραφή  

από το Καστέλο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

Επί της νεότερης εισόδου των εκκλησιδίων, αλλά και σε διάφορα άλλα σηµεία της Σπηλιάς, 
υπάρχουν παλιές επιγραφές επισκεπτών οι οποίες καλύπτουν ένα χρονικό φάσµα από το 1831 
έως το 1900. Αυτές εκτίθενται παρακάτω.  
 
 

 
Επιγραφές στην είσοδο των ναϋδρίων. ∆ιακρίνονται οι χρονολογίες «1864», «1870»  

και «1889». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
                                                 
1 Βλ. «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», κεφ. Και το όνοµα αυτού...Νταβέλης!, σηµ. 13.  
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∆ιακρίνονται οι χρονολογίες «1831», «1870», «1896», «1897», «18...»,  

και «1900». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

Για το τέλος άφησα µια παµπάλαιη επιγραφή που δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά. Αυτό 
που διάβασα όταν την είδα ήταν «Ο ΠΑΦΡΟ». Βεβαίως δε βγαίνει κανένα νόηµα από αυτό, 
και έµεινα για χρόνια µε την απορία, ώσπου ο ∆. ∆ρόλαπας µου αποκάλυψε σε µια επιτόπια 
συζήτηση πως η επιγραφή πιθανότατα έλεγε «ΕΠΑΦΡΑΣ» ή «ΕΠΑΦΡΟ∆ΙΤΟΣ», γιατί µέχρι 
τουλάχιστον το 1988 διαβαζόταν καθαρά ΕΠΑΦΡ, και ακολουθούσε το άνω µέρος κατε-
στραµµένου γράµµατος είτε Α είτε Ο. Το «Επαφράς» είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο και ασυνή-
θιστο όνοµα. Έτσι λεγόταν ένας από τους συνεργάτες του απόστολου Παύλου, ο οποίος, µαζί 
µε τους Αριστοκλειανό και Νικάνωρα διέδωσαν και εδραίωσαν το χριστιανισµό στην Κύ-
προ.1 Υπήρχε ωστόσο και συνεργάτης του Παύλου ονόµατι Επαφρόδιτος. Είναι σίγουρα πα-
ράτολµο να πούµε πως πρόκειται για κάποιον από αυτούς τους δύο, οπότε η επιγραφή σκαλί-
στηκε µάλλον από κάποιον οµώνυµο ασκητή.  
 
 
 

 
Η επιγραφή του Επαφρά πριν και µετά την καταστροφή της. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

                                                 
1 ∆ρ. Φωτεινή Νταλάλια – ∆ράκου: «Ο Χριστιανισµός και η Εκκλησία στην Κύπρο κατά την υστερο-
ρωµαϊκή περίοδο». (Βλ. www.imkt.cy.net) 
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6. ΤΑ ΕΞΩ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 
 
α. Το ασκητήριο του αρχαίου λατοµείου 
 
Κάποιος από τους ασκητές της Σπηλιάς, ο οποίος επιθυµούσε περισσότερη αποµόνωση στο 
χώρο, έκτισε ασκητήριο σε εσοχή ψηλά πάνω στο τοίχωµα του αρχαίου λατοµείου. Σχετικά 
µε αυτό γράφει ο Λαδάς: «Προ της εισόδου της Σπηληάς και αριστερά, εις τον πλήρη ιχνών εκ 
των εργαλείων των αρχαίων λατόµων κατακόρυφον βράχον, εις απρόσιτον ύψος, υπάρχει τε-
τράγωνος εκσκαφή, επί της οποίας εις τους προ της ελληνικής επαναστάσεως χρόνους υπήρχε 
µικρός οικίσκος, εις τον οποίον µόνον δια κλίµακος εκ των άνω ηδύνατο τις εισέλθει. 
Τούτον τον οικίσκον, τινές εκ των περιηγητών, οίτινες επεσκέφθησαν προ της ελληνικής επα-

ναστάσεως το Σπήλαιον, ούτε καν τον αναφέρουν, τινές δε νοµίζουσιν αυτόν παρατηρήτηριον ή 
ασκητήριον».1 
Οι Spon και Wheler2 δεν τον αναφέρουν καθόλου. Ο Λαδάς σηµειώνει ότι ίσως στην εποχή 

τους (1675-6) να µην είχε ακόµα κτιστεί ή απλώς δεν επισκέφθηκαν καθόλου τη Σπηλιά. Ο 
Richard Chandler,3 το 1765-6 τον βρήκε ακατοίκητο και θεώρησε πως ήταν παρατηρητήριο ή 
ασκητήριο. Ο Dodwell υπέθεσε ότι χρησίµευσε ως ενδιαίτηµα στυλίτη. Ο Pomardi το εκλαµ-
βάνει ως εγκαταλειµµένο εκκλησίδιο. Ο Stackelberg στη λιθογραφία του, η οποία παρουσιά-
ζει την εξωτερική όψη της Σπηλιάς κατά το 1812, σηµειώνει τον σωζόµενο οικίσκο επί του 
κατακόρυφου βράχου, τον οποίο ονοµάζει «ερηµητήριο του Αγίου Φιλοθέου» (Ermitage de St. 
Philothee).4 Κάπου ανάµεσα στο 1836 και στο 1874 το ασκητήριο είχε ήδη καταπέσει σε ε-
ρείπια. Κι αυτό διότι σε σκίτσο του λατοµείου του 1836 από άγνωστο σχεδιαστή (παρατίθε-
ται πιο κάτω) το ασκητήριο υπάρχει ακόµα, αλλά σε σκίτσο της Σπηλιάς του 1874 στο βιβλίο 
του Henri Bell «Ταξίδι στην Ελλάδα», απεικονίζεται το ασκητήριο σε ερειπιώδη κατάσταση.5 
Σήµερα, το µόνο που σώζεται από εκείνο το ασκητήριο είναι µια µακρόστενη πέτρα6 πάνω 

στην οποία ο ασκητής είχε χαράξει σταυρούς και διάφορες παραστάσεις ζώων. Πιθανό να 
αποτελούσε το υπέρθυρο της εισόδου του ασκητηρίου.  

 

 
Από αριστερά: Το ασκητήριο από σκίτσο του Stackelberg (1840). Το ασκητήριο από την  
υδατογραφία του Fauvel (1782). Το ασκητήριο σε ερείπια από το βιβλίο του Henri Bell  

«Ταξίδι στην Ελλάδα» (1874). Το ασκητήριο από σκίτσο του Gell. (1801-1813) 

                                                 
1 Ό.π. 
2 «Voyage d’ Italie, de Dalmatie, de Greece, et du Levant, Lyon», 1678. Tοµ. II, σελ. 124. 
3 «Travels in Greece», Oxford 1776, σελ. 170. 
4 Πρόκειται για κάποιον ασκητή που την εποχή της επίσκεψης του Stackelberg παρέµενε στη Σπηλιά 
περιποιούµενος τα εκκλησίδια. (Λαδάς, σελ. 168) 
5 Προφανώς λόγω των εργασιών των Βαυαρών. Κατά τον Κορρέ, η αντηρίδα και το πατάρι του οικί-
σκου ήταν από τα πρώτα σηµεία που λατόµησαν οι Βαυαροί.  
6 Την πέτρα αυτή µου υπέδειξε ο ∆. ∆ρόλαπας.  
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Η πέτρα µε τις ανάγλυφες παραστάσεις και τους σταυρούς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το αρχαίο λατοµείο της Σπηλιάς. Το βέλος δείχνει την τετράγωνη εσοχή  

όπου είχε κτιστεί το ασκητήριο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
β. Το ναΰδριο 
 
Στην κάτοψη των λατοµείων Λ1 και Λ2 του Μανόλη Κορρέ1 σηµειώνεται η θέση ενός τρίτου 
ναϋδρίου αριστερά από τη Σπηλιά και στο χείλος του λατοµείου Μπάνου. Είναι το πιο απο-
µακρυσµένο από όλα τα κτίσµατα των ασκητών, και οι διαστάσεις του ήταν εξαιρετικά µι-
κρές, στοιχεία που ώθησαν τους Iranon και ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ στην υπόθεση ότι πρόκειται για πα-
ρεκκλήσι κοιµητήριου και πως εκεί θα έπρεπε να αναζητηθεί η θέση του νεκροταφείου εφό-
σον και η ταφή ήταν εύκολη στην αρχαία λατύπη. Το λατοµείο Μπάνου όµως εξαφάνισε κά-
θε πιθανό ίχνος.2 Επειδή το µόνο σίγουρο είναι πως αποκλείεται να µην υπήρχε χώρος ταφής 
σε αυτό τον επί αιώνες τόπο ασκητισµού, κλίνω µε τη σειρά µου υπέρ της άποψης των ανω-
τέρω ερευνητών.  

                                                 
1 «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα», σελ. 80-1, σχ. 12, αρ. 6. 
2 Βλ. Iranon, «Η Αδελφότητα της Σπηλιάς µέρος Ι∆, και ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ, «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙ-
Α»:  Κεφ. Αρχαιοδίφες και ανασκαφείς, τµ. 2, σηµ. 30. 
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Τα ερείπια του ναϋδρίου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
γ. Οι οικίσκοι των ασκητών 
 
Σε σηµείωσή του ο Σωτηρίου γράφει: «Περί το σπήλαιον πολλοί ηρειπωµένοι οικίσκοι µαρτυ-
ρούν την ύπαρξιν επί Τουρκοκρατίας διαφόρων κελλίων ασκητών».1 Αλλά και ο Λαδάς: 
«...προς δεξιά της Σπηληάς διακρίνονται ίχνη κατοικιών, µάλιστα διώροφων, ως φαίνεται εκ 
των οπών αι οποίαι σώζονται εις τους εκεί ευρισκόµενους βράχους προς τοποθέτησιν των ξύλι-
νων δοκών».2   
∆ύο από αυτές τις δοκοθήκες σώζονται σήµερα. Η µία, η µεγαλύτερη, βρίσκεται στη ρίζα 

του βράχου δεξιά από την είσοδο της Σπηλιάς. Η δεύτερη δίπλα στο σωρό της αρχαίας λατύ-
πης Ν∆ της Σπηλιάς. 
 

 
Οι δοκοθήκες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

7. ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 
 
Μετά την εγκατάλειψη της Σπηλιάς από τους ασκητές, η Σπηλιά µε το αρχαίο λατοµείο και 
τα εκκλησάκια αποτέλεσε για τους επόµενους τρείς αιώνες πόλο έλξης πολυάριθµων ξένων 
ταξιδιωτών οι οποίοι άφησαν πολλές (αλλά ποτέ αρκετές!) µαρτυρίες, περιγραφές αλλά και 
απεικονίσεις της Σπηλιάς και του γύρω τοπίου. Ο πιο βασικός λόγος που οι περιηγητές επι-
σκέπτονταν την Πεντέλη ήταν τα αρχαία λατοµεία. Όλοι είχαν την περιέργεια να δουν τα ση-
µεία εκείνα απ’όπου εξορύχθηκε το µάρµαρο για την κατασκευή των µνηµείων της αρχαίας 
Αθήνας. Ορισµένοι από αυτούς δε σταµατούσαν στα λατοµεία αλλά συνέχιζαν ως την κορυ-
φή του βουνού για να απολαύσουν τη θέα.  
Να σηµειώσω ότι στο παρόν κεφάλαιο παραθέτω µόνο τις µαρτυρίες τους δίχως επεξηγη-

µατικά σχόλια. Ο λόγος είναι γιατί ήδη στο προηγούµενο βιβλίο έγιναν τέτοια σχόλια σε ό,τι 
αφορά τις –περιγραφόµενες από τους περιηγητές– αρχαιότητες της Σπηλιάς. Ακόµα, σε ό,τι 
αφορά την περιγραφή της ίδιας της Σπηλιάς που δίνουν οι περιηγητές, επεξηγήσεις θα γίνουν 
σε ένα υπό συγγραφή βιβλίο σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος.  
Ακολουθούν οι περιγραφές µε χρονολογική σειρά. Τα ονόµατα των περιηγητών συνοδεύο-

νται από τη χρονολογία επίσκεψής τους στην Πεντέλη. 

                                                 
1 Ό.π., σηµ. 1, σελ. 49. 
2 Ό.π., σελ. 144. 
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α. Περιγραφές 
 

Evliyah Chelebi (1667-1670) 
 

«Κάτω απ’ τα νταµάρια υπάρχουν υπόγεια σπήλαια, που αξίζει τον κόπο να τα επισκεφθεί κα-
νείς. Εµείς κατεβήκαµε, φορώντας µόνο το ζιπούνι µας και µε την καθοδήγηση παπάδων, 
που’ξεραν καλά το δρόµο και κρατούσαν στα χέρια τους χοντρά κεριά από τα µελίσσια τους.  
Σκυφτοί, τρυπώνοντας µέσα σε χαµηλές στοές, προχωρήσαµε σ’ αυτή τη µακάβρια κατάβαση 

στα έγκατα της γης. Εκεί, µέσα στις ανήλιαγες σπηλιές, δεχόντουσαν να θαφτούν τα πιο φωτεινά 
πνεύµατα για χάρη της τέχνης και της επιστήµης. Εκεί µέσα γινόταν η µύησή τους κι εκεί µάθαι-
ναν τον τρόπο να συννενοούνται µεταξύ τους, µεταβιβάζοντας τη σκέψη τους χωρίς να χρησι-
µοποιούν οµιλία. Εκεί µάθαιναν κι ένα σωρό άλλες µαγικές αγωγές και τελέσµατα.  
Τα σπήλαια αυτά είναι φτιαγµένα απ’ το Θεό,  χωρίς να έχει µεσολαβήσει ανθρώπινο χέρι 

στην κατασκευή τους. Ανάµεσα στα βράχια υπάρχουν ρωγµές που –σαν φυσικοί φεγγίτες– αφή-
νουν το φως να κατεβαίνει στα έγκατα και να τα φωτίζει. Στα µάρµαρα, που αποτελούν τα τοι-
χώµατά της, είναι χαραγµένοι ολόκληροι κατάλογοι µε τα ονόµατα των σοφών, που κάποτε πέ-
ρασαν απ’ το απόκρυφο αυτό διδασκαλείο. Υπάρχουν ακόµα στους τοίχους επιγραφές, παρα-
στάσεις και σύµβολα, που όµοιά τους µπορείς να δεις µόνο στον οβελίσκο, που ’ναι στηµένος 
µπροστά στο Ατ-Μεϊντάν, στην Ισλαµπόλ. Είναι χαραγµένα επίσης και τα ονόµατα των επισκε-
πτών, τούτων των µυστικών σπουδαστηρίων, καθώς –και µε δύο λόγια– οι εντυπώσεις τους 
από την επίσκεψη. Αν προχωρήσεις λίγο παρακάτω, προς το ναδίρ της σήραγγγας, θα δεις διά-
φορες άλλες κατασκευές και χιλιάδες ανθρώπινα κόκκαλα.  
Ακολουθώντας πάντα τους παπάδες οδηγούς µας, καταφέραµε να ξαναδούµε το φως του ήλι-

ου (ύστερα από τρίωρη κοπιαστική ανάβαση), χωρίς κανείς µας να πάθει το παραµικρό. Προ-
χωρήσαµε ευθεία στα πόδια του βουνού για δύο ώρες περίπου...»1 
 

Sir George Wheler (1675–1676) 
 
«Ο καιρός ήταν πολύ κακός, χιονισµένος, βροχερός, ήµασταν χαρούµενοι να περάσουµε αυτή 
τη µέρα µιλώντας µε αυτούς τους καλούς µοναχούς (αναφέρεται στη µονή Πεντέλης), οι οποίοι 
µας περιποιήθηκαν όσο καλύτερα µπορούσαν. Μας έφτιαξαν µια καλή φωτιά που ήταν απαραί-
τητη, αν και σπάνια βλέπαµε πάγο σ’ αυτή τη χώρα. Μερικές φορές έκανε πολύ κρύο, ιδιαίτερα 
όταν οι άνεµοι φύσαγαν µέσα απ’ τα βουνά που ήσαν καλυµµένα µε χιόνι, όπως συνέβη όταν 
περάσαµε το Πεντελικό, όπου ο άνεµος φύσαγε τόσο πολύ που δε µπορούσαµε να κρατηθούµε 
στο άλογο, ούτε να αντέξουµε το κρύο, το οποίο διαπερνούσε όλα τα ρούχα που µπορούσαµε να 
µεταφέρουµε. Αλλά, αυτός ο κακός καιρός δεν πάγωσε την περιέργειά µας, αφού ήπιαµε κάτι, 
µισθώσαµε έναν οδηγό για να βγούµε και να µας δείξει τα λατοµεία του λευκού µαρµάρου µε τις 
άλλες, γεµάτες περίεργες σταλακτιτικές εναποθέσεις σπηλιές, σκαµµένες στην πλαγιά του βου-
νού. Αναρριχηθήκαµε µισή λεύγα στα βόρεια του µοναστηριού και διασχίσαµε κατά τη διαδρο-
µή ένα µικρό ρυάκι, που δεν ήταν µακρύ.2 Βρήκαµε σπηλιές µέσα στους βράχους που άξιζε να 
τις δούµε, ήσαν σκαµµένες πολύ βαθιά στο βουνό και χωρίζονταν σε πολλές αίθουσες ή µικρά 
κελάρια που είχαν στο εσωτερικό τους σταλακτιτικές αποκρυσταλλώσεις, πολύ περίεργες, και 
κάποιες απ’ αυτές λάµπαν σαν διαµάντια κι όταν έσπαγαν ήσαν σαν φέτες ταλκ. Κάποιες από 
τις φέτες φαίνεται πως πρασίνιζαν και έµοιαζαν µε µακρύ ξύλο. Κατεβήκαµε σε µία σπηλιά που 
ήταν περίπου είκοσι γιάρδες από ένα στενό δροµάκι βαδίζοντας σκυµµένοι, όπου υπήρχε µία 
πηγή [η πηγή του τριγωνικού τούνελ] η οποία, µας είπαν, ότι ήταν τόσο κρύα το καλοκαίρι που 
δε µπορείς να αντέξεις να κρατήσεις το χέρι σου µέσα µέχρι να πεις το Πάτερ Ηµών, το οποίο 
είναι συνήθως σύντοµο και στην ελληνική και στην λατινική εκκλησία. Λέγεται ότι οι αρχαίοι 
χριστιανοί συνήθιζαν να κρύβονται εκεί την εποχή των διωγµών. Αυτό το βουνό είναι ένας 
βράχος από άσπρο µάρµαρο και είδαµε πολύ κοντά τα λατοµεία, απ’ όπου έπαιρναν µεγάλες 

                                                 
1 «Ταξίδι στην Ελλάδα», εκδ. Εκάτη, σελ. 189-190. 
2 Περίεργο, γιατί η διαδροµή περνάει αναπόφευκτα από δύο ρεµατιές και όχι µία. Η πρώτη είναι το 
Βαθύ Ρέµα (όπου και το γεφυράκι που συνδέει την Παλαιά µε τη Νέα Πεντέλη), και η άλλη (ανώνυµη) 
περνάει δίπλα από το τέρµα της οδού Περικλέους.  
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ποσότητες για τα πιο όµορφα κτίρια των Αθηνών. Γι αυτό δεν αµφιβάλλαµε ότι ήταν το αρχαίο 
βουνό της Πεντέλης, για το οποίο µιλάει τόσο συχνά ο Παυσανίας λόγω του µαρµάρου του».1 
 

Richard Chandler (1765) 
 
 «Έφυγα από την “ εξέδρα του τράγου” 2 δίπλα στη Βραυρώνα νωρίς το πρωί, συνοδευόµενος 
από τις καλές ευχές του χωρικού οικοδεσπότη µου, και ξεκίνησα την ανάβαση στην Πεντέλη, 
επιλέγοντας να διασχίσω το βουνό αντί να επιστρέψω στην Αθήνα από το δρόµο που είχαµε έρ-
θει. Η διαδροµή, καθώς προχωρούσαµε, έγινε τόσο κακοτράχαλη και απότοµη, και τόσο δυνη-
τικά επικίνδυνη από τους γκρεµούς, ώστε σε πολλές περιπτώσεις δυσαρεστήθηκα µε αυτή µου 
την επιλογή. Εντέλει, όµως, καταφέραµε να φτάσουµε κοντά στη βουνοκορφή, και ξεπεζέψαµε 
για να αναζωογονηθούµε σε ένα σηµείο µε βλάστηση, δίπλα σε µια πηγή. 
Κατηφορίζοντας από την αντίθετη πλευρά, ανακαλύψαµε έναν καλόγερο ή µοναχό που πρό-

σεχε το κοπάδι του, ο οποίος µας έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τα λατοµεία, που βρίσκο-
νται εκτός µονοπατιού, σε µια ρίζα του βουνού. Το επάνω λατοµείο είναι εκτεθειµένο στον ου-
ρανό, µε το βράχο κοµµένο κάθετα. Το κάτω είναι αξιοπρόσεκτο για τα αχανή, νοτερά του σπή-
λαια. Εκεί µέσα η πλατιά οροφή εκτείνεται σε πολύ µεγάλη έκταση πάνω από το κεφάλι, και εί-
ναι στολισµένη µε κρεµάµενους κούφιους σωλήνες, σαν παγοκρυστάλλους, µε τον καθένα να 
έχει µια ταλαντευόµενη σταγόνα στην άκρη του, έτοιµη να προσθέσει µε την πτώση της στο µή-
κος των δοκίδων που αναπτύσσονται από κάτω. Επί της εισόδου, στο δεξί χέρι, ένα µικρό διαυ-
γές ρυάκι που αφήνει στο διάβα του κρυσταλλικές εναποθέσεις σταλάζει γλείφοντας το τοίχωµα 
του βράχου, διαχωριζόµενο σε πολλαπλές παράξενες διακλαδώσεις, ωσάν στερεοποιηµένο από 
παγετό, και σχηµατίζοντας γουβίτσες και λεκάνες από τις οποίες υπερχειλίζει. Μια πηγή βρίσκε-
ται βυθισµένη βαθιά µέσα στο βουνό, [η «λιµνούλα»] µε στενή πορεία κάτω προς το νερό, το 
οποίο είναι υπερβολικά ψυχρό. Είδαµε ξέσµατα µαρµάρου, και µας έδειξαν στην Αθήνα έναν 
κρύσταλλο που είχε βρεθεί στο λατοµείο αυτό. 
Το µάρµαρο της Πεντέλης το είχαν σε µεγάλη εκτίµηση και οι γλύπτες και οι αρχιτέκτονες. Η 

Αθήνα όφειλε πολλά από τα λαµπρά της οικοδοµήµατα στην εγγύτητα του βουνού αυτού και του 
Υµηττού, όπου επίσης υπάρχει ένα λατοµείο ορατό από την πόλη. Μετά την παρακµή της, τα ε-
ρείπια εφοδίασαν µε άφθονα υλικά όποια καινούρια κτίρια τα είχαν ανάγκη. Το κάτω λατοµείο 
έχει, στο στόµιο του, κάτι ερειπωµένα παρεκκλήσια, των οποίων οι τοίχοι είναι ζωγραφισµένοι 
µε απεικονίσεις αγίων. Έξω, πάνω ψηλά, υπάρχει ένα µικρό τετράγωνο κτίσµα ή δωµάτιο µε 
παράθυρο, το οποίο προεξέχει από το απόκρηµνο τοίχωµα του βράχου, που έχει κοπεί κάθετα, 
εκτός από µια στενή προεξοχή που µοιάζει µε αντιστήριγµα. [το ασκητήριο πάνω στο µέτωπο 
του λατοµείου]. Αυτή καλύπτεται από πυκνό και αρχαίο κισσό, και τερµατίζεται λίγα πόδια χα-
µηλότερα, καθιστώντας το σηµείο απρόσιτο χωρίς κάποια σκάλα, η οποία, απ’ ό,τι φαίνεται, 
τοποθετείτο εκεί και αποµακρυνόταν κατά περίπτωση. Θα υπέθετα ότι πρόκειται για κελί κά-
ποιου ερηµίτη, όµως µοιάζει να έχει σχεδιαστεί και κτιστεί τον καιρό που το λατοµείο λειτουρ-
γούσε. Είχε σχεδιαστεί ίσως για κάποιο βιγλάτορα, προκειµένου να επιτηρεί και να ρυθµίζει µε 
σήµατα την προσέγγιση ανθρώπων και συνεργείων που εργάζονταν για τη µεταφορά µαρµάρου 
στην πόλη».3 

 
Edward Dodwell (1801 – 1806) 

 
«Πήγα έφιππος από το µοναστήρι της Πεντέλης στο µεγάλο λατοµείο µαρµάρου που βρίσκεται 
από πάνω του, µια απόσταση των 40 λεπτών. Ο δρόµος οδηγούσε µέσα από ελαιόδενδρα, πεύ-

                                                 
1 «Voyage de Dalmatie de Grece et du Levant», 1682. Η µετάφραση έγινε και παρατίθεται από Iranon. 
2 Ως «εξέδρα του τράγου» ο Chandler εννοεί το σπήλαιο του Πανός στην Οινόη του Μαραθώνα το ο-
ποίο µνηµονεύεται από τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία (βλ. «Αττικά») και που φυσικά δεν είναι κα-
θόλου «δίπλα στη Βραυρώνα» όπως αναφέρει ο Chandler· πράγµα περίεργο, διότι επισκέφθηκε τόσο 
το σπήλαιο όσο και τη Βραυρώνα, εποµένως, πώς τα τοποθετεί το ένα δίπλα στο άλλο; 
3 «Travels in Asia, Minor and Greece: Or, An Account of a Tour», vol. I, London 1817, σελ. 188-191. 
Η µετάφραση του συγκεκριµένου αποσπάσµατος έγινε από τον Iranon.  
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κα, πουρνάρια, λεύκες, τερέβινθους,1 µαστιχόδεντρα, µικρά κυπαρίσσια, αγριοκυπαρίσσια, δάφ-
νες, µυρτιές, βελανιδιές, κουµαριές, χρυσόξυλα, ροδοδάφνες, και άλλα φυτά κοινά στα αττικά 
βουνά, από  τα οποία µοσχοβολούσε ο αέρας. Ο δρόµος για το λατοµείο είναι αρχαίος, και ε-
ξαιρετικά άγριος και απότοµος. Σε διάφορα σηµεία, τα ίχνη των αρχαίων τροχών είναι ακόµα 
ορατά. Ο βράχος ο οποίος υψώνεται κάθετος στη βόρεια πλευρά έχει κοπεί µέχρι το επίπεδο 
του δρόµου. Σε αυτήν την πλευρά του βράχου και σε διαφορετικά σηµεία του δρόµου υπάρχουν 
τετράγωνες τρύπες κατά διαστήµατα, ικανού µεγέθους, για την υποδοχή δοκών, της οποίες έβα-
ζαν σαν κράτηµα για τα µηχανήµατα τα οποία µετέφεραν στους πρόποδες του βουνού τις τερά-
στιες µάζες µαρµάρου που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των αρχαίων ναών. [...] 
Το λατοµείο είναι µεγαλοπρεπές, [...] τα ίχνη των εργαλείων είναι ακόµα ορατά πάνω στην 

επιφάνειά του.2 Αρκετοί κίονες και µεγάλοι όγκοι βρίσκονται σκόρπιοι τριγύρω. Σε ένα πατάρι, 
σε ύψος περισσότερο από το µισό της επιφάνειας του λατοµείου, βρίσκεται ένα µικρό κτίσµα το 
οποίο είναι απρόσιτο, εκτός και αν υπάρχει µεγάλη σκάλα από τη βάση του βράχου, ή σχοινί 
από την κορυφή [του λατοµείου]. Ήταν πιθανώς η κατοικία κάποιου Στυλίτη ερηµίτη. Στη βά-
ση του γκρεµού βρίσκουµε κάποιες φυσικές σπηλιές, οι οποίες έχουν βελτιωθεί µε τεχνικά µέσα. 
Μια από τις σπηλιές περιέχει τα ερείπια µιας εκκλησίας, στην οποία, η ασυνήθιστη µίξη από 
σπασµένες καµάρες και µυστικές διόδους,3 κοµµένες µέσα στο βράχο, κάτω από ένα θολό και 
µυστηριώδες φως δηµιουργεί ένα ασυνήθιστα εντυπωσιακό και ειδυλλιακό αποτέλεσµα, στο 
οποίο µια µάζα κρεµαστού κισσού η οποία κλείνει την είσοδο της σπηλιάς συµβάλλει στο απο-
τέλεσµα αυτό. ∆ιεισδύσαµε σε αυτές τις µυστικές εσοχές όσο µας επέτρεπε το εξωτερικό φως. 
Το µάρµαρο, σε κάποια σηµεία είναι καλυµµένο από σταλαγµιτικές αποθέσεις.4  

[...] Επιστρέφοντας έξω ερεύνησα τους βράχους σε αναζήτηση επιγραφών, οι οποίες κάποιες 
φορές εντοπίζονται στα αρχαία λατοµεία και αµέσως ανακάλυψα µία αποτελούµενη από τρεις 
γραµµές η οποία πρέπει να ήταν πρόσφατης χρονολογίας. Σε κοντινή απόσταση από αυτή υπήρ-
χε η λέξη ΟΡΟC και πάνω στην ίδια επιφάνεια υπάρχουν κάποια πρόχειρα χαράγµατα ναών 
[...] πιθανότατα σκαλίστηκαν από τους λατόµους στον ελεύθερο χρόνο τους».5 

 
Nicholas Biddle (1806) 

 
«Αφήσαµε το µοναστήρι την Κυριακή 1 Ιουνίου, και έχοντας ανέβει το βουνό για περίπου µισή 
ώρα και περπατώντας για ένα τέταρτο τον δρόµο που ήταν αρκετά απότοµος για ένα άλογο 
φτάσαµε στα λατοµεία απ’ όπου πάρθηκε το περίφηµο Πεντελικό µάρµαρο. Φαίνεται πως είχαν 
δουλέψει σε πολλά σηµεία αλλά το µεγάλο λατοµείο είναι ό,τι πιο όµορφο. [...] Στη γωνία κάτω 
είναι µια µεγάλη σπηλιά από την οποία επίσης πάρθηκε µάρµαρο.Η σπηλιά αυτή είναι τερατώ-
δους µεγέθους. Στην κάθε πλευρά της εισόδου φαίνονται µεγάλα κοιλώµατα που πιθανόν χρη-
σίµευσαν στους εργάτες που διέµεναν εκεί. Προχωρήσαµε γύρω στα 150 πόδια στο εσωτερικό, 
έως το τέλος της σπηλιάς, το οποίο είχε δουλευτεί στο έσχατο µέρος του, όπου φαίνονται ίχνη 
λάξευσης. Η οροφή φαίνεται πως δεν έχει ανάγκη στήριξης, υπάρχουν ωστόσο µερικές κολόνες 
µαρµάρου [εννοεί σταλαγµίτες], αφηµένες ίσως για αυτόν τον σκοπό. Είναι µικρές και βάναυ-
σα πελεκηµένες. Σε δύο γωνιές υπάρχουν πηγές νερού. Βρίσκονται πολύ χαµηλά και η δίοδος σε 
µία από αυτές είναι µεγάλη και δυσάρεστη. Το νερό στάζει µέσα από το βράχο και σχηµατίζει 
απολιθώµατα τα οποία ωστόσο είναι δύσκολο να παρθούν ολόκληρα. Το µάρµαρο είναι σε κά-

                                                 
1 Η τερέβινθος ή τσικουδιά ή κοκκορεβυθιά ή τραµιθιά ή και τριµιθιά (Pistacia terebinthus) είναι ένα 
δένδρο πολύ γνώριµο στην περιοχή της Μεσογείου, για τους νόστιµους και πικάντικους καρπούς του. 
Συγγενεύει µε τη φιστικιά (Pistacia vera) και το σχίνο (Pistacia lentiscus). Από τη Χιώτικη ποικιλία 
εξάγεται η µαστίχα. 
2 Ό.π., σελ. 498-500. 
3 Εδώ χρησιµοποιείται η φράση «subterraneus passages» όπου η πρώτη λέξη εκτός από «µυστικός», 
«κρυφός», σηµαίνει και «υπόγειος».  
4 Το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει καµία δίοδος κοµµένη στο βράχο. Μάλλον εννοούσε το στενό διά-
δροµο που ένωνε τα δύο ιερά και τα ανοίγµατα αριστερά και δεξιά από το ιερό του «ασκητηρίου» τα 
οποία οδηγούσαν στους κτισµένους χώρους της Σπηλιάς. 
5 «A Classical and Topographical Tour through Greece» (1819) σελ. 498-500. 
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ποια σηµεία πολύ αστραφτερό και έχει την όψη κρυστάλλου. Η είσοδος της σπηλιάς είναι κα-
λυµµένη µε ένα µεγάλο κισσό».1 

 

 
Η γκραβούρα που συνοδεύει το κείµενο του Dodwell, έργο του Pomardi. 

 
Sir John Hobhouse (1809-1810) 

 
«Από τη µονή ως τα λατοµεία µαρµάρου είναι απόσταση σαράντα λεπτών, µε το µονοπάτι να 
σκαρφαλώνει στο βουνό προς βορράν, δια µέσου πυκνού αειθαλούς δάσους, σε πολύ απότοµο 
και ανοµοιόµορφο έδαφος, αλλά έχοντας εδώ κι εκεί την εµφάνιση µιας διαδροµής άλλοτε πο-
λυχρησιµοποιηµένης. ∆εν είναι δυνατόν να κάνεις όλο το δρόµο έφιππος. 
Ξαφνικά φτάνεις στα σπήλαια, η είσοδος των οποίων βρίσκεται στο κάτω µέρος της γωνίας 

που σχηµατίζουν δύο γκρεµοί από µάρµαρο, εµφανώς λειασµένοι τεχνητά, και κοµµένοι στη 
σηµερινή τους µορφή για χάρη του υλικού. Από αυτούς τους γκρεµούς κρέµεται κισσός που σκο-
τεινιάζει το στόµιο των σπηλαίων. Σε ένα πατάρι, στα µισά του ύψους  του γκρεµού στα αριστε-
ρά µας, χωρίς καµία πρόσβαση ανάβασης ή κατάβασης, βρίσκεται ο πέτρινος οικίσκος που ο 
Τσάντλερ υπέθεσε ως φυλάκιο των λατοµείων, αλλά οι σύγχρονοι Έλληνες πιστεύουν πως υ-
πήρξε το ενδιαίτηµα κάποιου ασκητή, και αυτό, όπως νοµίζω,  είναι το πιθανότερο: η λιθοδοµή 
φαίνεται κατά πολύ µεταγενέστερη από την εποχή που θα αντιστοιχούσε µε την εικασία του πε-
ριηγητή. 
Προτού εισέλθεις στις σπηλιές, ο καλόγερος που σε συνοδεύει από το µοναστήρι ετοιµάζει µια 

φωτιά και ανάβει αρκετά κεριά και δαδιά από πεύκο αντί πυρσών· τα οποία, ωστόσο, δε χρειά-
ζονται µέχρι να φτάσεις στο χαµηλότερο µέρος του κοιλώµατος. Μπαίνοντας, κάτι που γίνεται 
χωρίς ανάγκη να σκύψεις, βλέπεις αµέσως δύο µικρά πέτρινα κτίσµατα [οι στέρνες], καλυµµένα 
από κισσό, µε στόµια ίδια µε ενός φούρνου. Αν αυτά ήταν καταλύµατα των εργατών, δε θα µπο-
ρούσε να επινοηθεί τίποτε το πιο άβολο. Μάλλον κλίνω πως είναι τα υπολείµµατα τοιχοποιίας 
σιδηρουργείου, απασχολούµενου στην κατασκευή και στη συντήρηση των απαραίτητων εργα-
λείων.  

                                                 
1 «Nicholas Biddle in Greece: The Journals and Letters of 1806». Edited by R. A. McNeal, (1993), σελ. 
121. 
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∆εξιά αυτών των κτισµάτων, ανεβαίνεις µε τρία σκαλοπάτια σε δύο ερειπωµένα ξωκλήσια, 
λαξευµένα στο βράχο, στα τοιχώµατα των οποίων υπάρχουν αχνά ίχνη από ζωγραφισµένους 
Αγίους. Μέσω ενός ανοίγµατος που χρησιµεύει ως παράθυρο σε ένα από αυτά,, και το οποίο 
έχει ως καφασωτό τον επικρεµάµενο κισσό, βλέπεις την ύπαιθρο που εκτείνεται χαµηλά. Η επι-
λογή κοιµητηρίων, µνηµάτων και αποµονωµένων σπηλαίων, µέσα στα βάθη των δασών, για 
σκοπούς θρησκευτικής λατρείας, θέµα για το οποίο κατηγορούσαν τους πρώτους χριστιανούς, 
είχε υιοθετηθεί αρχικά λόγω ανάγκης, και µεταγενέστερα συνεχίστηκε λόγω προδιάθεσης, και 
σεβασµό για τους τόπους που είχαν καταστεί ιεροί λόγω της αρχαίας ευλάβειας. Στην Τουρκία, 
η αιτία που αρχικά οδήγησε τους Lucifugaces1 σε τέτοια κρυφά µέρη ακόµη υφίσταται, και τα 
ιερά µυστήρια, κατά την ηµέρα του Αγίου στον οποίο αφιερώνονται, σήµερα εκτελούνται στα 
κοιλώµατα των βράχων, και σε πολλά άλλα µέρη τόσο άγρια και αποµακρυσµένα όσο τα λατο-
µεία του Πεντελικού. 
Οι Έλληνες της συντροφιάς µας, κατά την είσοδο στα ερηµωµένα ξωκλήσια και κατά την έ-

ξοδο, σταυροκοπήθηκαν µε τη µεγαλύτερη ευσέβεια. Προχωρώντας προς τα κάτω, το σπήλαιο 
πλαταίνει, αλλά δεν είναι πολύ ψηλό· νερό στάζει από την οροφή, που είναι από µάρµαρο της 
πλέον όµορφης χροιάς, απαλής ροζ, και διακοσµείται από χιλιάδες απολιθώσεις. 
   Στρίβοντας προς τα δεξιά, η εκσκαφή γίνεται πιο γραφική, έχοντας µετατραπεί σε πολλά φα-
νταστικά σχήµατα, και είναι στολισµένη µε αψίδες και λεπτούς στύλους, µερικοί των οποίων εί-
ναι πλήρεις, και άλλοι σχεδόν σχηµατισµένοι, µε τη σταγόνα να τρέµει από το λευκό σταλακτίτη 
επάνω προς τον κρύσταλλο που ανυψώνεται κάτω. Στα αριστερά αυτής της ενδότερης εσοχής 
υπάρχει µια µικρή τρύπα, στην οποία καθοδηγείσαι να µπεις. Μπορείς να το κάνεις µόνο γονα-
τιστός, µε ένα φως, και έρποντας κατηφορικά επ’ ολίγον, δια µέσου ενός ανοίγµατος που µόλις 
επιτρέπει να περάσει το σώµα σου στο µάκρος, φτάνεις σε δέκα σκαλοπάτια και, αφού τα κατέ-
βεις, σε µια κοιλότητα όπου µπορείς να σταθείς όρθιος, και όπου πολλά ονόµατα περιηγητών 
είναι χαραγµένα ή σχηµατισµένα µε καπνό πάνω στο βράχο. Κάτω από αυτό το σηµείο, δυο 
τρία βήµατα παραπέρα, υπάρχει µια πηγή ψυχρού ύδατος, άλλοτε χρησιµοποιούµενου κατά τη 
λειτουργία των λατοµείων µαρµάρου. 
Πιθανώς η τελευταία φορά που οι Αθηναίοι προσέφυγαν σ’ αυτά τα λατοµεία ήταν όταν ο 

Ηρώδης έχτισε το στάδιό του. Μετά την εποχή αυτή, τα ερείπια των αρχαίων κτιρίων θα µπο-
ρούσαν να είναι επαρκή για να προµηθεύουν ό,τι προϊόντα µαρµάρου χρειάζονταν για νέα έργα. 
Είτε οι λιθωµατικές εναποθέσεις έχουν εξαλείψει τα σηµάδια των εργαλείων στα εσώτερα 

σπήλαια είτε αυτές οι εκσκαφές χρησίµευσαν µόνο ως καταφύγιο των εργατών, µε τους κάθε-
τους γκρεµούς απέξω να είναι οι επιφάνειες από όπου αποσπάστηκε το µάρµαρο».2 

 
John Galt (1813) 

 
«Νοµίζω πως ένα από τα µεγαλύτερα βάσανα ενός ταξιδιού είναι να είσαι υποχρεωµένος να ε-
πισκεφθείς εκείνα τα πράγµατα που άλλοι ταξιδιώτες έτυχε να επισκεφθούν και να περιγρά-
ψουν. Το λατοµείο µαρµάρου στο Πεντελικό όρος, από τα οποίο υποτίθεται ότι προήλθαν τα υ-
λικά για τα κύρια οικοδοµήµατα των Αθηνών, έχει γίνει, καθώς φαίνεται, ένα από τα καθιερω-
µένα αξιοθέατα της Ελλάδας.  
Το λατοµείο αυτό είναι µια µεγάλη τρύπα στην πλαγιά του βουνού, και το µόνο αξιοθέατο εί-

ναι µια “ κουρτίνα” από αγιόκληµα [εννοεί τον κισσό] η οποία κρέµεται φανταστικά σαν παρα-
πέτασµα πάνω από την είσοδο. Το εσωτερικό είναι ακριβώς όπως κάθε άλλης σπηλιάς. Γνωρί-
ζοντας εκ των προτέρων το είδος της αναµενόµενης “ διασκέδασης”, το πιο πιθανό ήταν ότι δε 
θα έµπαινα στον κόπο να κάνω µια τρίωρη πορεία µε άλογο πάνω σε ένα αισχρό κι επικίνδυνο 
δρόµο για να δω αυτό το αξιοπερίεργο, αλλά ο Λόρδος Βύρων και ο κ. Hobhouse, µε τους ο-
ποίους έτυχε να συνταξιδέψω από το Γιβραλτάρ στη Μάλτα, βρίσκονταν στην Αθήνα, και έχο-
ντας επιλέξει αυτό σαν στόχο για µία από τις εκδροµές τους, µε κατάφεραν να τους συντροφέ-
ψω.  

                                                 
1 Εκείνοι που αποφεύγουν το φως, µειωτικός χαρακτηρισµός των πρώτων χριστιανών που διωκόµενοι 
έκαναν τα της λατρείας τους τις νυχτερινές ώρες. 
2 «A Journey Through Albania, and Other Provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, 
during the years 1809 and 1810», Vol. 1, 1817 (σελ. 324-7). Μετάφραση: ∆ρόσος ∆ρόλαπας.  



 100 

Σταθµεύσαµε σε ένα µοναστήρι στους πρόποδες του βουνού, απ’ όπου πήραµε έναν οδηγό, 
και φάγαµε τηγανητά αυγά και ελιές. [...] 
Όταν φτάσαµε στο στόµιο της σπηλιάς από το “ πολύ δυσάρεστο µονοπάτι”, το οποίο ο προα-

ναφερθείς λόγιος [ο Chandler] είχε ανέβει πριν από εµάς, είδαµε τον οικίσκο που αναφέρει 
στην περιγραφή του. Αρχικά ο δόκτωρ θεώρησε ότι το κτίσµα ήταν πιθανώς κελί ερηµίτη, όµως 
–κατόπιν περισσοτέρας σκέψεως –  κατέληξε στην άποψη πως “ ίσως κατασκευάστηκε για τον 
επιτηρητή που παρακολουθούσε και ρύθµιζε µε σινιάλα ανθρώπους και υποζύγια κατά τη µετα-
φορά των µαρµάρων στην πόλη”. Αυτή είναι µια πολύ δαιµόνια σκέψη. [...] 
Έχοντας δει τον εξωτερικό χώρο του λατοµείου, και µε τον οδηγό να έχει ανάψει τα κεριά, 

εισήλθαµε και είδαµε ό,τι και ο δόκτωρ Chandler: “πελεκούδια µαρµάρου”. Κατόπιν χωθήκα-
µε σε µια τρύπα, όπου µόλις χωρά να περάσει άνθρωπος, και όταν είχαµε κατέβει αρκετά βα-
θιά, σταµατήσαµε και, όπως πολλοί άλλοι που βρέθηκαν εκεί πριν από εµάς, χαράξαµε τα ονό-
µατά µας, για να συρθούµε πάλι προς το ευλογηµένο φως του ήλιου».1 

 
William Turner (1811-1816) 

 
«Το εσωτερικό λατοµείο, σκαµµένο από τη φύση, είναι τερατωδώς εκτεταµένο και βαθύ. Το 
εσωτερικό του είναι ιδιαίτερα ψυχρό, και µια πηγή σχεδόν παγωµένου νερού βρίσκεται µέσα σε 
αυτό. Το νερό που στάζει από την οροφή σχηµατίζει κρούστες µαρµάρου που είναι εντυπωσιακά 
όµορφες. Εντός του κοιλώµατος υπάρχει µια βαθιά εσοχή για την οποία ο οδηγός µας είχε φέ-
ρει σκοπίµως κεριά επειδή ήθελε να καταδυθούµε σε αυτήν, δηλώνοντας σαν παρακίνηση ότι 
όλοι οι ταξιδιώτες, ακόµα και µια Αγγλίδα κυρία το έχουν επιχειρήσει. Ήταν όµως αναγκαίο να 
συρθείς κάτω στα τέσσερα χωρίς να υπάρχει κίνητρο (δεν είχε τίποτε να δείς), αλλά για να γρά-
ψεις το όνοµά σου στον πυθµένα. Ήµασταν αρκετά τεµπέληδες για το κατόρθωµα αυτό».2 

  
Thomas Jolliffe (1817) 

 
«Τα λατοµεία είναι περίπου µισή ώρα απόσταση [από τη µονή] προς την κορυφή του βουνού. 
Τα µάρµαρα από τα οποία κτίστηκαν τα δηµόσια κτίρια των Αθηνών πάρθηκαν σε µεγάλες πο-
σότητες από το ψηλότερο λατοµείο το οποίο είναι ανοιχτό και ίσια κοµµένο και κάθετο από ένα 
ύψος πάνω από 60 πόδια. Λίγο δεξιότερα από αυτό υπάρχει µια µεγάλη σπηλιά της οποίας η 
οροφή απλώνεται σε µεγάλη έκταση, µε µια ποικιλία πολύ περίεργων απολιθωµάτων [εννοεί 
τους σταλακτίτες] να κρέµονται από αυτή. Στο άκρο της Σπηλιάς ένα στενός και απότοµος διά-
δροµος οδηγεί σε ικανό βάθος σε µια πηγή νερού, η οποία είναι σε ασυνήθιστο βαθµό κρύα και 
αναζωογονητική. Η κατάβαση είναι σε κάποια σηµεία αρκετά κατακόρυφη, και η πρόσβαση 
δύσκολη και ενοχλητική... Επιχειρώντας να εξερευνήσουµε τα ανοίγµατα, ο πιο γενναίος της 
οµάδας που είχε αποµακρυνθεί από τους συντρόφους του, ξαφνικά έβγαλε µια αδύναµη φωνή 
και χάθηκε µέσα σε µία από τις σχισµές. [...] 
Καταφέραµε να τον σώσουµε από την επικίνδυνη θέση του, και ανταµοιφθήκαµε µε άφθονες 

ρουφηξιές από µια πηγή που ακόµα και ένας Ναζαρηνός θα ατένιζε εκστασιασµένος».3 
 

Peter Edmund Laurent (1818-1819) 
 
«Πήραµε από το µοναστήρι ένα παλικάρι που µας οδήγησε στα λατοµεία του Πεντελικού, τα 
οποία απέχουν [από τη µονή] τρία χιλιόµετρα. Η ανάβαση είναι εξαιρετικά κουραστική. Ο τα-
ξιδιώτης ανταµοίβεται για την κοπιαστική του πορεία µε τη θέα όλης της ράχης από λευκό µάρ-
µαρο που αποτελεί το πέτρωµα, και των πελώριων λατοµείων που προµήθευσαν στην Αθήνα 
υλικά για τα µεγαλοπρεπή οικοδοµήµατά της. Στην είσοδο [της Σπηλιάς] βρίσκεται ένα µικρό 
παρεκκλήσι, και πάνω ψηλά [στο λατοµείο] υπάρχει ένα απρόσιτο καλύβι. Προφανώς νεότερης 
κατασκευής, ίσως κάποτε να ήταν η κατοικία κάποιου ασκητή. Όγκοι µαρµάρου βρίσκονται 
στις άκρες του δρόµου, και  καθ’ όλη την ανάβαση φαίνονται ακόµα καθαρά σηµάδια από την 

                                                 
1 «Letters from the Levant», σελ. 105-108 (1819) 
2 «Journal of a Tour in the Levant», vol. I, σελ. 352, London 1820. 
3 «Narrative of an excursion from Corfu to Smyrna», εκδ. 1827. σελ. 233-234. 
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τριβή των βαρέων µαζών που µεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Από τον εσωτερικό χώρο του λατο-
µείου είδαµε λίγα. Για να τον ερευνούσαµε ολόκληρο, ήταν απαραίτητο να έχουµε φως. Αλλά η 
συνεχής βροχή είχε µουσκέψει εντελώς την ίσκα του οδηγού µας, ώστε ήταν αδύνατο ν’ ανάψει. 
Έτσι, επιστρέψαµε στη µονή».1 
 

William Gell (1819) 
 

 «Σε πεζοπορική απόσταση 16́  από το όριο του κήπου της µονής [Πεντέλης], στην πλαγιά του 
όρους είναι το πλησιέστερο από τα λατοµεία. Το µεγάλο λατοµείο είναι σε απόσταση 41́  από τη 
µονή και παρέχει µια εκτεταµένη θέα από τον Κιθαιρώνα µέχρι το Σούνιον. Εκεί είναι µια σπη-
λιά µήκους 250 ποδών περίπου, η οποία είναι ασφαλώς αξιοθέατη. Οι σταλακτίτες είναι παρά-
δοξοι. Παρατηρείται η µέθοδος λατοµίας µόνο µε λιθουργικό εργαλείο και επιγραφές από διά-
φορες εποχές χαραγµένες από τους εργάτες. Στην κάθοδο κείτονται πολλά ηµιτελή τεµάχια ενώ 
φαίνονται και αρκετά ίχνη από τον τρόπο που τα µάρµαρα κατέβαιναν κάτω στην πεδιάδα».2  
 

 
Το λατοµείο της Σπηλιάς. (Gell) 

William Bingley (1819) 
 
Αναφέρεται στο ταξίδι του Wheler 1675: «Αφότου ξεκίνησαν από την Αθήνα, έφτασαν σε δύο 
περίπου ώρες στο Πεντελικόν Όρος, το περίφηµο βουνό από το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες προ-
µηθεύτηκαν το πλείστον του µαρµάρου για τα γλυπτικά τους έργα. Εδώ έτυχαν ευγενικής υποδο-
χής σε ένα µοναστήρι, από τα πλέον τιµώµενα και µεγάλα σε έκταση στην Ελλάδα, όπου τους 
φίλεψαν φιλόξενα. Έκανε πολύ κρύο, που συνοδευόταν από χιόνι αλλά και βροχή· εντούτοις, 
αφού οι ταξιδιώτες ξεκουράστηκαν λίγο, συνέχισαν για να επισκεφθούν τα λατοµεία µαρµάρου 
και κάποια σπήλαια τα οποία είχαν ανοιχθεί στις πλαγιές του βουνού. Τα τελευταία βρίσκονταν 
σε απόσταση ενός µιλίου περίπου από το µοναστήρι. Είχαν αξιοσηµείωτο βάθος και χωρίζο-
νταν σε µεγάλο αριθµό µικρών θαλάµων. Αυτοί ήταν καλυµµένοι µε ωραίο σταλακτιτικό διάκο-
σµο, που σπινθηροβολούσε σε ορισµένα σηµεία στο φως των πυρσών σαν διαµάντια: το σχήµα 
και η εµφάνισή τους ήταν τόσο ασυνήθιστα, ώστε οι περιηγητές φαντάζονταν ότι µπορούσαν να 
δουν εκεί κάποια µακρινή οµοιότητα µε δέντρα και δάσος. Ολόκληρο το βουνό ήταν ένας βρά-

                                                 
1 «Recollections of a Classical Tour», London, 1821, σελ. 121. 
2 «The Itinerary of Greece, containing one hundred routes in Attica, Boeotia, Phocis, Locris and Thes-
saly», London 1819, σελ  63-64. 
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χος λευκού µαρµάρου. Από τα σπήλαια ο κ. Wheler και ο σύντροφός του κατευθύνθηκαν προς 
τα λατοµεία. ∆εν ήταν αξιόλογα παρά µόνο από την άποψη ότι είχαν δώσει το µάρµαρο για µε-
ρικά από τα πλέον φηµισµένα κτίρια των Αθηνών».1 
 

Anton von Prokesch – Osten (1825) 
 
«Υπερπηδών λιθοσωρούς, µαρµάρινα ερείπια και εργασµένους λίθους φθάνεις εις την είσοδον, 
η οποία κλείεται υπό νεωτέρου τείχους. Παλαιά θραύσµατα κιόνων, ίχνη ανθρωπίνης χειρός, 
ήτις έδρασε προ χιλιάδων ετών, εν πλατύ, εις βάθος εκτεινόµενον σπήλαιον, ασθενώς φωτιζό-
µενον και υπό των χρωµάτων του χρόνου, το ναΰδριον τέλος µετά θρόνων κηρύγµατος και λοι-
πών συµπαροµαρτούντων, είναι ό,τι βλέπεις. Βαδίζεις περίπου εξήντα βήµατα εις το βάθος, ού-
τως φθάνεις εις διάδροµον, ποικίλως ελισσόµενον, και κατά θέσεις τόσον χαµηλόν, ώστε και 
έρπων δυσκόλως να χωρείς, κατόπιν εις είδος αιθούσης και δια βραχοτµήτων βαθµίδων εις έ-
ναν λοξώς κατερχόµενον διάδροµον, εις του οποίου το τέλος, όλως εις το βάθος, απαντάς λα-
ξευτήν κοιλότητα πλήρην ύδατος. Μια πηγή εκβάλλει εδώ και παρέχει το ύδωρ της εις αυτήν 
την κοιλότητα εκ της οποίας τούτο, µέσω συνεχείας τινός, απορρέει. Η πηγή έχει ψυχρότητα ή-
τις είναι δια την Ελλάδα ασυνήθης. Το ύδωρ είναι πολύ καλύτερον εκείνου της Πειρήνης της 
Κορίνθου και δύναται να συγκριθεί µόνον µε το άλπειον ύδωρ της πατρίδος ηµών. Εις τα τοι-
χώµατα, εκεί όπου άρχεται ο διάδροµος και περατούνται οι βαθµίδες, ηύρον µεταξύ των ονοµά-
των των επισκεπτών ως οψιµότερον κεχαραγµένα τα των Santarosa2 και Colegro, ανδρών των 
οποίων ο πρώτος επεράτωσεν την ατυχή διαδροµήν του ήδη προ του Ναυαρίνου. Φθάσας πάλιν 
εις το φώς της ηµέρας εξηρεύνησα την συνέχειαν του σπηλαίου της εισόδου προς τα νοτιοδυτι-
κά, ένθα προχωρεί πέραν των 100 βηµάτων, εν αρχή κοσµουµένη υπό σταλακτιτών και περα-
τουµένη εις τινάς διαδρόµους...»3 
 

Christopher Wordsworth (1832-3) 
 
«Είναι µια διαδροµή πέντε ωρών από την Πεδιάδα του Μαραθώνα στο Όρος Πεντελικό, επάνω 
στο οποίο φαίνονται τα λατοµεία µαρµάρου, που έδωσαν σ’ αυτό το βουνό τόση µεγάλη φήµη 
κατά την περίοδο της αρχαίας Τέχνης. Ο δρόµος ανεβαίνει από την πεδιάδα προς τα νοτιοδυτι-
κά και περνά από γκρεµούς καλυµµένους από πεύκα και ελιές διασχίζοντας σύδεντρα που δρο-
σίζονται από καθαρά ρυάκια, ενώ µυρτιές και πικροδάφνες τον σκεπάζουν. Τα λατοµεία, από 
τα οποία σώζονται δύο, είναι στο βορρά, το ένα σε απόσταση ενός µιλίου, το άλλο λίγο περισ-
σότερο από δύο από το Μοναστήρι, που έχει πάρει το όνοµά του από το βουνό και που βρίσκε-
ται κάτω από την κορυφή του. Το µεγαλύτερο λατοµείο είναι εκτεθειµένο στο φως. Στο νότο ο-
ρίζεται από ένα λαξευµένο βράχο που σχηµατίζει έναν υψηλό και κατακόρυφο τοίχο. Στη βάση 
του είναι ένα ανοιχτό σπήλαιο που διεισδύει µέσα στις εσοχές των βράχων, από όπου κρέµονται 
σταλακτίτες από άσπρο µάρµαρο,4 που ακτινοβολεί µε τη λαµπρότητα του αλάβαστρου. Παρου-
σιάζουν την όψη δέντρων και σύδεντρων από πέτρα, όταν κοιτάζεις από µια απόσταση, καθώς 
ξεπετιούνται σαν κλαριά από το βράχο, µε τις επιφάνειές τους βαµµένες µε ποικίλα χρώµατα. 
Το στόµιο του σπήλαιου περιβάλλεται από θύσανους κισσού».5 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 «Travels in Greece», σελ. 70-71 (1819). Μετάφραση: ∆ρόσος ∆ρόλαπας. 
2 Ο Santarosa, ήταν Ιταλός ευγενής, που ύστερα από µακροχρόνια εξόχως ηρωική δράση, θυσίασε τη 
ζωή του για την ελληνική ελευθερία στις 8 Μαΐου 1825 στη Σφακτηρία, σε ηλικία 38 ετών. 
3 «Denkurdigkeiten und Erinnerungen an den Orient», τ.2. Stuttgart 1836, σελ. 424-429. (Μετάφραση: 
Μανόλης Κορρές, «Από την Πεντέλης στον Παρθενώνα, εκδ. Μέλισσα, σελ. 116-7). 
4 Oι σταλακτίτες δεν αποτελούνται από µάρµαρο, αυτό όµως είναι λογικό να µην το γνώριζε ένας άν-
θρωπος που έζησε το 1832. 
5 «Ελλάδα», εκδ. Εκάτη, σελ. 116-117. 
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Σχέδιο της Σπηλιάς από το βιβλίο του Wordsworth. 
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Σχέδιο της Σπηλιάς από το βιβλίο του Wordsworth. 

 
John Lloyd Stephens (1834-1835) 

 
«Στους πρόποδες του βουνού, µεταξύ αυτού και της Πεντέλης, υπήρχε ένα µεγάλο µοναστήρι 
[µονή Πεντέλης], όπου βρισκόταν εγκατεστηµένη µια αδελφότητα µοναχών. Μπήκαµε και περ-
πατήσαµε στο εσωτερικό του, όµως δε βρήκαµε κανέναν να µας υποδεχτεί. Σε έναν παρακείµε-
νο αγρό είδαµε έναν από τους µοναχούς, από τον οποίο πήραµε οδηγίες για το πώς θα φτάναµε 
στα λατοµεία. Προχωρώντας στους πρόποδες του βουνού, του οποίου η µυτερή κορφή υψώνε-
ται ως τα σύννεφα, αρχίσαµε να ανηφορίζουµε, και σύντοµα συναντήσαµε τα πετρώµατα υπέ-
ροχου λευκού µαρµάρου για τα οποία το βουνό της Πεντέλης τιµάται εδώ και χιλιάδες χρόνια. 
Εξορύξεις φαίνεται ότι έχουν γίνει κατά µήκος ολόκληρης της διαδροµής, και στα πλάγια του 
[αρχαίου] δρόµου υπήρχαν ογκόλιθοι και ίχνη που δηµιουργήθηκαν από την τριβή των βαρέων 
µαζών [µαρµάρου] που µεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Τα µεγάλα λατοµεία βρίσκονται προς την 
κορυφή. Η επιφάνεια [του βράχου] έχει κοπεί κάθετα και λεία, περί τα ογδόντα µε εκατό πόδια 
σε ύψος και εκατόν πενήντα µε διακόσια πόδια σε πλάτος [αναφέρεται στο χώρο έξω από τη 
Σπηλιά], ενώ έχουν γίνει εξορύξεις άγνωστης έκτασης. Ολόκληρες πόλεις θα µπορούσαν να έ-
χουν κτιστεί µε το υλικό που έχει αφαιρεθεί, παρόλα αυτά, σε σύγκριση µε ό,τι έχει αποµείνει, 
είναι σαν να µη λείπει τίποτα. Μπροστά υπάρχουν είσοδοι προς ένα µεγάλο θάλαµο [αναφέρε-
ται στον κυρίως χώρο της Σπηλιάς], σε µια γωνιά του οποίου, δεξιά, υπάρχει ένα παρεκκλήσι 
[αναφέρεται στα εκκλησίδια της Σπηλιάς] µε την αγιογραφία της Παρθένου, για να δέχεται τις 
προσευχές των Ελλήνων. Παραµέσα υπάρχουν αχανή νοτερά σπήλαια, όπου η πλατιά οροφή 
εκτείνεται σε πολύ µεγάλη έκταση πάνω από το κεφάλι, στολισµένη µε κρεµάµενους κούφιους 
σωλήνες, σαν παγοκρυστάλλους, ενώ ένα µικρό διαυγές ρυάκι που αφήνει στο διάβα του κρυ-
σταλλικές εναποθέσεις σταλάζει γλείφοντας το βράχο. Στη µια πλευρά υπάρχουν µικροί, συ-
γκοινωνούντες µέσω υπόγειων οδών θάλαµοι, που αναµφίβολα θα χρησιµοποιήθηκαν ως κα-
ταφύγια κατά τη διάρκεια της επανάστασης ή ως ληµέρια ληστών. Οστά ζώων και µαυρισµένες 
από καπνό πέτρες έδειχναν ότι µέχρι πρόσφατα κάποιο µέρος τους είχε χρησιµοποιηθεί ως τό-
πος διαµονής. Οι εκτεταµένες εξορύξεις τριγύρω, όγκοι µαρµάρου που κείτονται όπως έπεσαν –
µπορεί και δύο χιλιάδες χρόνια πριν– και τα ίχνη που µαρτυρούν αλλοτινές σκηνές έντονης 
δραστηριότητας και µόχθου έρχονται σε έντονη αντίθεση µε την αποµόνωση και την ερήµωση 
που επικρατούν πλέον. Προφανώς το σφυρί και το καλέµι δε θα ξανακουστούν ποτέ πια εκεί, 
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µεγαλόπρεποι ναοί δε θα ανεγερθούν, και το σύγχρονο δαιµόνιο δε θα µπορέσει ποτέ –όπως οι 
Έλληνες των παλαιών καιρών– να κάνει τους αδρούς µαρµάρινους ογκόλιθους να µιλήσουν».1 

 
 

 
Το κείµενο συνοδεύεται από µια απεικόνιση ανώνυµου καλλιτέχνη, η οποία, όπως παρατήρησε ο 

Iranon, έχει µεγάλη οµοιότητα µε την (παλαιότερη) απεικόνιση του Dowell και πρόκειται για κόπια, 
κάτι που –κατά τον Iranon– ενισχύεται από το γεγονός ότι «“ καρµπόν” από τη µαρτυρία του Chandler, 
που είδαµε προηγουµένως, αποτελεί και το τµήµα της περιγραφής από “Παραµέσα υπάρχουν αχανή νο-
τερά σπήλαια...” έως “...ένα µικρό διαυγές ρυάκι που αφήνει στο διάβα του κρυσταλλικές εναποθέσεις 

σταλάζει γλείφοντας το βράχο” ». 
 
 

Charles Greenstreet Addison (1835) 
 
«6 Μαΐου – Ιππεύσαµε προς το βουνό της Πεντέλης και τα λατοµεία µαρµάρου, τα οποία είναι 
προσπελάσιµα µέσω ενός κακοτράχαλου µονοπατιού που προχωράει ανάµεσα σε χαµόκλαδα 
και χαµηλούς αειθαλείς θάµνους. Μαρµάρινοι βράχοι, τµήµατα των οποίων έχουν λατοµηθεί, 
υψώνονταν τριγύρω, και εκεί µέσα έχουν δηµιουργηθεί σπήλαια και υπόγεια περάσµατα, στα 
οποία εισήλθαµε υπό το φως πυρσών. Λεπτές κολώνες υποστηρίζουν την οροφή και για τα σπή-
λαια αυτά τρέφουν µεγάλη ευλάβεια οι Έλληνες, επειδή είχαν χρησιµεύσει ως ησυχαστήρια των 
παλαιών χριστιανών. Είναι αξιοθαύµαστο το πώς οι τεράστιοι όγκοι µαρµάρου κατεβάστηκαν 
από το τραχύ αυτό βουνό και µεταφέρθηκαν στις υπερυψωµένες θέσεις τους στην Ακρόπολη, 
όπου τους βλέπουµε σήµερα».2 
 

Ludwig Ross (1836) 
 
«Tο µέγιστον και εξ απόψεως γραφικότητος το κάλλιστον λατοµείον κείται σχεδόν επί του µέ-
σου του όρους. [...] Τα τοιχώµατα ταύτα επιστέφονται υπό πευκών και χαµοκερασεών, από των 
άκρων των επικρέµανται θάµνοι και αναρριχητικά φυτά, και επί του προς τα αριστερά [τοιχώ-
µατος] προσκολληµένα τα χαλάσµατα ενός ασκητηρίου, προσβασίµου µόνον δια ριψοκινδύνου 
αναρριχήσεως ή διά της βοήθειας σχοινίων και κλιµάκων.  
Εις το τοίχωµα του βάθους όµως, επισκιαζοµένη υπό αγρίων ακµών, ανοίγεται η είσοδος σε 

µέγα σπήλαιον σταλακτιτών, εις την διεύρυνσιν του οποίου πρέπει να συνέβαλεν ο άνθρωπος, 
δια της αποκοπής και κατακρηµνίσεως λίθων εκ της οροφής. Επί ενός άλλου τοιχώµατος είναι 

                                                 
1 «Incidents of Travel in Greece, Turkey, Russia, and Poland», 1853. 
2 «Damascus and Palmyra: A journey to the East», vol. I, σελ. 54 (1838). 
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ορατόν, διά χειρός αρχαίου εργάτου χαραχθέν, ναού αδρόν σχεδίασµα και σε πλειότερες θέσεις 
αναγιγνώσκεται η λέξις ΟΡΟΣ [σύνορον]».1 

 
George Cochran (1845) 

 
 «Κατά την επιστροφή µου εκείνη την ηµέρα στο Οτέλ ντε Φρανς (όπου διέµενα), κάποιοι Γάλ-
λοι τοπογράφοι, οι οποίοι γευµάτιζαν καθηµερινά στο ίδιο ξενοδοχείο, µε προσκάλεσαν να τους 
συνοδέψω την εποµένη για να επισκεφθούµε τα λατοµεία µαρµάρου στο Πεντελικό. Από καιρό 
ήθελα να κάνω αυτή την εκδροµή, και µετά χαράς εκµεταλλεύτηκα την ευκαιρία να την πραγµα-
τοποιήσω µε τη συντροφιά ανθρώπων της επιστήµης. Έτσι, στις οκτώ το άλλο πρωί αναχωρή-
σαµε από την Αθήνα… 

[…] Σε άλλη µισή ώρα φθάσαµε στους πρόποδες του βουνού. Τότε αρχίσαµε την ανάβαση έ-
φιπποι, και σε άλλη µισή ώρα φτάσαµε στη σπηλιά, η οποία βρίσκεται στο πρώτο λατοµείο, πε-
ρίπου στα µισά του βουνού. […] 
Έχοντας αφήσει τα άλογά µας στη φύλαξη των υπηρετών, ανάψαµε µερικά κεριά και µπήκαµε 

στη σπηλιά, που είναι πολύ µεγάλη (γύρω στα 18 µέτρα µήκος και πλάτος, και περίπου 9 µέτρα 
ύψος). Στο πέρασµα των αιώνων, το νερό που στάζει µέσα από το βράχο έχει σχηµατίσει κρυ-
σταλλικές κολόνες. Υποχρεωθήκαµε να προσέχουµε όπως προχωρούσαµε, γιατί στο βαθύτερο 
τµήµα υπήρχαν µεγάλες τρύπες γύρω στα 3 µέτρα βάθος. Κατεβήκαµε σε µερικές, αλλά δεν εί-
δαµε τίποτε σε ανταπόδοση της περιέργειάς µας. Αποσπάσαµε κάποια κρυσταλλικά κοµµάτια, κι 
εξετάζοντάς τα τα βρήκαµε εξαιρετικά όµορφα. Έχοντας ικανοποιήσει την περιέργειά µας, ικα-
νοποιήσαµε ακολούθως και την πείνα µας, µε ένα εξαίρετο πρόγευµα το οποίο είχαµε φανεί 
αρκετά προνοητικοί για να φέρουµε µαζί µας, και που οι υπηρέτες είχαν ετοιµάσει ενόσω εξε-
ρευνούσαµε τη σπηλιά. Ο ήλιος ήταν αυτή την ώρα πολύ θερµός, αλλά καθίσαµε κάτω από το 
γερτό βράχο που µας κάλυπτε. Έχοντας τελειώσει το φαγητό µας (το οποίο γευθήκαµε άπαντες 
µε την όρεξη που συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις), ιππεύσαµε τα άλογά µας και ανηφορίσα-
µε στο βουνό».2 

 
Rebecca B. Medberry, Sarah Emily Waldo York (1853) 

 
«Μετά από µια µικρή ανάπαυση [στη µονή Πεντέλης], οι κυρίες, καβαλήσαµε τα άλογα που εί-
χαµε προµηθευτεί και ανεβήκαµε ψηλά στη µεγάλη σπηλιά. Στα αριστερά της σπηλιάς υπάρχει 
ένας τεράστιος βράχος, θα έλεγα γύρω στα 40 πόδια ύψος, ένας πελώριος τοίχος µαρµάρου ο 
οποίος κόπηκε για την προµήθευση υλικού για κάποιους από τους λαµπρούς ναούς της Αθήνας. 
Η Σπηλιά ήταν ευρύχωρη και φέραµε από εκεί κάποιους όµορφους κρυστάλλους».3 
 

John Murray (1854) 
 
«Κοντά στο κύριο λατοµείο είναι µια σπηλιά, 30 πόδια ύψος και 60 πόδια µήκος και πλάτος. 
Μέσα το χώµα βρίθει ψύλλων, όπως συµβαίνει στα περισσότερα ελληνικά σπήλαια, λόγω του 
ότι αυτά γίνονται συχνά καταφύγια των βοσκών και των κοπαδιών τους. Για αυτόν το λόγο οι 
οδηγοί γενικά προειδοποιούν τον ταξιδιώτη να µην εισέρχεται».4 
 

Randal William MacGavock (1854) 
 
«Υπάρχει µια σπηλιά εδώ [στο κύριο λατοµείο], που κάποτε χρησίµευσε ως παρεκκλήσι. Η α-
γία τράπεζα και οι εικόνες του Σωτήρα  µας διακρίνονται ακόµα».5 

                                                 
1 «Das Pentelikon bei Athen und seine Marmorbrüche», L. Schorn’s Kunstblatt 18, 1837, Tübingen, 5-
6, 10-11, 16. (Μετάφραση: Μανόλης Κορρές, «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα», σελ. 118). 
2 «Επίσκεψη στα λατοµεία µαρµάρου από τα οποία χτίστηκε η αρχαία Αθήνα». Επιλογή του Theodore 
Dwight από το «Greece» του G. Cochran για το American Penny Magazine, 1845, σελ. 450-1. Μετά-
φραση: ∆ρόσος ∆ρόλαπας). 
3 «Memoir of Mrs. Sarah Emily York: Missionary in Greece», Boston 1853, σελ. 291. 
4 «A Handbook for Travellers in Greece», σελ. 202. 
5 «A Tennessean Abroad. Or, Letters from Europe, Africa, and Asia», σελ. 323-4. 



 107 

George William F. Howard (1854) 
 
«13 Μαρτίου: Κάναµε µια εξόρµηση στην κορυφή του Πεντελικού όρους. Ο Mr. Wise, o Mr. 
Locock και εγώ, ξεκινήσαµε έφιπποι λίγο µετά τις 8. Αλλάξαµε τα άλογά µας σε ένα µοναστήρι 
κοντά στις υπώρειες του βουνού. Η ανηφορική πορεία είναι ειδυλλιακή. Αρχικά, πάνω σε ένα 
“ χαλί” από ανεµώνες και κρόκους, ανάµεσα από θαµνώνες µε κουµαριές και ψευδοδάφνες· 
αλλά σύντοµα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε άλλο παρά τα γυµνά θραύσµατα µαρµάρου, των ο-
ποίων η πλαγιά του βουνού αποτελεί µια εκτεταµένη αποθηκευτική έκταση. Το σηµείο όπου 
βρίσκονται τα πιο διακεκριµένα λατοµεία είναι εντυπωσιακό, µε πεύκα και κισσό να διακο-
σµούν τις ακανόνιστες επιφάνειες που λαµπυρίζουν. Υπάρχει µια µεγάλη σπηλιά µε µια οροφή 
που στάζει, µια ταιριαστή κατοικία για πλήθος Νυµφών».1 
 

Emily Anne Smythe, Emily A. Beaufort (1861) 
 

 «...κι αφού περάσαµε από το λατοµείο, απ’ όπου πάρθηκε το µάρµαρο που χρησιµοποιήθηκε 
στον Παρθενώνα, και από τη  µεγάλη σπηλιά που µέσα της υπάρχουν µερικοί πολύ λευκοί στα-
λακτίτες...»2 
 

Henri Baird (1868-1872) 
 
«Προσκολληµένη στα λατοµεία ήταν µια µεγάλη σπηλιά, στην οποία και µπήκαµε. Ήταν –από 
ό,τι φαινόταν– περίπου διακόσια ή τριακόσια πόδια σε βάθος [60-90µ.] αλλά στο τέλος του 
σπηλαίου υπήρχαν και περάσµατα που διακλαδίζονταν, και πιθανόν διέτρεχαν σε βάθος το ε-
σώτερο του βουνού. Ήταν σαν εκείνες τις σπηλιές που οι αρχαίοι συνήθιζαν να αφιερώνουν 
στις Μούσες ή σε κάποια αγροτική θεότητα. Στα τοιχώµατα της εισόδου κρέµονταν φουντωτές 
φτέρες και βρύα, και πιο µέσα κατέρχονταν από την οροφή µεγάλοι σταλακτίτες, οι οποίοι σε 
κάποια σηµεία είχαν σχηµατίσει λεπτές κολώνες υποστηρίζοντας την οροφή».3 
 

Henri Belle (1868-1874) 
 
«Kοντά στο µεγάλο λατοµείο και στη βάση του βράχου υπάρχει σπήλαιο στολισµένο µε σταλα-
κτίτες, που έχει βάθος πάνω από τριάντα µέτρα και ύψος δεκαπέντε. Στην είσοδο βρίσκεται ένα 
µικρό µισοερειπωµένο εκκλησάκι, στολισµένο µε άτεχνες τοιχογραφίες και πιθανότατα χτισµένο 
πάνω σε αρχαίο βωµό, αφιερωµένο στις Νύµφες. Στους τοίχους του είναι σκαλισµένοι βυζαντι-
νοί αετοί.  
Στο βάθος της σπηλιάς υπάρχει άνοιγµα ύψους ενός µέτρου και πλάτους κάτι λιγότερο, µέσα 

από το οποίο µπορεί να περάσει κανείς σκυφτός ή µε τα τέσσερα. Με αυτόν τον τρόπο κατεβαί-
νεις µέσα από ένα σωληνωτό πέρασµα το οποίο κάνει ολόκληρη στροφή και χώνεται στα έγκα-
τα της γής όπου ακούγεται µια υπόκωφη βοή. Φθάνεις έτσι σ’ ένα τόσο κατηφορικό και γλιστε-
ρό επίπεδο, ώστε και τις τρεις φορές που επισκέφθηκα το σπήλαιο, δεν έκρινα φρόνιµο να προ-
χωρήσω πιο µέσα. Οι δαυλοί που κρατούσαµε φώτιζαν µόνο σε µικρή απόσταση, ο αέρας που 
αναπνέαµε όλο και γινόταν πιο πνιγηρός, το κρύο µας περόνιαζε και έκανε επικίνδυνη την πε-
ραιτέρω αναµονή µας εκεί. Ο θόρυβος που ακούγαµε προκαλείται από τα νερά που στραγγίζουν 
µέσα από τα διάφορα πετρώµατα του βουνού και ενώνονται σε δυνατό ρεύµα το οποίο πέφτει 
από ρωγµή σε ρωγµή, για να βγει τελικά κοντά στο µοναστήρι και να σχηµατίσει την πλούσια 
πηγή που είχαµε δει το πρωί».4 
 
 
 
 

                                                 
1 «Diary in Turkish and Greek waters», σελ. 291-293 (1854). 
2 «Egyptian sepulchres and Syrian shrines», σελ. 384. 
3 «Modern Greece. A Narrative of a Residence and Travels in that Country», 1856. 
4 «Voyage en Gréce» 1861-1874, Μέρος Γ΄, σελ.86-87,  Paris (1881), εκδ. Ιστορητής (1994). 
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Edmund Martin Geldart (1882) 
 
O Geldart, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες, σηµειώνει απλώς: «...[κάναµε] αρκετές 
εκδροµές, µια στην Πεντέλη, όπου οι καλοί µοναχοί µάς φιλοξένησαν και µας έδειξαν µια περί-
εργη στριφογυριστή σπηλιά στην καρδιά του βουνού...»1  
 

W. H. Davenport Adams ,1886 
 
«Στα αριστερά των πελώριων λατοµείων, τα οποία διαδοχικές γενιές εργατών ανέσκαψαν στα 
σπλάχνα του Πεντελικού βουνού, µπορεί κανείς να δει µια σεβαστών διαστάσεων δίοδο ή 
στοά που οδηγεί σε µια σειρά από βαθιές σπηλιές. Αυτή η είσοδος - αίθουσα, ή φυσικός πρόνα-
ος, είναι εξαιρετικά στολισµένη µε παραστάδες και κολόνες σχηµατισµένες από διαρκώς ανα-
πτυσσόµενους σταλακτίτες· και τόσο εκθαµβωτική είναι η λευκότητά τους που ένα άπειρο µάτι 
θα τους περνούσε για αλάβαστρο. Σε µια από τις εσοχές που προσεγγίζονται µέσω του µεγαλο-
πρεπούς αυτού  διαδρόµου κείτονται τα ερείπια ενός παρεκκλησίου. [...] Σε µία από αυτές τις 
προεξοχές στέκει ένα µικρό ερειπωµένο καλύβι, το οποίο πιθανότατα χρησίµευσε ως καταφύγιο 
κάποιου θεοσεβούς αναχωρητή κατά την πρώιµη περίοδο του Χριστιανισµού. Γίνεται προσιτό 
µόνο µε ικανού µήκους κλίµακα».2 
 
 
 
 

 
Απεικόνιση της Σπηλιάς και του λατοµείου. ∆ιακρίνεται ένας σπόνδυλος στα δεξιά.  

(Σχ. Bell, από το περιοδικό «Le Tour du Monde», σελ. 344. 
 
 
 

                                                 
1 «A Son of Belial: Autobiographical Sketches by Nitram Tradleg». Παρατίθεται από Iranon. 
2 «Famous Caves and Catacombs: Described and Illustrated», σελ. 84-85 (1886). 
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Lord Byron (1899) 
 

«Μια αχανής σπηλιά, σχηµατισµένη από τα λατοµεία παραµένει ακόµα και θα παραµείνει ως το 
τέλος του χρόνου».1 
 

Sir James Frazer (1917) 
 
«Τα λατοµεία βρίσκονται πάνω από τη µονή. Μια αρχαία οδός πολύ απότοµη και άγρια οδηγεί 
σε αυτά [...] Η οδός είναι πρόχειρα λιθοστρωµένη. Οι όγκοι του µαρµάρου πιθανότατα κυλού-
σαν πάνω σε ξύλινες γλίστρες. Τετράγωνες τρύπες φαίνονται κατά διαστήµατα σκαλισµένες στο 
βράχο από την πλευρά της οδού. Η οδός τελειώνει στο κυρίως λατοµείο, ένα σηµείο που λέγεται 
“ Σπηλιά”, 2.300 πόδια από τη θάλασσα. Εδώ ο βράχος έχει λατοµηθεί έτσι ώστε να µείνει ένας 
ίσιος κάθετος µαρµάρινος τοίχος, στην κορυφή του οποίου υπάρχουν έλατα. Τα σηµάδια της 
αρχαίας εξόρυξης φαίνονται σε οριζόντιες γραµµώσεις πάνω στο µέτωπο του βράχου. Στη βάση 
του βράχου αυτού, του κατάφυτου από θάµνους και καλυµµένου από αναρριχητικά φυτά, βρί-
σκεται βρίσκεται η χαµηλή είσοδος σε ένα σπήλαιο σταλακτιτών, πολύ γνωστό στους επισκέ-
πτες, και σαν απόδειξη τούτου αρκούν τα ονόµατα που έχουν χαραχτεί ή ζωγραφιστεί πάνω στα 
τοιχώµατα. Η είσοδος είναι εν µέρει χτισµένη από τείχος της βυζαντινής εποχής. Στα δεξιά, και 
µε στέγη το βράχο βρίσκεται το ξωκκλήσι του Αγ. Νικολάου. Η σπηλιά είναι ευρύχωρη, δροσε-
ρή και σκοτεινή. Το έδαφός της κατηφορίζει µοιάζοντας µε το εσωτερικό στόµατος. 60 βήµατα 
περίπου από την είσοδο υπάρχει µια µικρή σπηλιά µε µια βραχώδη λεκάνη γεµάτη από πηγίσιο 
κρύο νερό».2 
 
β. Απεικονίσεις της Σπηλιάς 
 
Υπήρξαν και άλλοι περιηγητές, οι οποίοι δεν άφησαν καµία περιγραφή κατά την επίσκεψή 
τους στη Σπηλιά, άφησαν όµως απεικονίσεις του τοπίου. Ας δούµε ποιοι είναι αυτοί µε χρο-
νολογική σειρά.  
Η παλαιότερη γνωστή απεικόνιση της Σπηλιάς σχεδιάστηκε το 1781 από τον Γάλλο ζω-

γράφο Louis François Sébastien Fauvel. 
 
 

 
Η υδατογραφία του Fauvel. (Παρατίθεται από Iranon.) 

 
 
Ο Carl Haller von Hallerstein είναι ο πρώτος που σχεδίασε λεπτοµερείς χάρτες της περιο-

χής της Σπηλιάς και των αρχαίων λατοµείων το 1817. 
 

                                                 
1 «The Works of Lord Byron», Vol. 2, σελ. 186, George Gordon Byron (1899). 
2 «Studies in Greek Scenery, Legend and History», London (1917), σελ. 183-184. 
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Ο χάρτης της Σπηλιάς και του λατοµείου, και η οδός καταγωγής. (Hallerstein) 

 
 
Ο Otto Magnus von Stackelberg ο οποίος επισκέφθηκε τη Σπηλιά στα 1811-1812 µας άφη-

σε µια εκπληκτική απεικόνιση της Σπηλιάς και του αρχαίου λατοµείου, την οποία βρίσκουµε 
στο λεύκωµά του «La Grèce. Vues Pittoresques et Topographiques». 
 
 
 

 
Η απεικόνιση του Stackelberg.  
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Ο Γερµανός αρχιτέκτονας Ludwig Lange ο οποίος επισκέφθηκε τη Σπηλιά το 1836 είναι ο 
µόνος που σχεδίασε τον εσωτερικό χώρο, γεγονός που καθιστά το έργο του µοναδικό. Μονα-
δικό επίσης είναι και από τεχνικής άποψης. Ο Lange έφτιαξε επίσης και µια εικόνα του πλα-
τώµατος γύρω από τη Σπηλιά.  
 

 
Υδατογραφία του Lange. (Βλ. Κορρές,  «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα», σελ. 117). 

 

 
Υδατογραφία του Lange. (Βλ. ό.π.) 

 
Ο Σκοτσέζος ζωγράφος James Skene, ο οποίος επισκέφθηκε την Πεντέλη στην επταετία 

παραµονής του στην Ελλάδα (κάπου ανάµεσα 1838-1845), άφησε µια απεικόνιση του εξωτε-
ρικού χώρου της Σπηλιάς, µόνο που αυτή αποκλίνει σηµαντικά από την πραγµατική εικόνα. 
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Η όψη του λατοµείου είναι τελείως διαφορετική (παρουσιάζεται ακόµα πιο ψηλό και άγριο 
απ’ όσο ήδη είναι), ενώ η βουνοκορφή από πίσω και στα δεξιά είναι µεν υπαρκτή1 αλλά α-
σφαλώς όχι τόσο διογκωµένη, και το κυριότερο, είναι αόρατη από το σηµείο όπου κάθισε ο 
Skene για να σχεδιάσει.2 Παρά ταύτα, πρόκειται για το µοναδικό σχέδιο όπου εικονίζεται το 
µεγάλο βαυαρικό κτίσµα δεξιά, και για το οποίο θα µιλήσουµε κατόπιν. 

 

 
Η ζωγραφιά του Skene. 

 
Μια ακόµα απεικόνιση του αρχαίου λατοµείου της Σπηλιάς σχεδίασε άγνωστος καλλιτέ-

χνης το 1836. 
 

 
Το έργο του άγνωστου καλλιτέχνη. (Η εικόνα παραχωρήθηκε από Iranon.) 

                                                 
1 Πρόκειται για τη µυτερή κορυφή που βρίσκεται πάνω από το ξωκκλήσι των Αγίων Ασωµάτων.  
2 Γενικότερα (όπως θα δούµε και σε άλλα σηµεία του βιβλίου) παρατηρείται µια ανακρίβεια στα σχέ-
δια του Skene, τουλάχιστον αφορά τις «πεντελικές» απεικονίσεις του. 
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Ο Γάλλος ζωγράφος Théodore Caruelle d’Aligny επισκέφθηκε την Πεντέλη το 1845.  Ανά-
µεσα στα «πεντελικά» του σχέδια υπάρχει ένα που απεικονίζει το τµήµα της αρχαίας οδού  
λιθαγωγίας που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο της Σπηλιάς.  
 

 
Η αρχαία οδός λιθαγωγίας. (Σχ. Aligny) 

 
Στο βιβλίο του Arthur Mangin “Earth and it’s Treasures” (London 1875 σελ. 63) υπάρχει α-
πεικόνιση του αρχαίου λατοµείου της Σπηλιάς από τον χαράκτη Sargent.  
 

 
Το σχέδιο του Sargent. 
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Μια ξυλογραφία του 1890, αγνώστου καλλιτέχνη, δείχνει τον εξωτερικό χώρο της Σπηλιάς. 
Μόνο που η εικόνα που δηµιούργησε κάθε άλλο παρά η Σπηλιά της Πεντέλης είναι. Ο άν-
θρωπος αυτός δεν πρέπει να επισκέφθηκε ποτέ το βουνό· είναι προφανές ότι στηρίχτηκε στις 
περιγραφές άλλων και έφτιαξε την εικόνα όπως ο ίδιος τη φανταζόταν.  
 
 

 
Η ξυλογραφία. (Παρατίθεται από www.amazon.com) 

 
 

Το λατοµείο της Σπηλιάς ζωγράφισε το 1906 ο John Fulleylove.  
 
 

 
Από το βιβλίο «Greece – Painted by John Fulleylove, R.I Described by the  

rev. J.A. M’ Clymont, M.A., D.D», Published by A. & C. Black, London, (MCMVI) 
 

Το 1906 η είσοδος της Σπηλιάς σχεδιάστηκε από την Κυριακή Χατζηµιχάλη, και το σχέδιο 
παρουσιάζεται στη γνωστή µελέτη του καθηγητή Σωτηρίου για τα ασκητήρια.  
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Το σκίτσο της Κ. Χατζηµιχάλη. 

 
8. ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ 

 
Η επόµενη δραστηριότητα στην περιοχή εντοπίζεται στο 19ο αιώνα, όταν το λατοµείο της 
Σπηλιάς και το µεγάλο παράπλευρο λατοµείο επαναλειτούργησαν από τους Βαυαρούς. Οι ε-
ξορύξεις άρχισαν κατόπιν βασιλικής απόφασης την άνοιξη του 1836 για τα µάρµαρα του πα-
λατιού. Για την περίοδο εκείνη γράφει ο William George Renwick: «Τα λατοµεία του Πεντε-
λικού επαναλειτούργησαν το 1834, µετά από 1.500 χρόνια εγκατάλειψης, και αιτία γι’ αυτό ή-
ταν η ανέγερση του παλατιού του Βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα και διάφορα κυβερνητικά κτίρια. 
[...] ...πάνω από 7.000 τόνοι µαρµάρου χρησιµοποιήθηκαν στην ανέγερση της Ακαδηµίας. Ακο-
λούθησαν το Πολυτεχνείο, το Μουσείο, τα βουλευτικά κτίρια κ.λπ.»1 
Όπως γράφει ο Κορρές: «Οι εξορύξεις παύθηκαν, ευτυχώς, πριν προκαλέσουν σοβαρές βλά-

βες στο κεντρικό λατοµείο, δυστυχώς όµως, συνεχίστηκαν εντατικά στο προς βορράν αρχαίο 
λατοµείο Λ2».2 
∆υστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερες διαφωτιστικές πληροφορίες για τη δράση των Βαυ-

αρών στο λατοµείο. Υποθέτω βέβαια ότι θα υπάρχουν αναφορές για την περίοδο αυτή κατα-
χωνιασµένες σε κάποια γερµανική βιβλιοθήκη, οι οποίες αµφίβολο είναι αν δουν κάποτε το 
φως της δηµοσιότητας. Εποµένως θα περιοριστούµε στα ίχνη που άφησαν πίσω τους. 
 
α. Η καταστροφή των αρχαίων λατοµείων 
 
Ο Όθωνας δε νοιαζόταν φυσικά για το αν καταστρέφει ένα αρχαίο λατοµείο και µάλιστα, το 
πιο σηµαντικό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήθελε απλώς το παλάτι του να είναι κτισµένο από 
το ίδιο µάρµαρο που κτίστηκε ο Παρθενώνας. Το δυτικό άκρο του λατοµείου της Σπηλιάς 
ήρθε όλο «ες έδαφος», ενώ στο γειτονικό Λ2 ελάχιστα αρχαία ίχνη έµειναν για να υπενθυµί-

                                                 
1 «Marble and Marble Working», σελ. 87 (1906). 
2 «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα», εκδ. Μέλισσα, σελ. 79.  
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ζουν την αρχαιότητά του. Τα γιγάντια κατακρηµνισµένα βράχια που βλέπουµε αριστερά ό-
πως κατευθυνόµαστε προς τη Σπηλιά είναι έργο των Βαυαρών.  
 

 
Αρ. Το βέλος δείχνει το τµήµα του λατοµείου που υπέστη τη µεγαλύτερη καταστροφή.  
∆εξ. Το βέλος δείχνει το γκρεµισµένο τοίχωµα του λατοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
β. Το καλύβι 
 
Για το καλύβι θα γράψει ο Κορρές: «Ερείπιο παλαιού κτίσµατος µε σωζόµενα ίχνη ενός τετρά-
στυλου προστέγου στη δυτική πλευρά του. Την παλαιότητα αυτού του οικήµατος (1836) επιβε-
βαιώνει η υδατογραφία του L.Lange, η οποία αποδεικνύει και την ταυτότητά του. Το κτίσµα τό-
τε ήταν καινούριο, επιχρισµένο, είχε ξύλινη θύρα και η στέγη του ήταν σκεπασµένη µε κεραµί-
δια. Προφανώς χρησίµευε ως διοικητήριο και ως αποθήκη των εργαλείων του λατοµείου». Τα 
ερείπια του καλυβιού βρίσκονται στο πλάι του λιθόστρωτου.  
 

 
Tο βαυαρικό χάλασµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα ίχνη του τετράστυλου προστέγου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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γ. Το µεγάλο κτίσµα 
 
Στο σωρό της αρχαίας λατύπης Ν∆ της Σπηλιάς (στο σηµείο δηλαδή όπου εντοπίζονται η µία 
από τις δοκοθήκες των κατοικιών καθώς και τα ερείπια του τρίτου ναϋδρίου), σώζονται ίχνη 
µεγάλου αναλήµµατος και πιο πάνω δύο µισοθαµένες µακρόστενες πελεκηµένες πέτρες. ∆ε-
ξιά από το ανάληµµα σώζεται τµήµα ξερολιθιάς σαν µικρή ράµπα πρόσβασης. Επίσης, στην 
επιφάνεια της λατύπης υπάρχουν δύο λάκκοι που όταν κοίταξα µέσα είδα τµήµα άλλης ξερο-
λιθιάς. Με όλα αυτά υπέθεσα ότι πρέπει να υπήρχε κάτι εκεί το οποίο τώρα έχει θαφτεί, κά-
ποιο κτίσµα, ίσως όχι αρχαίο, αλλά σίγουρα πολύ παλιό. Επειδή ήταν και είναι αδύνατον να 
µαθευτεί τι µπορεί να υπάρχει από κάτω, το άφησα ως  είχε και δεν ξανασχολήθηκα µ’ αυτό. 
Έτσι, τον Γενάρη του 2009, εµφανίστηκε στο σηµείο αυτό ένα καινούριο στοιχείο, όταν 

κάποιοι έκαναν αγώνες µε «γουρούνες» στο χώρο έξω από τη Σπηλιά.1 Σύµφωνα µε τον 
ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ: «Η διαδροµή τους σκάφτηκε κυριολεκτικά (η αρχή είχε γίνει την 1/10/08, από 
τους ίδιους ή άλλους δεν ξέρω) και η νεροποντή που ακολούθησε παρέσυρε τα χώµατα ξεπλέ-
νοντας ορισµένα σηµεία. Έτσι, λίγα µέτρα από τα ερείπια του τρίτου ναϋδρίου αποκαλύφθηκε 
τµήµα πλακόστρωτου. Είναι άγνωστο αν το δάπεδο ήταν σε εσωτερικό κτιρίου ή σε προαύλιο 
χώρο. (Η µπουλντόζα του Σαραντόπουλου το 1981 µόνο κατά τύχη δεν το ξήλωσε µετατοπίζο-
ντας τον παλιό νταµαρόδροµο πάνω στο σωρό αρχαίας λατύπης). ∆εν έχει ανευρεθεί καµία 
µνεία παλαιών περιηγητών για το σηµείο αυτό. Οπωσδήποτε, η λατύπη κρύβει κι άλλες εκπλή-
ξεις. 
Προφανώς, το προς Ν∆ ευρισκόµενο επίµηκες καλοφτιαγµένο  ανάληµµα κατασκευάστηκε 

για χάρη του κτίσµατος µέρος του οποίου είναι το πλακόστρωτο».2 
Ο Iranon υπέθεσε ότι το κτίσµα ανήκε στη µονή της Σπηλιάς, δεδοµένου ότι τα ερείπιά του 

εντοπίζονται στη µικρής έκτασης περιοχή µεταξύ του προαναφερθέντος εκκλησιδίου όπως 
και του σηµείου όπου βρίσκονταν τα οικήµατα των ασκητών.3 Σε αυτό συµφωνούσα κι εγώ 
γιατί φαινόταν το πλέον λογικό, µέχρι που βρέθηκε το σκίτσο του Skene, που όπως είπαµε 
αποκαλύπτει την ύπαρξη µιας σειράς κτιρίων, τα οποία βρίσκονται στον ίδιο ακριβώς χώρο 
όπου βρίσκονται τα ερείπια για τα οποία µιλάµε εδώ. Επειδή στο σχέδιο αυτό τα κτίρια φαί-
νεται πως ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, και δεδοµένου ότι την εποχή που ο Skene επισκέφ-
θηκε τη Σπηλιά οι Βαυαροί δούλευαν στο λατοµείο, το κτίσµα αυτό θα πρέπει µάλλον να α-
ποδοθεί στους τελευταίους.  
 
δ. Άλλα πιθανά βαυαρικά ίχνη επί του λατοµείου 
 
Σε βραχοσκεπή η οποία δηµιουργήθηκε από την πτώση των βράχων υπάρχουν ίχνη λάξευσης 
που µάλλον αποσκοπούσαν στη δηµιουργία µακρόστενων πλακών που θα χρησιµοποιούνταν 
για την κατασκευή κάποιου κτίσµατος. Λίγο δεξιότερα υπάρχει πληθώρα τέτοιων πλακών γε-
γονός που ενισχύει αυτήν την υπόθεση. Κάτω ακριβώς από τα ίχνη λάξευσης υπάρχουν τα 
αποµεινάρια ενός «γύφτικου». Όλα αυτά είναι κατά πάσα πιθανότητα της βαυαρικής εποχής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Το συµβάν µε τις «γουρούνες» αναφέρεται και από paysanias.blogspot.com. 
2 «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ»: Αρχαιοδίφες και ανασκαφείς, τµ. 2, σηµ. 30, 1η προσθήκη. 
3 «Η Αδελφότητα της Σπηλιάς», µέρος Κ∆. 



 118 

 
 
 
 
 

 
1. Το ανάληµµα. 2. Πελεκηµένες πέτρες. 3. Τµήµα ξερολιθιάς. 4. Το πλακόστρωτο. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

 
Η θαµένη ξερολιθιά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Το «γύφτικο». ∆εξ. Τα ίχνη λάξευσης που στόχευαν στην αποκόλληση της πλάκας. Το ότι από αυ-
τή την επιφάνεια κόπηκαν κι άλλες πλάκες φαίνεται από την επιφάνεια του τοιχώµατος του λατοµείου 

που από τη µέση και πάνω διαφέρει τελείως από το υπόλοιπο κοµµάτι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 
Η Σπηλιά βεβαίως δεν προσέλκυε µόνο το ενδιαφέρον των ξένων ταξιδιωτών αλλά και πολ-
λών Ελλήνων αρχαιολόγων και φυσιολατρών, ορισµένοι εκ των οποίων διακατέχονταν από 
µία εµµονή και ένα πάθος µε τη Σπηλιά και την Πεντέλη γενικότερα· πράγµα που, οι σύγχρο-
νοι διακατεχόµενοι από την ίδια εµµονή και πάθος, κατανοούν απόλυτα. Τέτοιοι, όπως θα 
δούµε παρακάτω υπήρξαν οπωσδήποτε ο Καµπούρογλου και ο Λαδάς.  
Ας δούµε όµως τώρα τι περιγραφές άφησαν πίσω τους οι παλιοί επισκέπτες και µελετητές 

της Σπηλιάς και της ιστορίας της. 
 
α. Γρηγόρης Α. Περδικάρης (1845) 
 
 «Το ίδιο το λατοµείο δεν παρουσιάζει  µάλλον τίποτε το αξιόλογο. Ο χρόνος το έχει µετατρέψει 
σε µια σπηλιά η οροφή της οποίας υποστηρίζεται από σταλακτίτες και η είσοδός της είναι στο-
λισµένη από τις γιρλάντες αιωνόβιου κισσού. Υπάρχει όµως κάτι συγκινητικό και µεγαλειώδες 
στη θύµιση ότι από αυτή την υπόγεια σπηλιά γεννήθηκαν οι ναοί και οι θεοί της Ελλάδας».1 
 
β. Χ. Παρµενίδης (1854) 
 
«…εφθάσαµεν εις σπήλαιον…καλούµενον Πεντελικόν σπήλαιον. Πρό της εισόδου αυτού υπάρ-
χουσιν εκκλησίδιον και µικρά παρακείµενα κατοικήµατα χρησιµεύοντα φαινοµένως προς εν-
διαίτησιν εργατών. Εισελθόντες εις το σπήλαιον τούτο, κρατούντες ανηµµένα κηρία, προέβηµεν 
εις είδος πλατείας αιθούσης, εκτεινοµένης προς τα έσω, και ένεκα του επιπολάζοντος σκότους 
και της στενότητος των µυχών µη δηλούσης το πέρας της. Το σπήλαιον τούτο, αρχαίον οµοίως 
λατοµείον, κοσµούµενον ήδη από περιέργους σταλακτίτας… 
Αφού εισήλθαµε εις το σπήλαιον τούτο, κρατώντας αναµµένα κεριά, φτάσαµε σε ένα είδος 

πλατείας αίθουσας που εκτεινόταν προς το εσωτερικό. Λόγω του σκότους και της στενότητας 
των µυχών, δεν µπόρεσα να δηλώσω το πέρας της. Το σπήλαιο αυτό κοσµείται από περίεργους 
σταλακτίτες, αλλά δεν έχει ούτε το µέγεθος, ούτε τους περιελιγµούς, ούτε τους ποικιλόσχηµους 
σταλακτίτες του σπηλαίου που βρίσκεται πέριξ της Κερατέας».2 
 
 

                                                 
1 «The Greece of the Greeks», σελ. 98. 
2 «Περιοδεία εις Πεντέλην», περιοδικό Πανδώρα, τόµ. Ζ΄, φυλλάδιο 152, 1856. 
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Η γκραβούρα η οποία συνόδευε το κείµενο του Παρµενίδη, και, που όπως  
σηµειωνόταν, απεικόνιζε το εσωτερικό της Σπηλιάς. Μόνο που τούτη η  

απεικόνιση δεν ανταπροκρίνεται καθόλου στην πραγµατικότητα. 
 
γ. ∆ηµήτριος Καµπούρογλου 
 
«Εσκεφθήκατε ποτέ τι διαφέρει εκείνος που κατέρχεται την οδό Σταδίου από εκείνον ανέρχεται 
το µονοπάτι του βουνού; Περισσότερον πολιτισµένος βεβαίως είναι ο πρώτος, αλλά περισσότε-
ρον άνθρωπος ο δεύτερος. Ούτε σκουντά για να προχωρήση, ούτε τον σκουντούν για να προ-
σπεράσουν. Και τα δύο χαρακτηριστικά αποκλειστικά ζωώδη. Βαδίζει σε έδαφος που είναι πα-
στρικόν όχι διότι επλύθη, αλλά διότι δεν ελερώθη: «θρυψαλικός» χαρακτηρισµός της πάστρας. 
Και πού τ’ αφίνουν η νεροποντές να λερωθή;! Κάπου κάπου κανενός λαγού σηµάδι ή κανενός 
κατσικιού ξαλάφρωµα –σαν κουκιά κοµπολογιού που ’σπασε το κορδόνι του– είναι για να σου 
φανερώσουν µόνο πως το µονοπάτι αυτό το ξέρουν κι άλλοι. 
Έπειτα αυτή η ολοένα ανύψωσις µε αρχικό σηµάδι στη γη και τελικό στα ουράνια; Έπειτα η 

ευωδία που αναδίδουν τα χαµόκλαδα δεξιά κι αριστερά στο διάβα σου; 
 Και το τελευταίο, µα πρώτο από όλα: η αποµόνωσις; Μέσα στη χώρα ακούς διαρκώς και µε 
διαφόρους τρόπους τον ένα και τον άλλο να σου λένε τι είσαι. Και µόνον όταν βαδίζης στο µο-
νοπάτι του βουνού κατάµονος, ερωτάς ο ίδιος τον εαυτό σου: τι είµαι; – ας τα πούµε εδώ που 
κανείς ούτε µας ακούει ούτε θα µας µαρτυρήση. 
Τίποτε δεν διακόπτει την σκέψι σου, και µόνο την προσοχή σου κάπου κάπου διασπά κανένας 

αετός αφού πρώτα εχάραξ’ έναν κύκλο στο αχανές, ετράβηξε ύστερα του ’ψήλου. Η ώρα του η 
καλή! 
Το µονοπάτι δεν το εδηµιούργησε γεωµέτρης, ώστε να σε µπυρίζη ο ήλιος από την ανατολή 

ως τη δύσι, ή να σε στραβώνη η ανεµόσκονη του βοριά ή του µπάτη. Το εδηµιούργησε η σοφία 
του στρατοσκόπου και του βοσκού. ∆εν γνωρίζουµε ούτε τ’ όνοµα ούτε την χρονιά που το εχά-
ραξαν. Είναι τάχα των νεωτέρων χρόνων, είναι βυζαντινό, είναι αρχαίο, είναι θρυλικό; Αυτό ο 
Θεός το ξέρει. Όλοι δεν έχουν τη φιλοδοξία του Νεοφύτου της Μονής Κυνηγού, για να στήσουν 
το κολωνάκι του Σταυρού στην οδό των Μεσογείων. 
Αλλά το “ µονοπάτι του Βριλησσού” δεν είναι σαν κάθε µονοπάτι. Αυτό αρχίζει µε ένα πηγάδι 

και τελειώνει σε µια σπηληά: την περίφηµη “ Σπηληά της Πεντέλης”. Και είναι παµπάλαιο και 
λιθόστρωτον όλο το πανάρχαιον αυτό µονοπάτι, που το ανέβηκε κάποιος νυµφόληπτος στενά-
ζοντας, το ανέβηκεν –αιώνας κατόπιν– και κάποιος ασκητής, στενάζοντας και αυτός. Ο πρώτος 
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στέκεται στη µέση και απαγγέλλει ύµνον εις τη νύµφην της καρδιάς του – ο δεύτερος µουρµουρί-
ζει ολοένα δέησιν εις την οσίαν της ψυχής του. 
Όταν το πρωτοανέβηκα κ’ εγώ, ήµουν παιδί. Ούτε από νύµφας ούτε από οσίας εγνώριζε η 

καρδιά µου και η ψυχή µου. Μα ούτε κ’ εσκέφθηκα ποτέ αν έχω καρδιά ή ψυχή. 
Το µόνον που εγνώριζα ήταν να τραγουδώ. Και δεν έµεινε ευµορφιά χωρίς να την τραγουδή-

σω. Αυτός είναι ο λόγος που έπιασα φιλίες και µε τους τζιτζίκους κ’ έγραψα µάλιστα και στί-
χους συµπαθητικούς για δαύτους. 
∆εν είναι όµως µονάχα ο νυµφόληπτος των αρχαίων χρόνων και ο ασκητής των παλαιών 

χρόνων που ανέβηκαν το µονοπάτι της Σπηληάς: το ανέβηκε και ο ΦΕΙ∆ΙΑΣ. Είπε και επέτα-
ξαν τα µάρµαρα που είχαν φλέβες –είναι στον τόπο τους ακόµα– και χάιδεψε εκείνα που εδη-
µιούργησαν τους θεούς του Παρθενώνος του. 
Αφήστε λοιπόν, αναγνώσται τώρα όλοι µισορουφηµένο τον καφέ σας και πάρτε τον ανήφο-

ρο. Από τα ίχνη της µεγαλοφυΐας που κείνται αριστερά ανεβαίνοντας, κάτι θα κολλήσετε και 
σεις. Αυτός είναι ο αισθητικός δρόµος που θα σας οδηγήσει στην αθανασία. ∆εν θα λάβετε α-
φορµή να φωνάξετε: “ τόπο για να περάσουµε”. (Απαράλλακτα όπως εκείνος που κρατώντας 
ένα σκοινί στο χέρι, φώναζε στην κοσµοπληµµύρα της αγοράς: “ βάρδα να µη σας κουτουλήσει 
το βόιδι”. Και όταν τον ερώτησαν που είναι το βόιδι; απήντησε: “ Τώρα πάω ναν το πάρω”.) 
Εγνώρισα τη Σπηληά και την 'Ανοιξι που ήταν κατανθισµένος ο µοσχολιός που στεφανώνει 

την µπασία της –ευχηθείτε όλοι οι αισθητικοί να µην ξεραθεί ποτέ του!– την εγνώρισα και τον 
Σεπτέµβρη που ο κίτρινος κρόκος, ο λαλές, είχε ταπητοστρώσει την είσοδό της. 
Και µόνον, όσες φορές και να πήγα στη σπηληάν αυτή, –αµέτρητες είναι– ο καταπράσινος 

κισσός του ∆ιονύσου εστόλιζε πάντα τας παραστάδας της αχειροποιήτου πύλης της. 
Για τον κισσό του Θεού της εµπνεύσεως, όπως και για την εληά της Θεάς της σοφίας δεν υ-

πάρχουν εποχαί του χρόνου. Πάντα είναι πράσινα. 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Φειδίας, κάποτε σε εύθυµες στιγµές –και πότε έλειπαν τέτοιες 

στιγµές απ’ τους ευλογηµένους αυτούς!– εστεφάνωσε µε τους κοσσύµβους του κισσού αυτού την 
ωραία του κεφαλή! 
Και µπαίνοντας µέσα, νοµίζει κανείς θα τον ιδή να προβάλη πίσω από τα παραπετάσµατα –

από σταλακτίτες είναι– της αιθούσης αυτής του Βριλησσού. Νοµίζει πως θ’ ακούση την φωνή 
του και ξαφνίζεται στους ήχους που κάνουν οι σταλαγµατιές στάζοντας από τον θόλο της σπη-
ληάς στην µαρµαρένια γουβίτσα, που µόνη της την εσχηµάτισε. 
Ήχοι ρολογιού που µετρά τους αιώνας είναι οι σταλαγµατιές αυτές, ή νότες της µουσικής των 

πνευµάτων. 
Και ξαφνίζεται ακόµη περισσότερο, όταν κάποια πετρίτσα, πέφτοντας από τους θόλους κάτω, 

λες και προστάζει την ηχώ να επαναλάβη το άκουσµα του στοιχειού που την έριξε. 
Τώρα γίνε δαδούχος, αναγνώστα, προχώρησε προς τα µυστήρια του χάους. Εκεί θα βρης την 

µαρµαρένια σκάλα που οδηγεί στη µυστική στέρνα του βάθους: πρόσεξε να µη γλιστρήσης, δυ-
στυχισµένε! 
Κάποιος θρύλος που έγινε κατόπι παράδοσις και λογοτεχνήθηκε κι όλας σε παραµύθι, θέλει 

πως µέσα στην σπηληάν αυτή κάποτε χάθηκ’ ένας βασιληάς, και γυρεύοντάς τον η βασιλοπού-
λα, εχάθηκε κι αυτή µέσα στους θόλους που τους υποβαστάζουν κολώνες από σταλακτίτες (κα-
ταχωµένοι είναι τώρα οι περισσότεροι θόλοι). Μα η νυχτερίδες που όλο και τριγύριζαν στη 
σπηληά µέσα, ειδοποίησαν µια κουκουβάγια, κι αυτή ωδήγησε τη βασιλοπούλα και βγήκεν έξω. 
Και κάποιους στίχους είχα διαβάσει στα περασµένα µου χρόνια για τον θρύλον αυτόν, και 

µάλιστα θυµούµαι τους πρώτους, µονάχ’ αυτούς. 
  

– Νυχτερίδες του γκρεµού, 
κουκουβάγιες του χαµού, 
της µαγεύτρας τα πουλιά, 
τι ζητάτε στη σπηλιά; 
– Χάσαµε το βασιληά 
πούχε τ’ αργυρά µαλιά. 
Χάσαµε τη ρηγοπούλα, 
τη χρυσή βασιλοπούλα! 
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Ας γυρίσωµε τώρα φύλλο. Και για να γίνει η µεταστροφή πλήρης, ας ανάψωµε και λίγο µοσχο-
λίβανο. 
   Στην θέα του πρώτου ασκητού που επάτησε το κατώφλι της σπηληάς – κάπου τώγραψα αυτό– 
αι Νύµφαι κατατροµαγµένες έφυγαν απ’ τη σπηληά. 
Ο ασκητής, αφού εσταυροκοπήθηκε τρεις φορές, ήπιε απ’ το νερό της γουβίτσας. Μα είχαν 

ακουµπήση σ’ αυτήν τα χειλάκια της Νύµφης. Το νερό έγινε τότε αθάνατο και ο ασκητής γερά-
µατα δεν είχε. Κι αν δεν γκρεµιζότανε κάποτε, θέλοντας να πιάση τη νύχτα έναν αητό που φώ-
λιαζε στους βράχους, για να του βγάλη ένα φτερό να γράψη της αµαρτίες του, θάνατο δεν θα 
γνώριζε. 
Είχαν τροµάξει και άλλοτε αι Νύµφαι, νοµίζοντας πως τας ανεκάλυψεν ο Σιληνός οδηγών 

στίφος Σατύρων. Αλλ’ ήσαν τράγοι, και αι Νύµφαι εξέσπασαν σε γέλια. Τώρα όµως δεν γελούν 
εις την θέαν του τραγογένη –έτσι τον θέλει ο λαός τον 'Αγιον άνθρωπο– φεύγουν, κι ακόµη φεύ-
γουν!... Αλλά δεν τας ελησµόνησεν η παράδοσις και εσώθησαν εις την διήγησιν “ για τις δύο νύ-
φες που για να γλυτώσουν από τους ανεπιθύµητους γαµπρούς, κατέφυγαν στη σπηληά της Με-
ντέλης”. 
Ο ασκητής µας δεν λαξεύει, όπως ο Νυµφόληπτος της σπηληάς του Υµηττού τον Πάνα, ούτε 

τον εaυτόν του, ούτε την Νύµφην της αγάπης του που τον έκαµε και πήρε τα βουνά· ο Ασκητής 
του Βριλλησσού λαξεύει τους Αγγέλους που θα παραλάβουν την ψυχήν του, Σταυρούς και άλ-
λους Σταυρούς, κάτι αετούς –αυτούς που του έδωσαν την ιδέαν της καταστροφής του– και ένα 
τσαµπί σταφύλι που είναι και θρησκευτικόν σύµβολον, αλλά και παιδιάστικη του ίσως ανάµνη-
σις, από τότε που ελέγετο Νικολάκης. Κατόπιν έγινε Νικόλαος και τώρα Νικάνωρ. ('Αγιος Νι-
κόλαος είναι και η εκκλησία του σπηλαίου). 
Αλλά κοντά στο τσαµπί είναι λαξευµένο και ένα περιστεράκι, και το τσαµπί βγαίνει από ένα 

βάζο που έχει το σχήµα καρδιάς! ∆υστυχισµένε ασκητή, χωρίς να το θέλης µας εξεµυστηρεύθης 
τον πόνον σου. Αυτή είναι η ιστορία σου όλη κι όλη. 
Αν ερωτάτε και για ελλόγου µας: Οσάκις επισκέπτοµαι τη σπηληά, αφού πιω από το νερό της 

γούβας –αµαρτίες δεν έχω που γράφονται– προσφωνώ τον Φειδία, τον Ικτίνον και τον Καλλι-
κράτη, και πρώτ’ απ’ όλους τον Περικλή. (Φίλε της ζωής µου και των εκδροµών µου Γιαννό-
πουλε, ποτέ δε λησµονώ να προσφωνήσω και σε). Εισέρχοµαι κατόπιν εις το αχειροποίητον 
παρεκκλήσι και προσεύχοµαι. Αυτόν τον συνδυασµόν συνύφανε µε την ιστορίαν του ο Ελληνι-
σµός. 
Το µονοπάτι του Βριλησσού θα το πάρω και πάλι, για να επισκεφθώ τη σπηληά που συνδέεται 

τόσο µε τη ζωή µου, και κάθε τόσο θα το ανεβαίνω έως να έρθη η µέρα που θα µου πη η ανη-
φόρα του: “ Φτάνει σου. Εγέρασες πια” ».1 
 
δ. Γεώργιος Σωτηρίου (1880-1965) 
 
«Κατά την νοτιοδυτικήν απότοµον και δύσβατον πλευράν του Πεντελικού, εις απόστασιν µιας 
ώρας περίπου από της σηµερινής Μονής της Πεντέλης και εις την περιοχήν των αρχαίων λατο-
µείων, όπου διακρίνονται ακόµη άφθονοι µαρµάρινοι όγκοι αφεθέντες εκεί υπό των αρχαίων, 
ευρίσκεται το γνωστόν σπήλαιον –ως άντρον του Πανός τιµώµενον πιθανώτατα κατά τους προ-
χριστιανικούς χρόνους– και ανοιγόµενον εις την ρίζαν γιγαντιαίων βράχων. Το στόµιον του ευ-
ρυχώρου τούτου σπηλαίου (βάθους 62 µέτρων και πλάτους 45) φράσσει ηµικατεστραµµένη σή-
µερον χαµηλή µάνδρα έχουσα δύο εισόδους –η δυτική έχει εσχάτως καταπέσει – πελώριος δε 
κισσός φύεται εις την επιβλητικήν κάθετον επιφάνειαν των βράχων. Εις το εσωτερικόν του 
σπηλαίου διακρίνονται δύο µικραί κτισταί δεξαµεναί, αι καµάραι των οποίων έχουν σήµερον 
καταπέσει, εις πολλά µέρη του σπηλαίου υπάρχουν κοιλώµατα µε γραφικούς κυψελοειδείς στα-
λακτίτας, δεξιά δύο συνεχόµενα ναΰδρια και εις το βάθος οπή οδηγούσα διά βαθµίδων –επί του 
βράχουν λαξευµένων– εις υπόγειον στοάν, όπου υπάρχει εις φυσικόν κοίλωµα διαυγές ύδωρ, 
του οποίου γεύονται µόνον λίαν τολµηροί πεζοπόροι, ένεκα της γλοιώδους και επικινδύνου κα-
θόδου».2 
 

                                                 
1 Περιοδικό «Νέα Εστία»: «Το Μονοπάτι της Σπηληάς», τ. 14-15, 15 Οκτωβρίου 1927. 
2 «Ηµερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος»: «Η Σπηλιά της Πεντέλης», 1927, σελ. 45-46. 
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ε. Αναστάσιος Ορλάνδος (1887-1979) 
 
 «Το σπήλαιον της Πεντέλης, εν ω το ασκητήριον, κείται εις απόστασιν µίας περίπου ώρας προς 
Ανατολάς της Μ. Πεντέλης, εν τη περιοχή των αρχαίων λατοµείων (υψόµ. 700). Έχει βάθος 
62µ. και πλάτος 45. Κατά τους προ Χριστού χρόνους εχρησιµοποιήθη πιθανώς ως τόπος λα-
τρείας του Πανός. Εν τω εσωτερικώ διακρίνονται δύο κτισταί δεξαµεναί, ικανά κοιλώµατα µε 
σταλακτίτας και τέλος δύο συνεχόµενοι ναΐσκοι. Εις το βάθος του σπηλαίου οπή οδηγεί διά 
πολλών βαθµίδων εις υπόγειαν στοάν εν η αναβλύζει κρυσταλλώδες ύδωρ».1 
 
στ΄. ∆ιονύσιος Αλβανάκης 
 
«...υπάρχει σπήλαιον βαθύτατον και ευρυχωρώτατον όπερ κατά τους αρχαίους ήτο ενδιαίτηµα, 
αγνοούµεν τίνος Θεού –τούτο αγνοούσι και οι αρχαιολόγοι µας– ήδη δε ευρίσκεται εν αυτώ εκ-
κλησίδιον και επί της εισόδου του είναι κεχαραγµένος ο δικέφαλος Αετός της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας. Εις το βάθος του σπηλαίου ευρίσκεται κρύπτη εν η αναβλύζει ύδωρ απιστεύτως ψυ-
χρόν και κρυσταλλώδες. Εις ταύτην κατέρχεται τις δια πλείστων βαθµίδων επί του βράχου λε-
λαξευµένων και ολισθηρωτάτων, απαιτείται δε προσοχή και φως αντέχον εις την υγράν ατµό-
σφαιραν, διότι εις το βάθος εκείνο επικρατεί πυκνότατον σκότος. 
Εντός του σπηλαίου ευρίσκεται φυσική κρύπτη, εν η υπάρχει παράδοσις ότι προ χρόνων πολ-

λών –ίσως επί Τουρκοκρατίας– κατέφυγον δύο νύµφαι εξ Αµαρουσίου, αποστέργουσαι τον γά-
µον. Το τέλος των ατυχών εκείνων αγνοείται. Εν τω σπηλαίω τούτο επικρατεί και κατά τα κυνι-
κά έτη του θέρους καύµατα χειµωνικόν ψύχος».2 
 
ζ. Γεώργιος Λαδάς 
 
«Το σπήλαιον έχει πλάτος 45µ. και βάθος 62µ. περίπου. Εκ της πλήρους σταλακτιτών οροφής 
αυτού πίπτουν αενάως σταγόνες ψυχρού ποσίµου ύδατος εις φυσικά και τινα τεχνικά µικρά βυ-
θίσµατα. Σηµειωτέον, ότι η επίσκεψις του εσωτερικού του σπηλαίου, ιδίως προς το δεξιόν του 
εισερχοµένου τέρµα αυτού, είναι λίαν επικίνδυνος άνευ φωτός, διότι το έδαφος είναι κατωφε-
ρές, ανώµαλον και ολισθηρόν, αφ’ ετέρου δε διότι, ολίγον προ του τέρµατος του σπηλαίου, δε-
ξιά το έδαφος βαθύνεται αποτόµως. Εις την αυτήν δεξιάν πλευράν του σπηλαίου, λέγεται ότι 
υπάρχει οπή βαθυτάτη αδιαγνώστου µήκους και κατευθύνσεως.  
Αριστερά, εις απόστασιν 55 µέτρων περίπου από του στοµίου, ολίγον προ του τέρµατος του 

σπηλαίου ανοίγεται επί του βράχου φυσική οπή, βαθυνοµένη προς το τέρµα της, έχουσα µήκος 
27µ., εις το τέρµα της οποίας υπάρχει ψυχρόν ύδωρ. Ο επιθυµών να εισέλθη εις ταύτην πρέπει 
απαραιτήτως να έχη µεθ’ εαυτού φως, διότι εις απόστασιν 15µ. από της αρχής της οπής, σχηµα-
τίζεται στροφή προς τα δεξιά, ένθα έχουν τοποθετηθεί λίθοι αποτελούντες τέσσαρας βαθµί-
δας».3 
 
η. ∆. Χατζόπουλος 
 
«Έρηµην και σιγηλήν επανευρίσκοµεν την θαυµαστήν σπηλιάν του βουνού, εις την οποίαν ερ-
χόµεθα από µαθηταί. Σπηλιάδες νύµφαι δεν εξήλθον, όπως κόψουν κλάδον από τον θαλερόν 
κισσόν, που κρέµεται εις τους υπέρ την οπήν της θεόρατους βράχους, δια να στολίσουν τα 
πλούσια µαλλιά των. Αλλά ούτε και εις τον µαγικόν χώρον του µεγάλου σπηλαίου ηκούσαµεν 
την αργυράν φωνήν των. Ο βράχος στάζει και οι σταγόνες του γεµίζουν σκαλισµένα τετράγωνα. 
∆ροσιζόµεθα από το κρύον νεράκι. Σταλακτίται κρέµονται, άλλοι προαιώνιοι, άλλοι µόλις τώρα 
απολιθούµενοι και το έδαφος είναι σπαρµένον από σταλαγµίτας, οι οποίοι ανυψώνουν τους 

                                                 
1 «Μεσαιωνικά µνηµεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος 
και Αιγάλεω», Αθήναι, 1933, σελ. 196. 
2 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους, τοµ. Α΄ Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 10-11. Εν Αθήναις, 
1905. 
3 Περιοδικό «Ο Συλλέκτης»: «Η ΣΠΗΛΗΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ εις επικρίσεις των 
βυζαντινολόγων καθηγητών Γ. Α. Σωτηρίου και Α. Κ. Ορλάνδου», 1963, σελ. 145-146. 
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µαργαριτοειδείς κώνους των προς τους κρεµάµενους αδελφούς των. Η φύσις συντελεί εις την 
κρύπτην εκείνην χιλιετηρίδας την υποµονοητικήν αυτήν εργασίαν. Το νερό κάθε σταγόνος εξα-
τµίζεται και τα άλατά του απολιθούνται. Και το πλείστον µέρος της µαρµαρένιας επαφής του 
σπηλαίου, εις το µέσον, είνε γυµνόν από χηµικήν ενέργειαν του νερού και έχει λαµπρά χρώµατα, 
όπου το ζαφείρι και το ρουµπίνι είναι ζωηρότερα. Καθώς κρύβουν τον ήλιον τα περαστικά νέ-
φη, το εισερχόµενον από την οπήν φως ελαττούται και πάλιν ζωηρεύει µε την αποκάλυψιν του 
ηλίου. Είνε ένα θελκτικόν παιχνίδι φωτοσκιάσεως εις τα βάθη του βουνού, που προσλαµβάνει 
µυστηριώδη χαρακτήρα. Υποβλητικότερον είνε το παιχνίδι εις τα εκκλησάκια της σπηλιάς, πα-
ραπλεύρως του αγίου Νικολάου και του ενός δυτικού ναού, όπου αι παραδόξως καλώς διατη-
ρούµεναι χρωµατισταί τοιχογραφίαι εις τους βράχους, πότε σκιάζονται και πότε φωτίζονται 
ζωηρά. Αφελής τεχνίτης έχει σκαλίση δύο αγγέλους εις µίαν πλευράν του βράχου και µεγάλους 
αητούς. Μια απαθής Παναγία φαίνεται εις το φωτοσκίασµα αυτό σαν να ζωντανεύη, κινούµενη 
διά να ακούση τον ελαφρόν ψίθυρον των σταγόνων που πίπτουν ως παράξενα δάκρυα».1 
 
Υπενθυµίζω πως οι παραπάνω αναφορές, µαζί µε όλες τις προηγούµενες τις προέρχοµενες 
από τους ξένους επισκέπτες της Σπηλιάς θα συζητηθούν και αναλυθούν στο –υπό συγγραφή– 
«σπηλαιολογικό» βιβλίο της Πεντέλης.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Απόσπασµα από το καθηµερινό χρονογράφηµα  «Εντυπώσεις της Ηµέρας» µε τίτλο «Πεντέλη, το 
Λευκό Βουνό», εφηµερίδα  «ΕΜΠΡΟΣ»,  24/12/1919. 
 



Κεφάλαιο 3 
 

ΟΙ ΣΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΩΜΩΝ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι αρχαιότερες εκκλησίες του βουνού, εκείνες δηλαδή 
που χρονολογούνται στην παλαιοχριστιανική-βυζαντινή περίοδο, και που αποτελούσαν –όσες 
βρίσκονται επί του κύριου όγκου του βουνού– τα ησυχαστήρια των πρώτων ασκητών.  
Στο πρώτο κεφάλαιο είδαµε ότι ο Καµπούρογλου κατονοµάζει εννέα σκήτες. Βάσει της 

παρούσας µελέτης αυτές ανέρχονται στις δέκα επτά, ενώ δεν αποκλείεται φυσικά να υπήρχαν 
περισσότερες, των οποίων σήµερα δε σώζεται κανένα ίχνος.  
 
 
1. ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ Ή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Ο ΧΩΣΤΟΣ» (ΓΑΡΓΗΤΤΌΣ) 
 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Η σκήτη βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του λόφου Κουφός, στην περιοχή ∆έσι, Β∆ του 
Γέρακα και δίπλα σε ρεµατιά. Πρόκειται για τη σκήτη στην οποία αποσύρθηκε για µικρό 
διάστηµα ο ιδρυτής της µονής Πεντέλης Τιµόθεος: «Εις την Μονήν Πεντέλης διηγούντο πάλιν 
οι γέροντες, ότι µόλις ο Τιµόθεος κατήρτισε την Μονήν απεσύρθη εις τον γειτονικόν Καρηττόν 
(Γαργηττόν) κατασκευάσας εκεί ή ευρών προϋπάρχουσαν έρηµον Σκήτην τιµωµένην επ’ ονόµα-
τι του Αγίου Γεωργίου του Χωστού – κατ’ άλλην πληροφορίαν του Αγίου Νικολάου. Είναι δε η 
Σκήτη αυτή η ιδία ην κατόπιν οι της Πεντέλης, τω 1727, κατεκόσµησαν δια γραφών της χειρός 
του Γεωργίου Μάρκου, των περίφηµων “ τυπωµάτων” του. Εις τούτο δε προέβη ο Τιµόθεος, 
όπως εφησυχάση, εξυπηρετών συγχρόνως και την µυστικοπάθειαν της ψυχής του».1  
Τη σκήτη δεν την κατασκεύασε ο Τιµόθεος, αλλά υπήρχε ήδη πριν από αυτόν. Η σκήτη αυ-

τή βρίσκεται µέσα σε σπήλαιο, το οποίο, όπως σηµειώνει ο Ορλάνδος, δεν είναι φυσικό αλλά 
τεχνητό· λαξεύθηκε εντός του φυσικού κροκαλοπαγούς πετρώµατος, γι’ αυτό και ονοµάστη-
κε «Άγιος Γεώργιος ο Χωστός».2 Ο Τιµόθεος εγκατέλειψε τη µονή, όχι φυσικά για την «ιερά 
ησυχία», αλλά γιατί –όπως θα δούµε στο 5ο κεφάλαιο– ήθελε να γλιτώσει από το µένος των 
χωρικών που δεν τον έβλεπαν καθόλου µε καλό µάτι. Όµως και στη σκήτη του Γαργηττού 
δεν έµεινε για πολύ, όπως επίσης θα δούµε. Εποµένως, στο πολύ σύντοµο αυτό χρονικό διά-
στηµα, οπωσδήποτε δε θα είχε την πολυτέλεια χρόνου να λαξεύσει ολόκληρο σπήλαιο στο 
βράχο. Η σκήτη λοιπόν ήταν ήδη εκεί από πριν, και το ερώτηµα που εύλογα προκύπτει εδώ 
είναι αν η λάξευση του σπηλαίου είναι αρχαίας εποχής, ή της εποχής των ασκητών. Σε αυτό 
µάλλον δε θα βρούµε ποτέ απάντηση.  
Ο Λ.∆. Παπαγεωργίου δίνει µια περιγραφή τη σκήτης µε τη µορφή ποιήµατος: «Απ’ το µέ-

γαρο της Πλακεντίας πιό κάτω χαµηλά / στο ρίζωµα του βουνού π’ αρχίζουν τ’ αµπέλια / σώζε-
ται ιδιόρρυθµη ερηµοκλησιά / που µοιάζει λίγο, σαν αρχαία κατακόµβη· / είναι γνωστή ως η 
Σκήτη του Αγίου Τιµοθέου / του κτίτορος της εν Πεντέλη ιεράς µονής... 
Ένας µισογκρεµισµένος θόλος από πέτρες της σκήτης / δείχνει εκεί την θέσι φανερά·/ ήταν 

δωµάτιο θολωτό του ασκητή ή κατοικία / και ακριβώς κάτω απ’ αυτό, / η θολωτή η εκκλησία. 
Μπαίνεις εκεί µέσα κατεβαίνοντας τρία σκαλιά, / το κορµί σου εδώ το περνά η υγρασία, / πέ-
φτουν το χειµώνα απ’ τον θόλο στάλες ψυχρές / βλέπεις στον τοίχο δυο-τρεις αγιογραφίες πα-
λαιές, / µικρό το Άγιο Βήµα ανατολικά... / στο χώµα έχει το πάτωµα η ερηµοκκλησιά / δεν έχει 
εξώθυρα, ούτε ασφάλεια καµµιά».3 
Πρόκειται για διώροφο κτίριο που µόνο το κάτω µέρος του ήταν χώρος λατρείας. Η επικοι-

νωνία µεταξύ των δύο διαµερισµάτων γινόταν από µικρό άνοιγµα µε τριγωνικό υπέρθυρο.  

                                                 
1 «Μελέται και Έρευναι», σελ. 96.  
2 «Μεσαιωνικά µνηµεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος 
και Αιγάλεω», Αθήναι, 1933, σελ. 187. 
3 Από τη µικρή ποιητική συλλογή µε τίτλο «Της Πεντέλης τα κάλλη», Μάιος 1947, σελ. 14. 
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β. Τοιχογραφίες – επιγραφές 
 
Οι τοιχογραφίες είναι κατά σειρά οι εξής: Αγίου Μάµαντα, Αγίας Αικατερίνης, Αγίου Γρη-
γορίου, Αγίου Γεωργίου ∆ρακοκτόνου. Στο ιερό βήµα, ο θυόµενος Αµνός εικονίζεται ανερ-
χόµενος µέσα από το Άγιο Ποτήριο µετά του Αρχάγγελου Γαβριήλ (αριστερά), και πάνω από 
την Αγία Πρόθεση η Άκρα Ταπείνωση (δηλ. ο Ιησούς ανερχόµενος από το µνήµα) και δεξιά 
ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.1 
Σύµφωνα µε επιγραφή πάνω στην εικόνα του Αγ. Μάµαντος, οι τοιχογραφίες είναι έργο 

του ζωγράφου Γεωργίου Μάρκου από το Άργος. Η επιγραφή λέει τα εξής: «† Κατά το αψκζ΄ 
(=1727) [µηνί Νοε]µβρίω ιδη 

ηγου[µενεύ]οντος του πανοσι | ωτάτου εν ιεροµονάχοις  | κυρίου 
κυρ Γρηγορίου | ιστορίθησαν τα παρόντα | τυπώµατα υπό χειρός Γεωρ | γίου Μάρκου». 
Επίσης, στο άνοιγµα επικοινωνίας των δύο διαµερισµάτων υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή µε 

την ηµεροµηνία «1665 εν µηνί Απριλίω». 
 

 
Η σκήτη όπως ήταν παλιά. (Από το βιβλίο του Τ. Κιλίφη “ΠΕΝΤΕΛΗ”, τοµ. Γ΄, σελ. 163.) 

                                                 
1 Τ. Κιλίφης, «ΠΕΝΤΕΛΗ», τοµ. Α΄, σελ. 163. 
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Αρ. Kάτοψη και τοµή της σκήτης. (Ορλάνδος) ∆εξ. Οι τοιχογραφίες. (Παρατίθενται από 

www.gerakas.org.) 
 

 
Η Σκήτη του Αγ. Τιµοθέου σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
2. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α «ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» (ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ) 

 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας  
 
Η  σκήτη βρίσκεται στον οικισµό της Παλαιάς Πεντέλης (υψ. 466µ.) πλησίον και ΒΑ της µο-
νής Κοιµήσεως Θεοτόκου, κοντά στην οποία ασκήτεψε προσωρινά ο Τιµόθεος. Ο τύπος του 
ναού είναι συνεπτυγµένος σταυροειδής µετά τρούλου, ο οποίος, κατά τον Ορλάνδο υπάρχει 
από τον 12ο αιώνα στην Ελλάδα αλλά και στη Σερβία.1 Χρονολογείται στην υστεροβυζαντινή 
εποχή (14ος - 15ος αι.). Έλαβε το προσωνύµιο «του Νερού» λόγω της διπλανής πηγής.  

                                                 
1 Ό.π., σελ. 193. 
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Ο Γιώργος Πάλλης κάνει λόγο για κατάλοιπα τοίχων γύρω από την Αγ. Τριάδα, τα οποία 
όπως λέει είναι ορατά και σήµερα (!) και που κατ’ αυτόν προέρχονται από τα κτίσµατα του 
µονυδρίου που υπήρχε σε εκείνο το σηµείο.1 ∆εν ξέρω πού τα είδε αυτά, το βέβαιο είναι ότι 
τίποτε τέτοιο δε διακρίνεται. Ωστόσο, πράγµατι σώζονταν µέχρι και λίγους αιώνες πριν αρ-
χαία ερείπια γύρω από την Αγ. Τριάδα για τα οποίο κάνουν λόγο οι Frazer2 και Fugéres,3 και 
συγκεκριµένα για ερείπια τειχών και βεραντών που προφανώς ανήκαν σε κατοικίες του αρ-
χαίου δήµου Πεντέλη. Το µακρόστενο τεµάχιο µαρµάρου µε την ορθογώνια οπή που βρίσκε-
ται λίγα µέτρα από την είσοδο του ναού, και το οποίο αναφέρεται στο προηγούµενο βιβλίο, 
πρέπει µάλλον να αποτελεί και το µοναδικό πλέον σωζόµενο ίχνος των ερειπίων. 
 
β. Τοιχογραφίες-επιγραφές 
 
Στο εσωτερικό του ναού σώζονται αρκετές από τις παλιές του τοιχογραφίες, από τις οποίες 
ξεχωρίζει η απεικόνιση ενός κουλουριασµένου δράκοντα ενώ µια ανθρώπινη φιγούρα βρί-
σκεται παγιδευµένη στο στόµα του. Ίσως πρόκειται για το βιβλικό θαλάσσιο τέρας που κατά-
πιε τον Ιωνά. Πάνω από την απεικόνιση του δράκοντα διακρίνεται δυσανάγνωστη επιγραφή η 
οποία δε φαίνεται να βγάζει κάποιο νόηµα: «Ο[;] ΒΊΘΝΟC Ι[;]ΚΟΝ» 
Σε κάποιο άλλο σηµείο υπάρχει επιγραφή από την οποία πληροφορούµαστε το όνοµα ενός 

από τους µοναχούς που ασκήτεψαν εκεί. Η επιγραφή λέει: «† δ’ έισις του δούλου του Θεού 
Φιλοθέου µοναχού». Ίσως πρόκειται για τον Φιλόθεο, που όπως είπαµε ασκήτευσε κατά πάσα 
πιθανότητα και στη Σπηλιά, στο ασκητήριο επί του κάθετου τοιχώµατος του αρχαίου λατο-
µείου, ή πρόκειται για απλή συνωνυµία. 
Σε µια τοιχογραφία που απεικονίζει τον Παντοκράτωρα υπάρχει άλλη επιγραφή, εντός ηµι-

αψιδωτού πλαισίου που αφορά το όνοµα της εκκλησίας: «ΕΝ ΦΩC ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙC ΓΑΡ ΘΕ-
ΟΣ ΕΝ ΤΡΙC ΙΜΕΝ ΠΡΟCΩΠΟΙC ΜΙΑ ∆Ε ΦΥCE(I;)» 
Κατά τον Γ. Πάλλη, οι τοιχογραφίες δε συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, αλλά 

εκτέλεστηκαν τµηµατικά ως αφιερώµατα µοναχών. Αναφέρει επίσης την ύπαρξη µιας επι-
γραφής όπου, κατά τον Λαζαρίδη, αναγραφόταν η χρονολογία 1552, και η οποία προσδιορί-
ζει την περίοδο που φιλοτεχνήθηκαν οι περισσότερες, ενώ µε αυτήν συµφωνούν και τα τε-
χνοτροπικά στοιχεία. Λέει επίσης πως ο επιµήκης καµαροσκέπαστος εξωνάρθηκας ενδεχοµέ-
νως να αποτελεί προσθήκη των χρόνων της Τουρκοκρατίας.4 
 

          
Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος) 

 
 

                                                 
1 «Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο: Οικισµοί, οδικό δίκτυο και 
µνηµεία». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2007, σελ. 235. 
2 James George Frazer: «Studies in Greek Scenery, Legend and History», London 1917, σελ. 183. 
3 Gustave Fugéres:  «Athénes et ses Environs», Paris 1906, σελ. 195. 
4 Ό.π., σελ. 235-236. 
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γ. H πηγή 
 
Η σηµερινή µορφή της πηγής της Αγ. Τριάδας δεν έχει βεβαίως καµία σχέση µε την αρχαία 
µορφή της, έτσι δηλαδή όπως την άφησαν οι αρχαίοι, και όπως σωζόταν µέχρι τα µέσα του 
19ου αιώνα, όπου ευτυχώς πρόλαβε και τη σχεδίασε ο Γάλλος ζωγράφος Theodore Aligny. Η 
πρόσοψή της, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο του Aligny, αποτελείται από µεγάλες ο-
γκώδεις µαρµαρόπλακες, µε το νερό να προβάλλει από µικρό ορθογώνιο άνοιγµα στο κέντρο 
της βάσης του κτίσµατος. Πάνω από αυτό υπάρχει µεγάλη εσοχή καθώς και µια µικρότερη, 
δεξιά από την προηγούµενη. Στα αριστερά υπάρχει ογκώδες βαθµιδωτό πεζούλι.  
Η αρχαία πηγή, καθώς και η γύρω περιοχή µε την οργιαστική βλάστηση και τα σκόρπια 

αρχαία ερείπια δεν άφησε αδιάφορους τους διαβάτες και επισκέπτες, (Έλληνες και ξένους) 
και κάποιοι εξ αυτών τη µνηµονεύουν στα γραπτά τους. Γράφει ο Αλβανάκης: «...πηγή καλι-
κέλαδος αναβλύζει άφθονον και κρυσταλλώδες ύδωρ, παρά ταύτην δε υπάρχει ευρύχωρος δε-
ξαµενή σκιαζοµένη υπό καλικόρµων Πλατάνων».1 Η δεξαµενή αυτή πότιζε τα περιβόλια της 
Mονής και όλα τα περιβόλια µέχρι κάτω στα Βριλήσσια. Τα καλοκαίρια µάλιστα έµπαιναν 
και κολυµπούσαν. Λέγεται ακόµα πως εκεί υπήρχαν επτά βρύσες.2 Αυτό όµως δεν έχει επιβε-
βαιωθεί. Την πηγή περιγράφει και ο ∆ηµήτριος Καµπούρογλου: «Εις την εστίαν του παλαιού 
συνοικισµού του Πεντελικού, εις την Αγίαν Τριάδα, προβάλλει το νερόν αυτό από κάποιον προ-
αιώνιον µάρµαρον που διετηρείτο µέχρι προ τινών ακόµη ετών, και δροσίζει τας ρίζας του θρυ-
λικού πλατάνου. 
Είναι άφθονον, ακοίµητον και προπαντώς αθόρυβον το νερόν αυτό· και επειδή ποτέ δεν ολι-

γόστευσε και ποτέ δεν διεκόπη η ροή του, φαίνεται –από µέσα βαθειά που ολοένα έρχεται έως 
κάτω που χύνεται– σαν κάτι συµπαγές πράγµα. 
Και όταν τύχη να είσαι µόνος και προσηλωµένος το παρατηρείς, νοιώθεις πως η σιωπή του 

σου γεννά την ριγηλήν αίσθησιν του υπερφυσικού».3 Στην πηγή αναφέρθηκε επίσης και ο ταξι-
διώτης Denton J. Snider: «...µια πηγή γεµίζει µια µεγάλη δεξαµενή η οποία βρίσκεται στην α-
γκαλιά των βουνών απ’ όπου το νερό διοχετεύεται στη διψασµένη πεδιάδα. Η δοµή της Φύσης 
εκεί προτείνει την εσωτερική περισυλλογή, τη µελέτη της ψυχής και επίσης την εκκροή της ευ-
σπλαχνίας και της ευλογίας πάνω στον κόσµο».4 
Σήµερα, στη θέση της αρχαίας πηγής υπάρχει µια ακαλαίσθητη βρύση. 

 

 
Η Αγία Τριάδα όπως ήταν παλιά. (Φωτ. Χαλκιόπουλος. Βλ. Ορλάνδος.) 

                                                 
1 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄: Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 14. Εν Αθήναις, 1905. 
2 Τιµόθεος Κιλίφης: «ΠΕΝΤΕΛΗ», τοµ. Γ΄, σελ. 121&125. 
3 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», εκδ. Βιβλιοπωλείο ∆.Ν.Καραβία, σελ. 67. 
4 «A Walk in Hellas or the Old in the New», St. Louis: Sigma Publishing Co., 1892, σελ. 31. 



 130 

   
Η ανατολική πλευρά της σκήτης. Παρατηρούνται κάποιοι ενσωµατωµένοι αρχαίοι ογκόλιθοι.  

∆εξ. Το εσωτερικό του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Παλιές τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Οι επιγραφές των τοιχογραφιών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες της Αγίας Τριάδας. Πάνω δεξιά, η τοιχογραφία του Παντοκράτορα µε την επι-

γραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες της Αγίας Τριάδας. Κάτω αριστερά η τοιχογραφία του δράκοντα.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η πηγή της Αγίας Τριάδας στην αρχαία µορφή της. (Theodore Aligny, 1845) 

 

 
Η δεξαµενή της Αγίας Τριάδας (∆ρανδάκης, 1956). Παρατίθεται στο βιβλίο  

«ΠΕΝΤΕΛΗ – Ιστορία, Θρύλοι, Μυστήρια» του Βαγγέλη Ζήση, εκδ. Άλλωστε, σελ. 196. 
 

 
Από αριστερά, οι διάφορες φάσεις ανάπλασης της πηγής της Αγ. Τριάδας. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ. Αρ. φωτ. από το βιβλίο “ΠΕΝΤΕΛΗ” του Τιµόθεου Κιλίφη.) 
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3. ΣΚΗΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, Ή ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ,  
Ή ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ (ΚΑΜΑΡΙ) 

 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας  
 
Η σκήτη βρίσκεται στη θέση Καµάρι (υψ. 790µ.), δίπλα σε πηγή και κοντά σε παλιά λατοµεί-
α. Είναι γνωστή µε τα ονόµατα «Σκήτη των Ταξιαρχών» ή «Μονή των Φιλοσόφων»,1 ή των 
«Τριών Ιεραρχών». Σήµερα έχει επικρατήσει η ονοµασία «Άγιοι Ασώµατοι». Κάποιοι ταυτί-
ζουν το ναό µε τον Άγιο Μιχαήλ του Κηπουλούεζη ή Sancti Michaelis de Kypolisto.2 Σε αυτή 
την εκκλησία κατέφτασε ο Τιµόθεος ζητώντας πληροφορίες για τους ασκητές του βουνού 
(βλ. κεφ. 5).  
Πρόκειται για µικρή µονόκλιτη βασιλική µε «τυφλό» τρούλλο ο οποίος εκτείνεται ανατολι-

κά σε µεγάλη ηµιεξαγωνική αψίδα ιερού, ενώ δυτικά φέρει νάρθηκα καλυµµένο από ασπίδα 
(calotte). Στη βόρεια πλευρά του νάρθηκα υπάρχει αρκοσόλιο.3  
Ο Ορλάνδος είχε χρονολογήσει το ναό στον 11ο - 12ο αιώνα. Στο συµπέρασµα αυτό κατέ-

ληξε έπειτα από παρατήρηση των κιονίσκων στην πύλη του ιερού και των τοιχογραφιών, που 
κατ’ αυτόν είναι δείγµατα γνήσιας βυζαντινής τέχνης. Ο καθηγητής Χ. Μπούρας,4 ανάγει την 
κατασκευή του ναού στον 13ο - 15ο αιώνα. Σύµφωνα µε τους µελετητές, ως ορθότερη κρίνε-
ται η άποψη του Μπούρα.  
 
β. Τοιχογραφίες  
 
Στο εσωτερικό της σκήτης σώζονται ακόµα οι παλιές τοιχογραφίες. Ο Ορλάνδος5 τις χαρα-
κτηρίζει ως άριστης «ελληνιστικής» τέχνης τοιχογραφίες, δείγµατα γνήσιας βυζαντινής τε-
χνοτροπίας του 12ου αιώνα. Έκανε όµως λάθος, διότι όπως γράφει ο Λαδάς σε απάντησή του 
στον Ορλάνδο, οι τοιχογραφίες δηµιουργήθηκαν στα µέσα του 18ου αιώνα από το ζωγράφο 
Γεώργιο Μάρκο.6 
Σε τρία σηµεία της εκκλησίας, όπου το στρώµα των τοιχογραφιών έχει καταστραφεί, προ-

βάλλει από µέσα δεύτερο παλαιότερο στρώµα τοιχογραφιών. Στο πρώτο σηµείο διακρίνεται 
επιγραφή. Στο δεύτερο, µία αρκετά αλλοιωµένη µορφή αγίου, ενώ στο τρίτο σηµείο βλέπου-
µε τµήµα ζωγραφικής διακόσµησης. Εφόσον οι επιφανειακές τοιχογραφίες είναι του 18ου 
αιώνα, αυτές που βρίσκονται από κάτω ποιας χρονολογίας είναι; Όσο για τις τοιχογραφίες 
του τέµπλου και του ιερού, αυτές επισκευάστηκαν, όπως λέει ο Ορλάνδος, σε µεταγενέστε-
ρους χρόνους.  
Στις εν λόγω τοιχογραφίες παρατηρούµε τη µορφή του αρχάγγελου Μιχαήλ και του νεαρού 

Ιησού µε κατεστραµµένους οφθαλµούς. Μια άλλη τοιχογραφία πάνω αριστερά από το ιερό 
φέρει βαθιά χαράγµατα σε όλη την επιφάνειά της. ∆εν µπορούµε να ξέρουµε πόσο παλιές εί-
ναι αυτές οι καταστροφές, όµως ανάλογα φαινόµενα κατέγραψε και ο Ορλάνδος. Αυτός όµως 
δε λέει τίποτε για τον Μιχαήλ και τον Ιησού, αλλά αναφέρει πως οι εξορυγµένοι οφθαλµοί 
εντοπίστηκαν σε µορφές αγίων.  
Πρόσεξα επίσης και µια οµοιότητα ανάµεσα στην Αγία Τριάδα του Νερού, στη σκήτη του 

Γαργηττού και στους Άγιους Ασώµατους. Και στις τρείς εκκλησίες υπάρχει τοιχογραφία του 
Ιησού ως θυόµενου Αµνού, µε την Παναγία στα αριστερά και κάποια άλλη µορφή στα δεξιά. 
∆εν είναι βέβαια η θεµατολογία, αλλά πως οι δύο τοιχογραφίες (σε Άγ. Ασώµατους και Αγία 

                                                 
1 Την εκδοχή για την ονοµασία αυτή παραθέτω στο προηγούµενο βιβλίο. 
2 Βλ. www.eie.gr 
3 Ό.π., σελ. 195. Η λέξη αρκοσόλιον προέρχεται από το λατινικό arcus = αψίδα + solium και σηµαίνει 
θρόνος, νεκρικό κρεβάτι, σαρκοφάγος. Έτσι ονοµάζονται οι καµαρωτοί τάφοι που υπάρχουν στις χρι-
στιανικές κατακόµβες. 
4 «Η Ελλαδική Ναοδοµία κατά τον 12ο Αιώνα», Αθήνα 2002, σελ. 329. 
5 Ό.π., σελ. 195. 
6 Περιοδικό “Ο Συλλέκτης”: «Περί ∆ήθεν Αµιγών Βυζαντινών Τοιχογραφιών, Εµπειρίας περί την Α-
νάγνωσιν Επιγραφών κ.τ.τ. ήτοι Απάντησις εις Επικρίσεις των Βυζαντινολόγων Καθηγητών, Ακαδη-
µαϊκών κ.τ.λ. κ.κ. Γ.Α. Σωτηρίου και Α.Κ. Ορλάνδου», τοµ. Β΄, τεύχος 1ον, Αθήναι 1957, σελ. 13. 
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Τριάδα) βρίσκονται στο ίδιο σηµείο, µέσα σε κόγχη αριστερά από το ιερό. ∆ιακρίνονται επι-
πλέον και κάποιες δυσανάγνωστες επιγραφές πάνω στις τοιχογραφίες. Τέλος, εντύπωση προ-
καλεί η υπερµεγέθης απεικόνιση αγίου σε στάση προσευχής στο άνω αριστερό τµήµα του ιε-
ρού.  
 
γ. Το τέµπλο  
 
Το τέµπλο του ναού είναι κτιστό, ενώ η πύλη του ιερού αποτελείται από µαρµάρινους κιονί-
σκους µε ανάγλυφα κιονόκρανα. ∆ύο όµοια γλυπτά που εικονίζουν σταυρούς και ρόδακες 
βρίσκονται στη βάση των κιονίσκων. Η ύπαρξη των µαρµάρινων κιονίσκων ώθησε τον Ορ-
λάνδο στο συµπέρασµα ότι κάποτε, ολόκληρο το τέµπλο ήταν από µάρµαρο, όµως κάτι τέ-
τοιο αµφισβητείται από τους µελετητές. Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι κιονίσκοι είναι κι αυτοί των 
βυζαντινών χρόνων. Πάνω στους κιονίσκους βρήκα µε τη χρήση φακού παλιά ακιδογραφή-
µατα, αποτελούµενα από ακαταλαβίστικες λέξεις, σταυρούς και διάφορα παράξενα σχήµατα.  
 
δ. Επιγραφές 
 
Στο εσωτερικό της σκήτης συναντούµε πληθώρα επιγραφών από επισκέπτες το διάστηµα 
1910-1930. Οι επιγραφές αυτές δεν είναι σκαλιστές αλλά τις έγραψαν µε µολύβι ή κάρβουνο. 
Σε αυτές διακρίνονται οι χρονολογίες «1912», «1916», «1927», «1934» και η ηµεροµηνία 
«10-9-29». Ανάµεσα σε διάφορα ονόµατα υπάρχει η ακόλουθη δυσνόητη επιγραφή, από την 
οποία, τα µόνα που ξεχωρίζουν είναι το όνοµα «Μιχαήλ» και η χρονολογία «1916». Έπειτα 
από πολύ προσπάθεια την απέδωσα ως εξής: «mihail V heoziroihali ti 3 nσσmnim 1916». 
Στο πλάτωµα έξω από τη σκήτη και πάνω σε παλιές µαρµάρινες πλάκες υπάρχουν  σκαλι-

σµένες επιγραφές της δεκαετίας του ’50.  
 
ε. Άλλα κτίσµατα 
 
Στους Ταξιάρχες υπάρχουν και κάποια άλλα κτίσµατα. Ένα από αυτά είναι και το κελί των 
µοναχών το οποίο εφάπτεται µε το νότιο τοίχωµα του ναϋδρίου. Το κελί χωρίζεται σε δύο 
δωµάτια, όπου το ένα, αυτό που αντικρίζουµε αµέσως µετά την είσοδο είναι εφοδιασµένο µε 
τζάκι. Τόσο η εκκλησία όσο και το κελί βρίσκονταν σε ερειπιώδη κατάσταση και αναστηλώ-
θηκαν το διάστηµα 1994-96.  
Κάτω από το πλάτωµα όπου βρίσκεται ο ναός είχα παρατηρήσει προ ολίγων ετών τα λεί-

ψανα κάποιου παλιού κτίσµατος ή πεζούλας. Στην κατάσταση που βρίσκεται δεν µπορούµε 
να καταλήξουµε σε ασφαλές συµπέρασµα ως προς το τι είναι.  
Όσο για τα καταφύγια που βρίσκονται προσκολληµένα στο δυτικό τοίχωµα του ναού, αυτά 

είναι κατά πολύ νεότερα· κατασκευάστηκαν το 1939 από τον «αείµνηστο» –κατά τους Πε-
ντελιώτες– λατόµο Μανώλη Μοσχού.  
 
στ΄. Η πηγή 
 
Η σηµερινή πηγή βρίσκεται δίπλα στον γέρικο πλάτανο. Η αρχική πηγή βρίσκεται 15-20µ. 
ανατολικά της σκήτης και το νερό γέµιζε µια τετράγωνη στέρνα, λίγο πιο κάτω, προς την α-
φετηρία της παρακείµενης ρεµατιάς. Πολύ κοντά βρίσκεται και µια µεγάλη µαρµάρινη γούρ-
να η οποία θα πρέπει να ήταν σε χρήση σε πολύ παλαιότερους χρόνους. Έτσι είχαν τα πράγ-
µατα µέχρι το 1986, ώσπου κάποιοι αποφάσισαν να χαλάσουν την πηγή, ενώ αργότερα µια 
οµάδα προσκόπων «έπιασε» το νερό λίγο πιό πάνω. Το 1996, µε την αναστήλωση του ναού 
κατασκευάστηκε νέα πηγή, αυτή που βλέπουµε µέχρι σήµερα.  
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Οι Άγιοι Ασώµατοι και ο αιωνόβιος πλάτανος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 

 
Η είσοδος του ναού και η είσοδος για το κελί του µοναχού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος)  

 

    
Αρ. Η σκήτη πριν την αναστήλωση. (Φωτ. από το βιβλίο «ΠΕΝΤΕΛΗ» του Τ. Κιλίφη.)  

∆εξ. Μετά την αναστήλωση. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το εσωτερικό του ναΐσκου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 



 138 

     
Το τέµπλο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το αρκοσόλιο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες. Πάνω αριστερά, η εικόνα του Ιησού όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στην Αγ. 

Τριάδα του Νερού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες. Κάτω αριστερά η τεράστια απεικόνιση αγίου.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Πάνω: Οι εικόνες του Αρχάγγελου Μιχαήλ και του νεαρού Ιησού µε εξορυγµένους οφθαλµούς.  

Κάτω, η γεµάτη χαρακιές τοιχογραφία. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Τοιχογραφίες κάτω από την επιφάνεια µεταγενέστερων τοιχογραφιών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Επιγραφές των τοιχογραφιών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ανάγλυφα στο εσωτερικό του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα ακιδογραφήµατα στον αριστερό κίονα. Στην πάνω αριστερή  

φωτογραφία διακρίνεται σταυρός. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι επιγραφές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές επιγραφές στο εσωτερικό του ναού. ∆ιακρίνονται οι χρονολογίες 1916 και 1929. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

 
Οι επιγραφές στον εξωτερικό χώρο της σκήτης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Ο κεντρικός χώρος του κελιού. ∆εξ. Το δωµάτιο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα ερείπια κάτω από τους Αγ. Ασώµατους. (ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. Μαρµάρινη λεκάνη. ∆εξ. Η αρχική πηγή. (ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. Η παλιά στέρνα. ∆εξ. Η σηµερινή πηγή. (ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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4. ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑ (ΒΑΓΙΑΤΙ) 
 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Η Φραγκοκλησιά βρίσκεται στην πλούσια σε νερά θέση Βαγιάτι (υψ. 636µ.) και έχει χαρα-
κτηριστεί βυζαντινό µνηµείο (Φ.Ε.Κ. 144Α/1923).1 
Τα ερείπια αυτά µελετήθηκαν για πρώτη φορά από τον Αναστάσιο Ορλάνδο, και πολύ αρ-

γότερα από τον Χρήστο Νικολόπουλο, φοιτητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.  
Ο Ορλάνδος αναφέρει ότι στο εσωτερικό του ναού υπήρχαν µεγάλα πεύκα, οι ρίζες των 

οποίων έτειναν να γκρεµίσουν τους τοίχους. Αυτά τα πεύκα παραδόθηκαν στις φλόγες κά-
ποιας παλιάς πυρκαγιάς. Για τον ίδιο το ναό γράφει: «Ο ναός είναι περίπου τετράγωνος 8.20 
× 9.10, τύπου σταυροειδούς εγγεγραµµένου µετά τρούλλου. Η κάτοψίς του είναι η αυτή προς 
την των δικιονίων µε µόνην την διαφοράν ότι τους κίονας αντικαθιστώσιν ενταύθα δύο λίαν ε-
ξέχουσαι παραστάδες του δυτικού τοίχου, ως συµβαίνει και εν τω εν Αθήναις ναώ των Αγίων 
Θεοδώρων. Ο ναός προς ανατολάς καταλήγει εις τρείς ηµικυκλικάς κόγχας, προς δυσµάς δε έ-
χει νάρθηκα. Η τοιχοποιία του είναι µάλλον ακανόνιστος, παραµεµιγµένη µετά πλίνθων. Τα φέ-
ροντα τον κεντρικόν τρούλλον τέσσαρα τόξα –ων σώζεται σήµερον µόνον το νότιον– ήσαν κα-
τασκευασµένα διά µεγάλων οπτοπλίνθων (0.43 × 0.20 × 0.04). Τα κατά τα τέσσερας γωνίας 
του περιγεγραµµένου ορθογωνίου διαµερίσµατα εκαλύπτοντο δια κυλινδρικών θόλων, κατά το 
εν τη επαρχία επικρατούν σύστηµα».2 
Σε τι χρησίµευαν οι δύο παράπλευρες από το ιερό ηµικυκλικές κόγχες; Φαίνεται πάντως ότι 

οι κόγχες επικοινωνούσαν µέσω δύο στενών διόδων, εκ των οποίων η µία έχει σφραγιστεί µε 
πέτρες. Η αριστερή κόγχη έχει πλέον καταπέσει, ενώ λίγο πριν από αυτή βρίσκεται επί εδά-
φους µία µικρή κρύπτη.  
Κατά την παρατήρηση του Νικολόπουλου,3 το ιερό έχει βορειοανατολική κατεύθυνση (60° 

απόκλιση από την ανατολή) λόγω της κλίσης του εδάφους.  
Ο Ορλάνδος χρονολογεί το ναό στο 14ο - 15ο αιώνα. Σύµφωνα µε τον Νικολόπουλο (ό.π), 

από το µέγεθος του ναού και από τα κτίσµατα που βρίσκονται δίπλα του, θα πρέπει να αποτέ-
λεσε κάποιο µεγάλο ασκητήριο.  
Άγνωστο παραµένει σε ποιον άγιο ήταν αφιερωµένη η εκκλησία. Ως «Φραγκοκλησιά» τη 

γνωρίζουµε από τα αποµνηµονεύµατα του ηγούµενου της µονής Πεντέλης Κύριλλου ∆εγλέ-
ρη: «…η λεγοµένη Φραγκοκκλησιά εις το Βογιάτι». 
Ο Νικολόπουλος ισχυρίζεται πως η εκκλησία αυτή δεν είναι έργο των Φράγκων, µιας και ο 

τύπος του ναού είναι καθαρά βυζαντινός. Πιθανότατα η εκκλησία εγκαταλείφθηκε µε τον ερ-
χοµό του Τιµόθεου, και στη συνέχεια να παραχωρήθηκε ή να έγινε κατάληψή της από τους 
Φράγκους. Αυτό επισηµαίνεται και από τον Ορλάνδο, ο οποίος µάλιστα προσθέτει πως η πα-
ραχώρηση του ναού έγινε πιθανώς σε κάποια µοναχική αδελφότητα, ίσως αυτή των Freres 
Mineurs. 
 
β. Υπολείµµατα τοιχογραφιών και ο ανάγλυφος σταυρός 
 
Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, οι τοιχογραφίες του ασκητηρίου δεν υπάρ-
χουν πλέον.  Σώζονται όµως δύο µικρά τµήµατα ζωγραφικής διακόσµησης στη βάση της 
της κόγχης του ιερού. 
Σε µια κουβέντα που είχα µε τον ∆. ∆ρόλαπα, µου είπε ότι είχε δει κάποτε κάποιο σκαλιστό 

σταυρό σε µία από τις πέτρες που βρίσκονται σκόρπιες στο έδαφος, όµως την τελευταία φορά 
που πέρασε από ’κει δεν τον βρήκε πουθενά. Έτσι, σε κάποια από τις πεζοπορείες µας επι-
σκεφθήκαµε τα ερείπια για να ρίξουµε µία ακόµα µατιά. Πράγµατι, ο σταυρός υπήρχε, αλλά 
θαµµένος στο µεγαλύτερο µέρος του – προεξείχε µόνο το πάνω τµήµα. Καθαρίζοντας την πέ-
τρα από το χώµα φάνηκε όλο το σχήµα.  

                                                 
1 Βλ. Ν. Νέζη, «Τοπωνυµικά της Αττικής», σελ. 189. 
2 Ό.π., σελ.  194. 
3 Περιοδικό “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ”: «Το Ασκητήριο της Φραγκοκκλησιάς στο Βαγιάτι (Βο-
γιάτι) του Πεντελικού όρους», τ. 79, σελ. 101. 
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γ. Άλλα κτίσµατα 
 
Πλάι στην εκκλησία και στη νότια πλευρά εντοπίζονται λείψανα κτισµάτων καθώς και περί-
βολος. Λίγο παρακάτω, ανατολικά, βρήκα τα ερείπια δύο καταλυµάτων, τα οποία προφανώς 
ανήκαν στους ασκητές.  
 
 

         
Σχεδιαστική αναπαράσταση της Φραγκοκκλησιάς. (Ορλάνδος) 

 
 

 
Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος) 

 
 

 
Η κάτοψη του Νικολόπουλου. Εδώ έχουν προστεθεί και  

τα παράπλευρα κτίσµατα. 
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Η Φραγκοκκλησιά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

    
Η είσοδος της εκκλησίας όπως φαίνεται από το εσωτερικό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Οι δύο µικρότερες κόγχες αριστερά και δεξιά από το ιερό. Στη δεξιά φωτο µε βελάκια  

σηµειώνονται τα υπολλείµατα της καταπεσµένης (αριστερής) κόγχης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Η κόγχη του ιερού. ∆εξ. Η κρύπτη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα ίχνη της ζωγραφικής διακόσµησης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. Με τα βέλη σηµειώνεται σφραγισµένη µε πέτρες δίοδος.  

∆εξ. Ο ανάγλυφος σταυρός. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Αριστερά: Με βέλη σηµειώνονται τα όρια του παράπλευρου κτίσµατος.  

∆εξιά: Ο περίβολος του ασκητηρίου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα καταλύµατα των µοναχών. Στη δεξιά φωτο, µε βελάκι σηµειώνονται οι πέτρες που  

αποτελούσαν το πάτωµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

5. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ) 
 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Ο Άγιος Ιωάννης βρίσκεται κοντά στη ζώνη των αρχαίων λατοµείων (υψ. 750µ.) δίπλα σε 
πηγή. Η ακριβής χρονολογία κατασκευής της εκκλησίας είναι άγνωστη, όµως είναι παλιό 
κτίσµα,1 αν και σήµερα δε σώζεται τίποτε από αυτό. Κάποιες µαρµάρινες πλάκες που βρί-
σκονται στο κατώφλι της εισόδου ίσως προέρχονται από το προϋπάρχον κτίσµα. ∆εν πρέπει 
ωστόσο να παραβλέψουµε το γεγονός ότι επί πολλά έτη η εκκλησία αποτελούσε ένα από τα 
αγαπηµένα «στέκια» των νεότερων λατόµων. Ήταν επίσης το κοντινότερο σηµείο απ’ όπου 
µπορούσαν να προµηθευτούν νερό. Οπότε υπάρχει περίπτωση οι πλάκες να τοποθετήθηκαν 
από αυτούς. Ο παλιός ναός ήταν χωρίς εξωτερικό επίχρισµα, όµως οι λατόµοι της δεκαετίας 
του ’50, ως επί το πλείστον Παριανοί, αποφάσισαν να τον διαµορφώσουν στα πρότυπα νη-
σιώτικης εκκλησίας. Το Φεβρουάριο του 2013, κατά τη διάρκεια εργασιών που σκοπό είχαν 
την αποµάκρυνση ογκώδους βράχου ο οποίος «κρεµόταν» πάνω από την εκκλησία, πέρα από 
την τεράστια καταστροφή που προκλήθηκε στην πλαγιά από τον εκσκαφέα, χτυπήθηκε και το 
πίσω µέρος της εκκλησίας µε αποτέλεσµα να φανεί τµήµα από την παλιά λιθοδοµή.  
Η εκκλησία βρισκόταν κρυµµένη µέσα σε πυκνό πευκοδάσος µέχρι το καλοκαίρι του 2000, 

οπότε κάηκε µεγάλο τµήµα της δυτικής πλευράς του βουνού. Από τότε, πολλοί επιχείρησαν 
να συµβάλουν στην «ανάπλαση» του χώρου, πράττοντας πάντοτε επί το... νεοελληνικότερον.2 

 
β. Το κατάλυµα 
 
Πάνω από τον Αγιάννη υπάρχουν ανάµεσα σε βράχους τα ερείπια κάποιου καταλύµατος που 
ίσως να ανήκε στον µοναχό που ασκήτευε εκεί. Παραδίπλα, πάνω σε σχιστολιθικό πέτρωµα 
υπάρχει µια σκαλιστή τετράγωνη τρύπα. Προφανώς ήταν βάση στήριξης. ∆εν αποκλείεται 
όµως να είναι έργο βοσκών, εφόσον ακόµα παραπάνω υπάρχουν κι άλλα τέτοια ίχνη και πε-
ρίβολος που ίσως ήταν για µάντρωµα ζώων η για προστασία µποστανιού.   
 
γ. Επιγραφές 
 
Επιγραφές άγνωστης χρονολογίας υπάρχουν µόνο πάνω στην τετράγωνη µαρµάρινη πλάκα 
που αποτελεί το κατώφλι της εκκλησίας. Υποθέτω πως πρέπει να σκαλίστηκαν κάπου ανάµε-
σα στο ’40-50. Σε βράχο πάνω από την εκκλησία υπάρχουν επίσης σκαλισµένα κάποια γράµ-
µατα που µάλλον πρόκειται για αρχικά ονοµάτων.  
 

                                                 
1 Είναι ένα από τα ασκηταριά που επισκέφθηκε ο Τιµόθεος κατά την περιοδεία του στην Πεντέλη. Άρα 
είναι σίγουρα του 16ου αιώνα αν όχι παλαιότερο.  
2 Βλ. «To µήνυµα των φίλων του Αγ. Ιωάννη: Ρίχνουµε τσιµέντα, κόβουµε δέντρα, είµαστε Έλληνες!». 
(www.oresiviospentelikos.blogspot.gr) 
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δ. Η πηγή 
 
Μετά τη φωτιά του 2000, τόσο η εκκλησία όσο και η διπλανή πηγή έπεσαν θύµατα της «δη-
µιουργικής µανίας» των «ευσεβών» Νεοελλήνων Πεντελιωτών.  
Η αρχική πηγή (υπάρχει ακόµα) είναι µια ηµιυπόγεια στέρνα. Από εκεί έβαλαν πλαστική 

σωλήνα η οποία καταλήγει σε ένα ακαλαίσθητο κτίσµα-δεξαµενή µε στέγη. Εδώ και 6 χρόνι-
α, η δεξαµενή αυτή φιλοξενεί χρυσόψαρα. 
Η πηγή του Αγίου Ιωάννη ήταν γνωστή στους παλιούς λατόµους, κι από αυτή έπαιρναν κα-

θηµερινά νερό. Υποχρέωναν –εν είδη «καψωνιού»– τους «νεοσύλλεκτους» λατόµους (νεαρά 
παιδιά) να διανύουν χιλιόµετρα στο βουνό φορτωµένα τις στάµνες µε το νερό για να το µετα-
φέρουν στα λατοµεία.  
 
 
 
 

 
Ο Άγ. Ιωάννης και η γύρω περιοχή µέχρι το 2000, πριν καεί το δάσος.  

(Φωτ. ΠΑΡ’ΕΙΚΟΣ) 
 
 

 
Αρ. Το εσωτερικό του ναού. ∆εξ. Τµήµα της λιθοδοµής του ναού.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το κατάλυµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η τετράγωνη οπή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. Η παλιά στέρνα. ∆εξ. Η νεότερη πηγή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

6. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ) 
 
Η εκκλησία βρίσκεται στην περιοχή της Πολιτείας (αρχαίος δήµος Τρινέµεια) στο πλάι της 
ρεµατιάς της Πύρνας (όπου και το σπήλαιο των Ευµενίδων), και είναι µια από τις σκήτες που 
επισκέφθηκε ο Τιµόθεος.  

O αρχικός ναός ήταν µια µικρή καµαροσκέπαστη βασιλική (5.40×7.50µ.) µε ηµικυκλική 
αψίδα ιερού. Αργότερα προστέθηκε νάρθηκας, µήκους 4.80µ., καλυµµένος από ασπίδα (ca-
lotte). Οι σωζόµενες τοιχογραφίες είναι σαφώς µεταγενέστερες, πιθανώς του 16ου αιώνα, οι 
οποίες αργότερα επισκευάστηκαν µε χρήση βερνικίου.1 
Μπαίνοντας στο εσωτερικό βλέπουµε πως η κόγχη του ιερού δε βρίσκεται στο κέντρο, αλ-

λά δεξιότερα από την κανονική θέση.  
Όπως είπαµε, κάποιες από τις παλιές τοιχογραφίες σώζονται ακόµα. Σε µία από τις τοιχο-

γραφίες παρατηρείται µία ασυνήθιστη (µεταγενέστερη) παρέµβαση. Ορισµένα τµήµατα, ό-
πως η «Αγία Γραφή», το χέρι του αγίου που κρατάει δόρυ και το περιστέρι, έχουν µπει σε 
πλαίσια στα οποία τα χρώµατα της τοιχογραφίας είναι πολύ ζωηρότερα.  
                                                 
1 Ό.π., σελ.  197. 
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Ο Άγιος Γεώργιος στον Κοκκιναρά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το εσωτερικό του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές αγιογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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7. ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΥΡΝΑ) 
 
Σύµφωνα µε την αρχαιολόγο Χάρη ∆εληγιώργη-Αλεξοπούλου1 στη δεξιά όχθη του ρέµατος 
της Πύρνας στον Κοκκιναρά (στην περιοχή της σηµερινής Πολιτείας) υπήρχαν τα ερείπια 
µιας µονόκλιτης βασιλικής του Αγίου Στεφάνου. Τα ερείπια σώζονταν µέχρι το 1910.  
Ήταν µικρός ναός κτισµένος στη δεξιά όχθη του ρέµατος της Πύρνας. Στην τοιχοποιία του 

είχε γίνει µεγάλη χρήση αρχαίου υλικού. Η είσοδός του έφερε υπέρθυρο µε ανάγλυφο βυζα-
ντινό κόσµηµα. Κατά την τουρκοκρατία ανήκε µάλλον στην οικογένεια των Μπενιζέλων.2 
∆εδοµένης της γειτνίασης του Αγ. Στεφάνου µε τη σκήτη του Αγ. Γεωργίου, ίσως η κατα-

σκευή του ανάγεται στην εποχή των αµώµων.  
 

 
8. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ) 

 
Στη θέση της σηµερινής µονής Αγίου Παντελεήµονα, αυτού του οικοδοµικού αίσχους, προϋ-
πήρχε ασκητήριο, δίπλα σε πηγή, από το οποίο δε σώζεται τίποτε πέρα από το παλαιό καθο-
λικό του ναού το οποίο έχει χαρακτηριστεί βυζαντινό µνηµείο (Φ.Ε.Κ. 194Α/1923).3 
 
 

9. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΡΕΑ) 
 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Βρίσκεται στη Β∆ πλευρά της Πεντέλης, πάνω από τη Ρέα, σε υψ. 570µ., εντός πυκνού πευ-
κοδάσους.  
Κατά τον Ορλάνδο, η σκήτη είναι του 16ου ή 17ου αιώνα. Θεωρώ όµως πως ο αρχικός ναός 

ήταν πολύ παλαιότερος, κι αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να δεχτούµε την περίπτωση οι α-
σκητές του Αγίου Λουκά (για τον οποίο θα µιλήσουµε αµέσως µετά) –εκκλησία που οπωσ-
δήποτε ανήκει στην εποχή των αµώµων– να µην περιπλανήθηκαν σε όλη εκείνη την περιοχή 
και να µην βρήκαν την πηγή που υπάρχει εκεί (ίσως και αρχαία ερείπια), και να µην έχτισαν 
στο σηµείο αυτό κάποιο ασκητήριο.  
Ο αρχικός ναός ήταν ένας µικρός σταυροειδής ναΐσκος µε τυφλό τρούλο, που στα ανατολι-

κά κατέληγε σε µεγάλη ηµιεξαγωνική αψίδα ιερού. Ο ξυλόστεγος νάρθηκας αποτελεί µετα-
γενέστερη προσθήκη.4 
Το 2010, κάποιοι έσκαψαν περιµετρικά της εκκλησίας, µάλλον κάποια συντήρηση στα θε-

µέλια, όµως από τότε το έργο παρέµεινε ηµιτελές. 
 
β. Ερείπια κτίσµατος 

 
Λίγο χαµηλότερα από τον Πρ. Ηλία, και βαθιά µέσα στο δάσος βρήκα τα ερείπια κάποιου 
παµπάλαιου κτίσµατος· για την ακρίβεια, µια µεγάλων διαστάσεων βάση πάνω στην οποία θα 
πρέπει να υπήρχε κάποιο κτίσµα. Εικάζω πως εκεί βρισκόταν η κατοικία του µοναχού.  
 
γ. Η πηγή 
 
Πολύ κοντά στο ναό υπάρχει πηγή, η οποία όµως στέρεψε µετά από κάποιον σεισµό, ενώ σή-
µερα την έχουν «καταπνίξει» τα βάτα, καθιστώντας αδύνατη τη φωτογράφησή της.  
   Κάποιος επισκέπτης της περιοχής, έλεγε πως είδε στον ύπνο του τον προφήτη, ο οποίος του 
υπέδειξε σε ποιό σηµείο να πάει να σκάψει ώστε να βρεί το νερό. Έτσι λοιπόν πήγε και έ-

                                                 
1 «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού», κεφ. Αρχαιολογία, σελ. 80. 
2 Πάλλης, ό.π. 
3 Βλ. Νίκου Νέζη, Τοπωνυµικά της Αττικής, σελ. 143. 
4 Ό.π., σελ. 198. 
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σκαψε (τα ίχνη φαίνονται ακόµα), µόνο που το νερό δε φάνηκε ποτέ. Ο προφήτης έκανε λά-
θος. 
 

 
Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος) 

 

 
Ο Πρ. Ηλίας όπως ήταν παλιά. (Παρατίθεται από www.elia.org.gr) 

 

     
Αρ. Ο Πρ. Ηλίας. ∆εξ. Το εσωτερικό της σκήτης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα ερείπια του πιθανού οικίσκου του ασκητή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

10. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΡΕΑ) 
 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Το δασικό µονοπάτι που ξεκινάει από τη Ρέα ενώνει τα ξωκλήσσια του Πρ. Ηλία και του Άγ. 
Λουκά. Ο Άγ. Λουκάς βρίσκεται ψηλότερα, σε υψ. 673µ. και κτίστηκε πάνω από αρχαίο ιε-
ρό.   
Είναι µικρή τετράγωνη (3.35×3.450) ξυλόστεγη βασιλική, µε µεγάλη ηµικυκλική αψίδα ιε-

ρού. Την εποχή που την επισκέφθηκε ο Ορλάνδος είχαν γίνει επισκευές στο ναό. Αναφέρει 
επίσης την ύπαρξη δύο µαρµάρινων κορµών κιόνων.1  
Η εκκλησία που είδε ο Ορλάνδος δεν ήταν η αρχική. Εικόνα του αρχικού ναού σχεδίασε ο 

James Skene, όπου στην εποχή του, βρισκόταν σε ερειπιώδη κατάσταση. Λανθασµένα όµως 
ο Skene ονοµάζει το κτίσµα ως «Μονή Αγίου Λουκά». Επίσης το µεγάλο µέγεθος του ναού 
όπως φαίνεται στο σκίτσο δεν πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές του διαστάσεις δε-
δοµένου ότι ο Skene όπως είδαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, στο σχέδιο του Λατοµείου 
και της Σπηλιάς, δεν αποδίδει µε πλήρη πιστότητα αυτό που σχεδιάζει. 

 
β. Το ιστορικό ανοικοδόµησης 
 
Πρόκειται για τη µόνη σκήτη της Πεντέλης όπου έχουµε λεπτοµερή περιγραφή για την ανοι-
κοδόµησή της, καθώς και για τους ίδιους τους κατασκευαστές της. Στο εσωτερικό της εκ-
κλησίας υπάρχει ένα φωτοτυπηµένο αντίγραφο από τη διήγηση του κατασκευαστή του ναΐ-
σκου, η οποία γράφτηκε το 1953, και δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό “ΠΑΡΙΑΝΑ”. Πρόκειται 
για έναν παριανό βοσκό, τον µπαρµπα-Αντώνη Πούλιο, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάρο το 
1879 και πέθανε στην Αθήνα το 1962. Λέει λοιπόν: «Εκεί ήντανε ένας σωρός οι πέτρες ξερο-
τρόχαλο, και µια γκολώνα δύο πάνου κάτου µέτρα, όρθια στηµένη. Απάνου στη γκολώνα ήντα-
νε το κόνισµα τ’ Άι Λουκά. Είχαν µια τρούπα κοντά στη γκολώνα για το καντηλάκι, αλλά το 
’σβηνε ο αέρας. Λέει η Γιώργαινα πως αν µπορέσουµε, να το κάνουµε µε λάσπ’ ν’ ανάβει το 
καντηλάκι. Κι εγώ είπα, κει που θα το κάνουµ’ µε λάσπ’ δε γκάνουµ’ ένα γκλησιδάκ’ µικρό µι-
κρό;»2 
Έτσι ο µπαρµπα-Αντώνης ξεκίνησε τις εργασίες µε τη βοήθεια φίλων του, τον κυρ-

Αποστόλη, τον Παναγιώτη, τον Λάζαρο και τον µπαρµπα-Χρήστο. Εκεί καθόταν όλη µέρα ο 
µπαρµπα-Αντώνης, ενώ τα βράδυα κατέβαινε µέχρι το ξωκκλήσι του Πρ. Ηλία για να κοιµη-
θεί.  
Όταν ολοκληρώθηκαν τα θεµέλια, η γυναίκα του βοσκού Αντωνία έφερε τέσσερα µπουκα-

λάκια αγιασµό και τα έριξε στις τέσσερις γωνίες. Αργότερα έκαναν λειτουργία στον Πρ. Ηλί-

                                                 
1 Ό.π., σελ.  198. Οι κίονες που αναφέρει ο Ορλάνδος προέρχονται από αρχαίο ιερό, βλ. προηγούµενο 
βιβλίο. 
2 Περιοδικό “ΠΑΡΙΑΝΑ”, «Ο Άγιος Λουκάς Πεντέλης», τ. 33, 1989. 
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α. Μια γυναίκα από την Κηφισιά, η Ζηνοβία, ζωγράφισε τις εικόνες του Χριστού της Πανα-
γίας και του Άγιου Ιωάννη. Όµως δεν άρεσαν στον µπαρµπα-Αντώνη, γιατί έµοιαζαν µε γύ-
φτους στην όψη. 
Οι εργασίες κράτησαν 6 µέρες. Για να το γιορτάσουν, ο µπαρµπα-Αντώνης µε τον Ζάβαλη 

και τον Μαγγιώρο έσφαξαν µια γίδα και την έψησαν να τη φάνε.  
Ο βοσκός ισχυριζόταν πως όταν άρχισαν να βάζουν τη σκεπή εµφανίστηκε σε όραµα ο άγι-

ος και του είπε: «Εµείς είµαστε µε τον Αρτέµη». Νόµισε, ο µπαρµπα-Αντώνης ότι ο Άγ. Λου-
κάς και ο Άγ. Αρτέµιος γιορτάζουν την ίδια µέρα (18 Οκτωβρίου). Παρήγγειλε λοιπόν σε µία 
κοπέλα να του φτιάξει δύο εικονίσµατα των αγίων. Αργότερα όµως ανακάλυψε σε κάποιο βι-
βλίο πως δε γιορτάζουν µαζί αλλά ότι βρίσκονται στο ίδιο µνήµα.1  
Την καθηµερινή φροντίδα του ναϋδρίου ανέλαβε µία Ιταλίδα, που όπως λέει ο αφηγητής 

ζούσε στο παλιό λατοµείο που βρίσκεται εκεί κοντά.2  
 
γ. Ερείπια καταλύµατος – επιγραφές 
 
Ακριβώς απέναντι από την εκκλησία υπάρχει βαθούλωµα στη γη και σαφή ίχνη κάποιου κτί-
σµατος. Πολύ πιθανό να πρόκειται για το κατάλυµα του µοναχού που ασκήτευε εκεί αιώνες 
πριν. Άλλωστε δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχετικό ίχνος εκεί κοντά.  
Πάνω σε διάφορες πλάκες στον εξωτερικό χώρο του ασκητηρίου υπάρχουν επιγραφές προ-

ερχόµενες από γιδοβοσκούς, όπου φαίνονται αρχικά ονοµάτων και ηµεροµηνίες. 
 
δ. Η πηγή 
 
Παραδίπλα υπάρχει και πηγή. Αρχικά το νερό ανέβλυζε από µία σωλήνα λίγο ψηλότερα από 
το έδαφος. Αργότερα (2007) κάποιοι έσκαψαν και έφτασαν στην υπόγεια δεξαµενή την οποία 
διαµόρφωσαν σε κρύπτη µε αψιδωτή οροφή, και µέσα σε αυτή τοποθέτησαν µαρµάρινη 
γούρνα από την οποία κυλάει το νερό της πηγής. 
 

 
Ο Άγιος Λουκάς όπως τον σχεδίασε ο Skene. 

                                                 
1 ∆εν ξέρω σε ποιό βιβλίο βρήκε αυτήν την πληροφορία, ή αν κατάλαβε λάθος, πάντως το 357µ.Χ ο 
Κωνσταντίνος έδωσε εντολή στον άγιο Αρτέµιο να µεταφέρει το λείψανο του αγίου Λουκά από τη 
Θήβα όπου εικάζεται ότι πέθανε, στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, κάτω από την αγία τράπεζα, 
µαζί µε τα λείψανα των αποστόλων Ανδρέα και Τιµοθέου.  
2 Εννοεί το σηµερινό «Λατοµικό Μουσείο». Όµως, µου φαίνεται λίγο απίθανο µια γυναίκα µονάχη να 
ζούσε σε ένα εγκαταλειµµένο λατοµείο πάνω στο βουνό.  
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Ο Άγιος Λουκάς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 

 
Άλλη άποψη του Αγ. Λουκά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Κάτοψη ναού. (Ορλάνδος) 

 

 
Το εσωτερικό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το κατάλυµα. Με βέλη σηµειώνονται τα ίχνη των τοιχωµάτων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η πηγή όπως ήταν αρχικά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η πηγή σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Επιγραφές σε µαρµαρόπλακες έξω από τη σκήτη. ∆ιακρίνονται οι  

χρονολογίες 1925 και οι ηµεροµηνίες 6-5-55 και 25-4-60. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

11. ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΜΑΥΡΗΝΟΡΑ) 
 
Η εκκλησία βρίσκεται σε πλάτωµα της Μαυρηνόρας (υψ. 500µ.) στο δρόµο από ∆ιόνυσο 
προς Νέα Μάκρη. Είναι παµπάλαιο κτίσµα αν και δε σώζεται κανένα ίχνος από τον αρχικό 
χριστιανικό ναό. Έχουν διατηρηθεί οι παλιές τοιχογραφίες, που σίγουρα όµως δεν είναι οι 
αρχικές. Πίσω από το ναό υπάρχει πηγάδι.  
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Ο Άγιος Πέτρος στη Μαυρηνόρα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 

 
Η ανατολική όψη της εκκλησίας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές αγιογραφίες του Αγ. Πέτρου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

12. ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ) 
 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Η παλαιοχριστιανική εκκλησία της Ραπεντώσας βρίσκεται µέσα στον αρχαιολογικό χώρο του 
ιερού και θεάτρου του ∆ιονύσου και του ναού του Απόλλωνα (υψ. 425µ.). 
Η εκκλησία ήταν εξ ολοκλήρου κτισµένη µε αρχαία υλικά. Όπως αναφέρει ο Ορλάνδος1, το 

χορηγικό µνηµείο του Αγνία χρησιµοποιήθηκε ως αψίδα του ιερού της εκκλησίας. Η εκκλη-
σία κατεδαφίστηκε στις ανασκαφές του 1888 από την αµερικανική σχολή κλασικών σπου-
δών.  
 
β. Ανάγλυφα 
 

Το µόνο που µαρτυρά σήµερα την ύπαρξη της εκκλησίας είναι δύο µακρόστενοι ογκόλιθοι 
πάνω στους οποίους υπάρχουν τρεις σκαλισµένοι σταυροί. Μοιάζουν αρκετά µε εκείνον τον 
                                                 
1 «Μεσαιωνικά µνηµεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος 
και Αιγάλεω», Αθήναι, 1933, σελ. 198. 
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ογκόλιθο που βρίσκεται στην είσοδο της Σπηλιάς της Πεντέλης αν και ο τελευταίος, όπως 
ήδη είπαµε, είναι νεότερος. Στις ανασκαφές είχε βρεθεί και ένα ακόµα παλαιοχριστιανικό α-
νάγλυφο, το οποίο πήραν οι αρχαιολόγοι µαζί µε πληθώρα αρχαίων ευρηµάτων. 
 
γ. Λοιπά στοιχεία 
 

Σύµφωνα µε τον ∆. Καµπούρογλου: «Περί της υπό του Νερούτσου (∆ελ. Εθν. ΙΓ’. Σ. 70) βασι-
σθέντος εις τα του Ιννοκεντίου, σηµειουµένης, ως κειµένης κατά το Πεντελικόν, Μονής Αγίου 
∆ιονυσίου Αεροπαγίτου ουδέν ηδυνήθηµεν να εξακριβώσωµεν. Φαίνεται δε ότι προέρχεται εκ 
πλάνης τούτο, και ότι πρόκειται περί Εκκλησίας κατά την θέσιν ∆ιόνυσος».1 
Οπωσδήποτε αναφέρεται στην παλαιοχριστιανική της Ραπεντώσας που λεγόταν Άγιος ∆ιο-

νύσιος. Η επιλογή του ονόµατος στην προκειµένη περίπτωση σίγουρα δεν ήταν τυχαία, εφό-
σον βρίσκεται σε χώρο διονυσιακής λατρείας.  
Τα αρχαία ερείπια επισκέφθηκε και ο Άγγλος αρχαιολόγος - περιηγητής Richard Chandler: 

«Εισχωρήσαµε σε ένα κρυφό µέρος όπου υπήρχε µια µικρή ερειπωµένη εκκλησία του Αγ. ∆ιο-
νυσίου, να στέκεται πάνω στο µαρµάρινο σωρό ενός τροπαίου ή µνηµείου, το οποίο ανεγέρθηκε 
χάριν κάποιας νίκης τριών ατόµων, τα ονόµατα των οποίων ήταν Αγνίας, Ξάνθιππος και Ξαν-
θίδης. Η επιγραφή βρίσκεται σε ένα µακρύ λίθο που κείτεται εκεί δίπλα.2 
Την εκκλησία επισκέφθηκε και ο James Skene, ο οποίος την απαθανάτισε σε ένα από τα 

σχέδιά του.  
 
 
 

 
Τα ερείπια του χορηγικού µνηµείου του Αγνία, ή αλλιώς Άγιος ∆ιονύσιος.  (Φωτ. Ορλάνδος) 

 
 

                                                 
1 «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 381. 
2 «Travels in Asia, Minor and Greece», London 1817, σελ. 181. 
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Παλαιοχριστιανικό ανάγλυφο από την εκκλησία. (Η φωτ. παρατίθεται από  
την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. www.ascsa.net) 

 

 
Αρχαία αρχιτεκτονικά µέλη µε ανάγλυφους σταυρούς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 



 167 

 
Ο Άγιος ∆ιονύσιος όπως τον σχεδίασε ο Skene. 

 
 

13. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑ) 
 
Στο λόφο Μυγδαλέζα της Σταµάτας υπάρχουν τα ερείπια µιας βασιλικής του 5ου ή 6ου αιώνα, 
χτισµένης µε τα υλικά αρχαίου ναού, τα οποία είναι και τα µόνα που διακρίνονται σήµερα, 
ενώ από την ίδια την εκκλησία δε σώζεται τίποτε. Σήµερα βρίσκονται µέσα σε... κήπο οικίας. 
Αναφέρεται ως Αγία Παρασκευή ή ως Άγιος Νικόλαος. 
Η βασιλική ήταν τρίκλιτη, µε βαπτιστήριο προσκολληµένο στη ΝΑ πλευρά, ενώ στα δυτι-

κά υπήρχαν δύο ανεξάρτητα δωµάτια που συναποτελούσαν το συγκρότηµα του βαπτιστηρίου 
(φωτιστήριο και χρισµάριο=consognatorium).  
Σε επαφή µε την ηµικυκλική αψίδα του ιερού βρέθηκε δίδυµος κιβωτιόσχηµος τάφος που 

σήµερα εκτίθεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.  
Η καταστροφή του ναού τοποθετείται στα τέλη του 7ου µε αρχές 8ου αιώνα, ενώ κατά τον 

11ο αιώνα σηµειώνεται αναβίωση της λατρείας, η οποία περιορίζεται σε ένα µόνο τµήµα του 
χώρου, ενώ ο υπόλοιπος χώρος χρησιµοποιήθηκε ως νεκροταφείο. Οι ανασκαφές αποκάλυ-
ψαν αρκετούς τάφους. Η νεότερη εκκλησία θα πρέπει να ήταν σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της τουρκοκρατίας.1  
Τόσο η βασιλική της Μυγδαλέζας όσο και οι επόµενες τέσσερις εκκλησίες δε συγκαταλέ-

γονται στα ασκητήρια των αµώµων, αλλά κτίστηκαν από διαφορετικούς ανθρώπους, την ίδια 
περίοδο που οι ασκητές κατέκλυζαν το βουνό· γι’ αυτό και περιλαµβάνονται σε αυτό το κε-
φάλαιο.  

 

                                                 
1 Αρχαιολογικό ∆ελτίο 34 (1979) Χρονικά, σ. 122, Αρχαιολογικό ∆ελτίο 45 [1990] Β1 Χρονικά, σελ. 
90-92, Γκίνη-Τσοφοπούλου Ε., «Παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση “Μυγδαλέζα” Αττικής», Αρ-
χαιολογική Εφηµερίς 1980, σελ. 85-96. 
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Τα ερείπια της βασιλικής στη Σταµάτα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

14. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ (ΠΙΚΕΡΜΙ) 
 
Ο ναός της Μεταµόρφωσης του Σωτήρα κτίστηκε πάνω στα ερείπια ναού του αρχαίου δήµου 
Τείθρα, αφιερωµένο στον ∆ία και στην Ίσιδα. Η εκκλησία είναι κτίσµα της βυζαντινής πε-
ριόδου (άγνωστο ακριβώς πότε), και αρχικά ήταν αφιερωµένη στον Παντοκράτορα. Κατα-
στράφηκε κάπου ανάµεσα στα τέλη του του 16ου και στα µέσα του 17ου αιώνα από πειρατές. 
Από την καταστροφή σώθηκαν κάποια µαρµάρινα ανάγλυφα και οι τοιχογραφίες, οι οποίες 
είναι έργο του 1548. Σε αυτές εικονίζονται ο Άγιος ∆ηµήτριος, η Παναγία η Οδηγήτρια, η 
Αγία Παρασκευή, ο Προφήτης Ηλίας, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος και η Ζω-
οδόχος Πηγή. Τα βυζαντινής τέχνης διασωθέντα ανάγλυφα είναι τρία: Μια ανάγλυφη µαρµά-
ρινη δοκός που αποτελεί το υπέρθυρο του ναού, ένας σταυρός που βρίσκεται εντοιχισµένος 
στο εσωτερικό µέρος της εκκλησίας και στα δεξιά της εισόδου, και ένας ακόµα σταυρός µε 
άνθη αριστερά και δεξιά, τοποθετηµένος στην αγία τράπεζα. 
Ο ναός απέκτησε τη σηµερινή του µορφή γύρω στα 1850-1855. Οικοδοµήθηκε πάνω στα 

ερείπια του βυζαντινού ναού από τους µοναχούς της Μονής Πετράκη, της οποίας ήταν µετό-
χι, µε τη συµβολή και των κατοίκων του Πικερµίου. Έχει µήκος 6.25µ., πλάτος 6.52µ. και 
ύψος 3.5µ., και αρχιτεκτονικά έχει χαρακτηριστεί σταυροειδής εγγεγραµµένος. Επιπλέον: 
«Στη στέγη υπάρχουν δύο καµάρες διασταυρούµενες. Το ανατολικό άκρο της πρώτης καµάρας, 
απολήγει στην αψίδα του ιερού βήµατος. Τα κενά που αποµένουν στις 4 γωνίες, µεταξύ των ε-
ξωτερικών τοίχων του ναού και των καµάρων, βρίσκονται χαµηλότερα και στεγάζονται µε 
σταυροθόλια».1 
Κάποιες επιδιορθώσεις στο ναό έγιναν το 1924 από τον γαιοκτήµονα  Αλέξανδρο Σκουζέ, 

ενώ το 1930 ο ναός αναγνωρίστηκε από τη Μητρόπολη Αττικής και Μεγαρίδος ως ενορία 
Μεταµόρφωση του Σωτήρος.2  
 
 

                                                 
1 Ροζίνα Βαρουτέλλη, «Πικέρµι στο Πέρασµα των Αιώνων». 
2 Οι πληροφορίες βρίσκονται σε µικρή ταµπέλα τοποθετηµένη στα δεξιά της εισόδου του ναού.  
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Η Μεταµόρφωση του Σωτήρα όπως ήταν παλιά. (Αρχείο Μπενάκη, παρατίθεται από το project «Πι-

κέρµι στο Πέρασµα των Αιώνων» της Ροζίνας Βαρουτέλλη. 
 
 

 
Ο ναός σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το εσωτερικό του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το βυζαντινό ανάγλυφο πάνω από την είσοδο του ναού (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η ανατολική όψη της εκκλησίας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Κάτοψη και τοµή του ναού. (Παρατίθεται από το project «Πικέρµι στο Πέρασµα των Αιώνων» της Ρο-

ζίνας Βαρουτέλλη). 
  
 
 

 
Τα παραπάνω σχέδια των αναγλύφων βρίσκονται αναρτηµένα στα δεξιά της εισόδου του ναού.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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15. ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΝΟΗΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 
 
Ανάµεσα στους Αγ. Αποστόλους και τον µεσαιωνικό πύργο της Οινόης συναντάµε τα ερείπια 
των λουτρών του Ηρώδη, τα οποία µετατράπηκαν σε βασιλική. 
 

 
Τα ερείπια των λουτρών του Ηρώδη όπου και η παλαιοχριστιανική βασιλική. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

16. ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (ΟΙΝΟΗ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 
 
Αυτή την εκκλησία δεν κατόρθωσα ποτέ να τη βρω όσες φορές βρέθηκα στην Οινόη.  
Αν και ο κυρίως ναός χρονολογείται στους χρόνους της Τουρκοκρατίας, η εποχή κατα-

σκευής του θα πρέπει να τοποθετηθεί στον 12ο αιώνα, διότι εκείνης της εποχής είναι κατά τον 
καθηγητή Μπούρα ο νάρθηκας του ναού.1  
 
 

 
Οι Άγιοι Σαράντα στην Οινόη (Φωτ.: Στ. Μαµαλούκος, από το βιβλίο του Χ. Μπούρα,  

«Η ελλαδική ναοδοµία κατά τον 12ο αιώνα», ΑΘήνα 2002, σ. 258, εικ. 294.  
Βλ. (http://www.eie.gr

                                                 
1 «Η Ελλαδική Ναοδοµία κατά τον 12ο αιώνα», Αθήνα 2002, σελ. 257-258. 



 
Κεφάλαιο 4 

 
ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΑΫ∆ΡΙΑ 

 
 

1. ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΥ∆ΟΥ (ΚΗΦΙΣΙΑ) 
 
α. Περιγραφή του ναϋδρίου 

 
Είναι µικρός σταυρεπίστεγος ναΐσκος, πιθανότατα της υστεροβυζαντινής περιόδου, κάτι που 
–κατά τον Πάλλη– υποδεικνύεται από τις αναλογίες του κτίσµατος και από τη διαµόρφωση 
των πλίνθινων τόξων των παραθύρων. Για την κατασκευή του ναΐσκου χρησιµοποιήθηκαν 
αρχαίοι λίθοι από τα κτίσµατα της έπαυλης του Ηρώδη του Αττικού που βρισκόταν σε εκείνο 
το σηµείο. Εξακολούθησε να βρίσκεται σε χρήση σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, και 
σε αυτή την περίοδο ανάγονται πιθανώς τα σωζόµενα τµήµατα τοιχογραφιών.  
 
β. Περί του ονόµατος Ξυδού 
 
Σύµφωνα µε µια παράδοση, η ονοµασία Ξυδού προέκυψε από το εξής «περιστατικό». Όταν η 
Κηφισιά κατοικούνταν από τους πλούσιους Τούρκους, αυτοί είχαν σφετεριστεί όλα τα εύφο-
ρα κτήµατα των Κηφισιωτών. Έτσι και το ναΰδριο της Παναγίας το είχαν µετατρέψει σε απο-
θήκη κρασιού. Ώσπου έγινε το «θείο» θαύµα, και οι Τούρκοι διαπίστωσαν ότι το κρασί  είχε 
ξυδιάσει. Έτσι προέκυψε η προσωνυµία Ξυδού. Αυτά βέβαια διηγείται η θρησκευτική φα-
ντασία· η πραγµατικότητα είναι ότι το προσωνύµιο προέρχεται από το όνοµα οικογένειας ή 
του κτήτορα του ναϋδρίου.  
 

2. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΤΑΜΑΤΑ) 
 
Στη θέση Κουκουνάθρι της Σταµάτας βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Ο σηµε-
ρινός ναός είναι νεότερο κτίσµα, αλλά σύµφωνα µε πληροφορίες εκεί είχε εγκατασταθεί αν-
δρώα µονή περί το 1.000 µ.Χ. Λέγεται επίσης ότι κατά την τουρκοκρατία οι µοναχοί σφαγιά-
στηκαν από τους Τούρκους και η µονή διαλύθηκε.1  
Από την αρχική εκκλησία δε σώζεται τίποτε, αλλά υπάρχουν ακόµα αποµεινάρια του ιερού 

που υπήρχε εκεί κατά την αρχαιότητα. Από την παλιά µονή σώζεται µόνο ένα κτίσµα που 
σήµερα χρησιµοποιείται ως αποθήκη. Στη λιθοδοµή του παρατηρείται η χρήση αρχαίου υλι-
κού.  
Τα παλιά χρόνια το σηµείο εκείνο θα πρέπει να ήταν τόπος ανάπαυσης για πολλούς διαβά-

τες, βοσκούς και χωρικούς, κάτι που αποδεικνύεται από τις δεκάδες επιγραφές. Βέβαια, αυτό 
που δηµιουργεί έκπληξη και απορία, είναι πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι σκάλισαν την επιγρα-
φή τους πάνω σε µία και µόνο πέτρα· για την ακρίβεια, σε ένα από τα αρχαία µαρµάρινα τε-
µάχια. Οι επιγραφές βρίσκονται η µία πάνω στην άλλη, σαν να ήθελε, κατά κάποιο τρόπο, να 
«επιβληθεί» ο ένας πάνω στον άλλον. Αναµφίβολα, πρόκειται για την πιο «ασφυκτικά» πυ-
κνογραµµένη πέτρα σε ολόκληρη την Πεντέλη. Οι δε χρονολογίες που υπάρχουν πάνω σε αυ-
τή καλύπτουν ένα φάσµα από το 1894 έως τα µέσα της δεκαετίας του ’50. 
  
 
 

                                                 
1 http://www.imkifissias.gr 
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Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος) 

 
 
 

 
Η Παναγία Ξυδού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Άλλες όψεις της Ξυδούς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η Αγ. Παρασκευή και το παρακείµενο κτίσµα στη Σταµάτα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 

  
Οι επιγραφές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 



 
Κεφάλαιο 5 

 

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ 
 
 

1. ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ) 
 
α. Ο ιδρυτής της µονής Τιµόθεος 

 
Από τη Χαλκίδα στην Πεντέλη 

 
Όπως ειπώθηκε σε διάφορα σηµεία του βιβλίου, ιδρυτής της µονής Πεντέλης ήταν ο επίσκο-
πος Ωρεού και µετέπειτα αρχιεπίσκοπος Ευρίπου Τιµόθεος. Υποτίθεται πως η παρουσία του 
στην Εύβοια ήταν ενοχλητική για τους Τούρκους, και για το λόγο αυτό ο πασάς της Χαλκί-
δας τού κύρηξε διωγµό, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψε την Εύβοια και να κατα-
φύγει στην Αττική.1  
Όταν ο Τιµόθεος έφτασε στην Πεντέλη (1573-74), το βουνό ήταν ήδη γεµάτο από ασκητές: 

«Εκεί περιήλθε διαφόρους θέσεις, ζητών την ασφαλεστέραν και καταλληλοτέραν όπως εφησυ-
χάσει. 
Τότε µε έκπληξίν του παρετήρησεν, ότι εις όσα µέρη υπήρχε νερόν ή ερηµοκλήσι, ήτο και από 

ένας ασκητής.[...] Εις την Αγίαν Τριάδα όµως, όπου µέχρι της σήµερον τελείται η περίφηµος 
πανήγυρις, παραδόξως δεν ηύρεν ασκητήν».2 O Κύριλλος ∆εγλέρης, επίσης: «Περιελθών από 
άκρου εις άκρον το Πεντελικόν όρος εύρεν αυτό υπό διαφόρων εγγραµµάτων κληρικών κατω-
κηµένον, εις όσα µέρη του όρους υπήρχαν ύδωρ και ναΐσκος».3 
Στην Αγία Τριάδα «του Νερού», όπως διηγείται ο Καµπούρογλου, βρήκε ένα νεαρό βοσκό, 

καλογεροπαίδι, που τον οδήγησε στο γέροντά του, ο οποίος ασκήτευε στη σκήτη των Ταξι-
αρχών στο Καµάρι. Εκεί ο Τιµόθεος έλαβε πληροφορίες για όλα τα ασκητήρια του βουνού 
και για τους µοναχούς τους οποίους έψαξε να βρει, και εκείνοι πρόθυµα τον ακολούθησαν. 
Έµενε λοιπόν η ανεύρεση κατάλληλου χώρου για την ανέγερση της µονής. Γράφει ο Κα-
µπούρογλου: «Κατέρχονται ούτοι (ο Τιµόθεος µετά των ασκητών) ηµέραν τινα εκ του όρους εις 
την κοιλάδα την πλήρη δρυών και λευκών· ερευνώσι περί της καταλλήλου τοποθεσίας· πλησιά-
ζουσιν εις τι λευκάζον εν τω δάσει σηµείον, και διακρίνουσι τον σκελετόν αποθανόντος ασκη-
τού λευκόν και καθαρόν υπό των βροχών και του χρόνου, και επί των περιφρουρούντων την 

                                                 
1 ∆εν ξέρουµε αν ήταν πράγµατι αυτός ο λόγος, αφενός διότι οι Τούρκοι δεν ενοχλούσαν τον κλήρο, 
αφετέρου έχουµε τον Ανώνυµο Έλληνα, συγγραφέα της «Ελληνικής Νοµαρχίας» ο οποίος εξηγεί γλα-
φυρότατα ποιος ήταν ο ρόλος των επισκόπων κατά τα χρόνια της δουλείας: «Ο χορός των επισκόπων 
εξακολουθεί µετά τους αρχιεπισκόπους. Αυτοί, πάλιν, είναι άλλοι λύκοι, ίσως χειρότεροι από τους πρώ-
τους, επειδή κυριεύουσι τους χωρικούς και ιδιώτας. Ανεκδιήγητα είναι τα ανοµήµατά των και η σκληρό-
της των διαπερνά κατά πολλά εκείνην της ιδίας παρδάλεως. [...] 
Αυτοί, λοιπόν, περιφέρονται εις όλα τα χωρία της επισκοπής και µε άκραν ασπλαγχνίαν εκδύουσι τους 

πολλά αθώους χωριάτας, και µάλιστα τας γυναίκας. Όταν δεν τους ευρίσκουσι χρήµατα, τότε τινος αρπά-
ζουσι εν φόρεµα, τινος εν εργαλείον της γεωργικής, τινος εν στολίδι της γυναικός του, και φθάνουσι να 
τους παίρνουσιν έως και τα δοχεία των φαγητών. Από άλλους πάλιν λαµβάνουσι τόσα κιλά σιτάρι ή τό-
σον κρασί. Εν ενί λόγω, τους γυµνώσουσι, και έπειτα τους ευλογούσι και φεύγουσι. Πολλάκις δε περιέρ-
χεται ο ίδιος επίσκοπος εις τα χωρία, και τότε πλέον ακολουθούν τα χειρότερα. Αυτός ο αναίσχυντος και 
βάρβαρος και αµαθέστατος άνθρωπος, αφού τρώγει δι’ όσας µέρας µένει εις το χωρίον από την πτωχήν 
κοινότητα, αφού αρπάζει όσα περισσότερα δυνηθεί, τότε αφορίζει ένα δύο, και άλλους τόσους τους κά-
µνει παπάδες, και έπειτα φεύγει». (Βιβλίον ∆΄, Οι συνεργοί της τυρρανίας, 33-35, εκδ. Αποσπερίτης, 
σελ. 168-170). Πιθανό λοιπόν είναι να εκδιώχθηκε από τους ίδιους τους Ευβοιώτες, λόγω των «ανδρα-
γαθηµάτων» του. 
2 «Ο Αναδροµάρης», σ. 98-99. 
3 ∆ηµ. Καµπούρογλου, «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 299, εκδ. Παλµός-Αντωνόπουλος, Α-
θήνα 1995, και «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηναίων, τοµ. Α΄, σελ. 390, Εκδ. Αλέξανδρου Παπαγε-
ωργίου, εν Αθήναις 1889.  



 178 

καρδίαν του οστών µικράν εικόνα της Παναγίας. Θάπτουσι τα οστά, παραλαµβάνουσι την µέχρι 
του νυν σωζόµενην εικόνα, και εκεί κτίζουσι την Μονήν Πεντέλης».1 Υπάρχει και µια παραλ-
λαγή της διήγησης από τον Κύριλλο ∆έγλερη: «Περιελθών δε το µέρος ζητών θέσιν κατάλλη-
λον διά να οικοδοµήση, ήρξατο καθαρίζων το πεπυκνωµένον δάσος εκατέρωθεν της Αγίας 
Τριάδος ένθα υπήρχον και τινά ελαιόδενδρα. (Εκεί υπήρχον και σηµεία ηρειπωµένου ναού της 
Αθηνάς ως εδιηγούντο οι αρχαίοι γέροντες)· καθαρίζοντες δε εύρον εντός βάτου µικρόν ξυλό-
λιθον οικίσκον και εντός αυτού υπήρχεν η µικρά εικών της Θεοτόκου...[...] Ερηµίτης τις βεβαί-
ως θα έµενεν εκεί έχων την αγίαν εικόνα και δι’ ελέους των χριστιανών συντηρούµενος, απε-
βίωσε δε µακρά που ίσως χωρίς να επανέλθει εις το ερηµητήριόν του· η εύρεσις της οποίας (ει-
κόνος) εγένετο αφορµή να οικοδοµήση και εγκατασταθεί».2  
Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι το «λευκό σηµείο» µέσα στο δάσος δεν ή-

ταν ο σκελετός του ασκητή, αλλά τα ερείπια του ναού της Αθηνάς. Πραγµατικά, τι είναι αυτό 
που θα φαινόταν καλύτερα από απόσταση µέσα σε ένα πυκνό δάσος; Ο σκελετός ενός αν-
θρώπου ή ένας αρχαίος ναός; Εποµένως εδώ έχουµε την «κλασική» περίπτωση όπου ένας 
«ειδωλολατρικός» τόπος έπρεπε επειγόντως να καθαγιαστεί µε την ανέγερση µιας µονής. Ε-
πίσης, από τη στιγµή που η εύρεση της εικόνας της Παναγίας θεωρήθηκε θείο σηµάδι, απο-
φάσισαν να αφιερώσουν τη µονή στην κοίµηση της Θεοτόκου.  
 

 
Η εικόνα που υποτίθεται ότι βρήκε ο Τιµόθεος. 

(Από το βιβλίο του Νεκτάριου Καρσιώτη  
«Ο Άγιος Τιµόθεος Ευρίπου», σελ. 61) 

 
Ίδρυση µονής – Η σύγκρουση µε τους χωρικούς 

 
Οι εργασίες ξεκίνησαν, και να πώς έπεισε ο Τιµόθεος τους ασκητές να εγκατασταθούν στη 
µονή: «Ωκοδόµησε δε την µεσηµβρινήν πλευράν της Μονής µετά της µεγάλης θύρας της προς 
τας λεύκας και το τρίτον µέρος του ιερού ναού, ο δε έσω νάρθηξ και ο έξω ανηγέρθησαν µετά 
ταύτα... Αποκατασταθέντος δε εν τη Μονή µετά της συνοδείας του του κτήτορος, µετέβαινον κα-
τά Κυριακήν οι εις τα προειρηµένα ησυχαστήριά των Πατέρες και ελειτουργούντο εν τη Μονή, 
επειδή δε πολλάκις ή ένεκα χειµώνος ή βροχής –πολλάκις δε προσήρχοντο να ακούσωσι την 
θείαν αρχιερατικήν λειτουργίαν– δεν ηδύναντο να επανέρχωνται αυθηµερόν εις τα ησυχαστήρια 
αυτών, τότε ο κτήτωρ επρότεινεν αυτοίς, ότι και εκεί όπου µένετε αδελφοί µεµονωµένοι ερηµία 
υπάρχει και ενταύθα το ίδιον είναι, όθεν καλόν ήθελεν είσθαι να συνέλθητε άπαντες ενταύθα 
και συγκοινοβιώσωµεν. Πεισθέντες δε συµπεριέλαβεν έκαστος τους περί αυτών και τα βιβλία 

                                                 
1 «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 300, εκδ. Παλµός-Αντωνόπουλος, Αθήνα 1995.  
2 ∆. Καµπούρογλου, «Μνηµεία της ιστορίας των Αθηναίων», τ. Α΄, σελ. 390. 
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των (επειδή ήσαν άπαντες εγγράµµατοι) και συνεκοινοβίωσαν µετά του κτήτορος µέχρι του έ-
τους 1580».1 
Βέβαια, τα πράγµατα δεν ήταν τόσο εύκολα για τον Τιµόθεο στην αρχή. Για να µπορέσει 

να κτίσει το µοναστήρι έπρεπε πρωτίστως να ξεφορτωθεί τους χωρικούς της περιοχής, οι ο-
ποίοι διέµεναν κοντά στην Αγία Τριάδα του Νερού. Γράφει ο ∆έγλερης στα αποµνηµονεύµα-
τά του: «Επί τέλους κατέφυγεν ο κτήτωρ εις την θέσιν όπου υπάρχει νυν η Μονή· αλλ’ επειδή η 
θέσις αύτη ήτο κτήµα των κατοίκων του χωριού Κορωπή, οι οποίοι είχον εκεί τα θερινά αυτών 
ποιµνιοστάσια και επειδή η θέσις αύτη τω ήρεσε δια να οικοδοµήση και αποκατασταθή, έπεισε 
τους ευσεβείς Κορωπιώτας και τω έδωκαν τον τόπο αυτόν, εις ανταλλαγήν δε τοις ηγόρασεν 
άλλον τόπον πλησίον του χωρίου των, Λαµπρικά ονοµαζόµενον».2 Επίσης, κατά τον Καµπού-
ρογλου: «Με την περιοχήν του Γέρακα συνδέεται ιστορικώς ο Κουρσαλάς κατά τον εξής παρά-
δοξον τρόπον. 
Συνοικισµός Ηπειρωτών εκ των καταφυγόντων, ως είποµεν, εις την Αττικήν, είχεν εγκατα-

σταθή και κατά τις εκτάσεις του Γέρακα. Ούτοι ήσαν γεωργοί και ποιµένες. Τα θερινά των ποι-
µνιοστάσια τα είχαν εις τα κράσπεδα του Πεντελικού, περί την Αγίαν Τριάδα του Νερού. Ίσως 
µάλιστα εκεί να ήτο και η αρχική των κοιτίς.  
   Αφού ο Άγιος Τιµόθεος, τω 1568, ίδρυσε την Μονήν Πεντέλης, παρεχωρήθησαν εις τους Η-
πειρώτας αυτούς –πότε ακριβώς αγνοούµεν– οι οποίοι εχαρακτηρίζοντο διά του ονόµατος Κο-
ρωπιώται, γαίαι της Μονής κατά την θέσιν Λαµπρικά των Μεσογείων, όπου υπήρχε Μετόχι της 
Μονής, επ’ ανταλλαγή των προς τον Γέρακα και κατά την Αγία Τριάδα της Πεντέλης γαιών 
των».3  
Ο Τιµόθεος λοιπόν αγόρασε έκταση στη θέση του σηµερινού χωριού Κορωπί, την έκανε 

µετόχι της µονής και υποχρέωσε τους χωρικούς να του παραχωρήσουν τον τόπο τους, µε α-
ντάλλαγµα την περιοχή του Κορωπίου. Το πώς κατάφερε να τους πείσει, το εξηγεί ο Θεµι-
στοκλής Πολυκράτης: «...Οι δε παµπόνηροι καλόγεροι, θέλοντες ν’ απαλλάξωσι την Πεντέλην 
των χωρικών εκείνων, εξηπάτησαν τους παππούληδες δια πολλών τεχνασµάτων και αντήλλα-
ξαν τον µαγευτικόν Γέρακα δια του Κορωπίου, θέσεως φαλακράς, αδένδρου και ανύδρου, πλην 
όµως οινοπαραγωγού αρίστης. Οι δε χωρικοί κατ’ αρχάς εδυστρόπουν, τέλος δ’ όµως απεδέξα-
ντο πεισθέντες υπό του προεστώτος του χωρίου, ιδόντος καθ’ ύπνον την Παναγίαν και διατα-
χθέντως όπως, παραλαβών τους χωρικούς, απαλλάξει την µονήν της καθ’ εκάστην ενοχλήσε-
ως...»4 Σε καλογερικό τέχνασµα αναφέρεται και ο Σουµερλής: «Οι νυν Κορωπαίοι, κατώκουν 
πρότερον την µεσηµβρινήν πλευράν του Πεντελικού όρους πέραν του Γαργηττού, ένθα τα νυν 
Μονύδριον επ’ ονόµατι του Αγ. Ιωάννου του Προδρόµου και σπήλαιον. Η Μονή Πεντέλης είχε 
ιδιοκτήτους γαίας παρά τω νυν Κορωπί την Τόχην καλουµένην πρότερον. Και επειδή όλαι σχε-
δόν αι περί το Πεντελικόν γαίαι είναι της Μονής, ο Ηγούµενος αυτής, καθ’ ην εποχήν ηρηµώθη 
η Αττική υπό του Βενετού Μοροζίνι και µετά την επιστροφήν των κατοίκων, έκρινε συµφέρον ν’ 
ανταλλάξει τον τόπο µετά των Κορωπαίων και δια να τους πείσει µετεχειρίσθη και µέσα δεισι-
δαιµονίας και εις εξ αυτών είδεν όραµα την Παναγίαν προστάζουσαν τους Κορωπαίους ν’ α-
φήσωσι το χωρίον αυτών εις την Μονή και να µεταβώσιν εις τας κατά την Τόχην γαίας της εκεί 
να κατοικήσωσι».5 
Εκµεταλλευόµενοι την αφέλεια και τη θεοφοβία τους, τους έπεισαν µε το υποτιθέµενο ό-

ραµα της Παναγίας να εγκαταλείψουν το Γέρακα, µια περιοχή πλούσια σε ελαιόδενδρα, και 
να εγκατασταθούν σε µια άγονη και κατάξερη γη, όπως εκείνη του Κορωπίου.  
Ο Αθ. Νίκας διαφωνεί µε αυτό: «Ο συνοικισµός των Κορωπαίων δεν βρισκόταν εκεί που 

κτίσθηκε η Μονή, αλλά στο Γέρακα. Συνεπώς η ανταλλαγή δεν πρέπει να έγινε κατόπιν πιέσεως 
των µοναχών και πολύ περισσότερο κατόπιν τεχνασµάτων. Το πιθανότερο είναι να παρηνώ-
χλουν τα µεγάλων εκτάσεων κτήµατα της Μονής στο Γέρακα, καθώς εκείνοι ζούσαν περιωρι-

                                                 
1 ∆. Καµπούρογλου, «Ιστορία των Αθηναίων», εκδ. Παλµός Αντωνόπουλος, τοµ. Β΄, σελ. 304. 
2 ∆ηµ. Καµπούρογλου: «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηναίων, τοµ. Α΄, σελ. 390, Εκδ. Αλέξανδρου 
Παπαγεωργίου, εν Αθήναις 1889.  
3 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής»,  εκδ. Καραβία, σελ. 14-15. 
4 “Εβδοµάς”, Έτος ∆΄, 1887, αρ.35. Παρατίθεται στο συλλογικό έργο «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις 
του Πεντελικού βουνού». 
5 Ό.π. 
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σµένοι ανάµεσα σ’ αυτά, και ο Τιµόθεος να επρότεινε την ανταλλαγήν δια να µην αναγκάζεται 
να έρχεται σε προστριβές µαζί τους».1 Ο Νίκας λέει λοιπόν πως ο συνοικισµός ήταν στον Γέ-
ρακα, όµως ο Καµπούρογλου παραπάνω λέει πως ίσως στη γειτονική µε τη µονή Αγία Τριά-
δα του Νερού να ήταν η αρχική τους κοιτίδα. Και είναι απόλυτα λογικό, νοµίζω, οι κατοικίες 
των Κορωπιωτών να ήταν δίπλα στα ποιµνιοστάσια, και µάλιστα, σε µια περιοχή σκιερή, γε-
µάτη πλούσια ύδατα. Αλλά ας πούµε πως εκείνοι ζούσαν στα κτήµατα του Γέρακα. Η ανταλ-
λαγή οπωσδήποτε έγινε κατόπιν πιέσεως των µοναχών, εφόσον, όπως είπαµε,  ολόκληρη η 
περιοχή του Γέρακα δωρήθηκε από τον Λογοθέτη Ιέρακα στον Τιµόθεο και άρα περιήλθε 
στην ιδιοκτησία της µονής. Γιατί ο Τιµόθεος και η ακολουθία του δεν επέτρεπαν στους χωρι-
κούς να παραµείνουν στο Γέρακα; Ούτως ή άλλως η απόσταση ανάµεσα στην περιοχή της 
µονής και στον Γέρακα είναι τεράστια. Σε τι θα τους στέκονταν εµπόδιο ώστε να συνεχίσουν 
τον ασκητικό τους βίο; Και εδώ που τα λέµε, πάλι καλά που όλα έγιναν κατόπιν προσταγής 
της... Παναγίας, ειδάλλως τα πράγµατα θα απέβαιναν τρις χειρότερα για τους χωρικούς. Κα-
ραδοκούσε ο φόβος του αφορισµού, ένα αποτελεσµατικό «εργαλείο» που χρησιµοποιούσαν 
κατά κόρον οι επίσκοποι.2 
Ο αρχιµανδρίτης Νεκτάριος Καρσιώτης, µε τη σειρά του, περνάει κι αυτός στην υπεράσπι-

ση του Τιµοθέου, χαρακτηρίζοντας ανυπόστατα τα όσα καταλογίστηκαν στον καθ’ όλα σε-
βάσµιο αυτόν ιεράρχη από τους Πολυκράτη και Σουµερλή. Τον Πολυκράτη απλώς τον χαρα-
κτηρίζει προκατειληµµένο ενάντια στους µοναχούς, ενώ για τον Σουµερλή λέει ότι τοποθετεί 
σε λανθασµένο χρόνο την παράδοση για την ανταλλαγή, διότι λέει (ο Σουµερλής) πως αυτή 
έγινε κατά την εποχή που ερηµώθηκε η Αττική από τον Βενετό Μοροζίνη (1688-1690), δηλ. 
εκατό και πλέον χρόνια µετά την ίδρυση της Μονής. Τέλος, για να παρουσιάσει ως ψεύδος 
τις πιέσεις που δέχθηκαν οι χωρικοί από τους µοναχούς λέει τούτα: «...Όπως είδαµε ο συνοι-
κισµός των Κορωπαίων βρισκόταν σε αρκετή απόσταση, στο Γέρακα, και όχι στο χώρο που 
κτίσθηκε η Μονή. Εδώ είχαν µόνο τα θερινά τους ποιµνιοστάσια. Αυτά όµως δεν αποτελούσαν 
σοβαρό εµπόδιο για την ανέγερση της Μονής».3  
Πράγµατι, έκανε λάθος στη χρονολογία ο Σουµερλής. Αυτό όµως δεν αναιρεί κατ’ ανάγκη 

και το ίδιο το γεγονός. Και το γεγονός είναι ότι ο Τιµόθεος και οι ακόλουθοί του ήθελαν την 
περιοχή δική τους και ήταν έτοιµοι να κάνουν τα πάντα για να την αποκτήσουν. Επαναλαµ-
βάνω εδώ µια φράση από τα λόγια του Ανώνυµου Έλληνα: «Αυτοί, πάλιν,(οι επίσκοποι) είναι 
άλλοι λύκοι, ίσως χειρότεροι από τους πρώτους, επειδή κυριεύουσι τους χωρικούς και ιδιώτας. 
Ανεκδιήγητα είναι τα ανοµήµατα των και η σκληρότης των διαπερνά κατά πολλά εκείνην της ι-
δίας παρδάλεως». Όπως γράφει και ο Γ. Κορδάτος: «Το πιο εύφορο και καλό µέρος της γης 
(σηµ. όπως η Πεντέλη δηλαδή) ήταν ιδιοκτησία των µοναστηριών. Μια φούχτα καλόγεροι που 
κι αυτοί ήσαν εξαρτηµένοι απ’ τ’ Άγιο Όρος, από το Πατριαρχείο ή τον Μητροπολίτη, έπαιρναν 
αµύθητα εισοδήµατα από γεννήµατα, καρπούς και ζωντανά».4  
Ίσως, λοιπόν, όχι απλά εχθρός των απλών ανθρώπων, αλλά και ένας πραγµατικός άρπαγας 

γης ο Τιµόθεος, και όλοι οι περίφηµοι «άµωµοι» µοναχοί της Πεντέλης που τον ακολούθη-
σαν.5  
 

 
 
 

                                                 
1 Ό.π. 
2 Κατά τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου: «Η “ µάχαιρα του αφορισµού” αποτελούσε το κυριότερο µέσο επι-
βολής της Πατριαρχικής και επισκοπικής εξουσίας, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Το Πατριαρ-
χείο και οι επίσκοποι χρησιµοποιούσαν τον αφορισµό ως κατασταλτικό µέσο και ταυτόχρονα πειθαρχικό 
µέσο των ραγιάδων. Ως κατασταλτικό και πειθαρχικό µέσο των Ελλήνων ραγιάδων, ο αφορισµός είχε 
την επικύρωση της Τουρκικής διοίκησης». («Η Πολιτική των Επισκόπων στην Τουρκοκρατία», Αθήνα, 
1991, σελ. 58.) 
3 «Ο Άγιος Τιµόθεος Ευρίπου – Κτίτωρ της Ιεράς Μονής Πεντέλης», σηµ. 20, σελ. 63, εκδ. Ι.Μ. Πε-
ντέλης, Αθήνα 2001.  
4 «Σελίδες από την Ιστορία του αγροτικού κινήµατος στην Ελλάδα», σελ. 11. 
5 Αρκεί µια µατιά στο σύγχρονο βεβαρηµένο ιστορικό της µονής σχετικά µε την κακοποίηση του βου-
νού, για να καταλάβουµε ότι τα ίδια συνέβαιναν και κάποιους αιώνες πριν, απλώς σε µικρότερο βαθµό. 
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Το τέλος 
 

Ο Τιµόθεος κατάλαβε πως ήταν πλέον η ώρα να εγκαταλείψει το µοναστήρι, µιας και η πα-
ραµονή του εκεί θα του δηµιουργούσε όλο και περισσότερα προβλήµατα. Ήξερε πως αν πα-
ρέµενε εκεί δε θα αργούσε να πέσει θύµα της οργής των χωρικών. Βρισκόταν άλλωστε και σε 
σχετικά προχωρηµένη ηλικία (70 χρονών), η οποία δεν του επέτρεπε περαιτέρω «άθλους». 
Πριν εγκαταλείψει την Πεντέλη, διέµεινε –όπως είπαµε στο 3ο κεφάλαιο– για λίγο διάστηµα 
στη σκήτη του Γαργηττού. Ούτε εκεί όµως κατάφερε να µείνει για πολύ, και αυτό ο Καρσιώ-
της το δικαιολογεί λέγοντας πως η φήµη της αγιότητάς του τον εµπόδιζε να πραγµατώσει την 
επιθυµία του που δεν ήταν άλλη από τον ησυχαστικό και ατάραχο βίο.  
Θα αντιτείναµε λέγοντας η πραγµατική αιτία ήταν ότι στο Γαργηττό βρισκόταν ουσιαστικά 

στο «στόµα του λύκου». Θα µπορούσε ανά πάσα στιγµή να πέσει θύµα κάποιων εναποµείνα-
ντων εξαγριωµένων χωρικών. Λογικό, εποµένως, να επιλέξει το ξωκκλήσι του Αγίου Γεωρ-
γίου στη Βραυρώνα,1 µια περιοχή κάµποσα χιλιόµετρα µακριά από την «επικίνδυνη» πλέον 
γι’ αυτόν Πεντέλη. Όµως ακόµα κι εκεί ο Τιµόθεος είχε προβλήµατα µε τους κατοίκους των 
Μεσογείων, αλλά αυτά δε µας αφορούν.  
Έτσι, ο Τιµόθεος εγκατέλειψε γρήγορα και τη Βραυρώνα, καταφεύγοντας στην Κέα, στη 

µονή του Αγ. Ιωάννη του Προδρόµου όπου και πέθανε.  
 
β. Η µονή µετά τον Τιµόθεο 
 
Όπως κατά τη διάρκεια του βίου του Τιµόθεου, έτσι και µετά, η ιστορία της µονής και των 
µοναχών της δεν έχει να επιδείξει τίποτε πέρα από µίση, έριδες, σκάνδαλα, κτηµατική απλη-
στία, και επιθυµία για ολοένα και περισσότερα πλούτη. Τουλάχιστον αυτό το συµπέρασµα 
εξάγεται έπειτα από τη µελέτη των διασωθέντων κειµένων, αναφορών, σιγιλίων και λοιπών 
εγγράφων σχετικών µε τη µονή.  
 

Η «πνευµατική ακτινοβολία» των µοναχών 
 
Κοινή πεποίθηση αποτελεί ότι το µοναστήρι της Πεντέλης ήταν γεµάτο από αγνούς και σο-
φούς µοναχούς. Ο Αθανάσιος Νίκας γράφει: «Η Μονή της Πεντέλης είτε γιατί ιδρύθηκε και 
αναπτύχθηκε στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας, είτε γιατί δεν είχε την ευκαιρία να µονά-
σουν σ’ αυτήν άνδρες διακρινόµενοι για την προσήλωσή τους στα γράµµατα, δεν έχει να µας 
παρουσιάσει µορφές µε ξεχωριστή πνευµατική ακτινοβολία».2 Η αγραµµατοσύνη των µοναχών 
επισηµαίνεται και από τον Καµπούρογλου: «Η Πεντέλη καίτοι ουδέποτε διεφηµίσθη ως εκ-
θρέψασα άνδρας διαπρεπείς εν τοις γράµµασι και ανελθόντας εις αξιώµατα...»3 Τα έργα τους, 
τα οποία κατατίθενται στις παρακάτω σελίδες δείχνουν ότι δεν υπήρχε τίποτε το «πνευµατι-
κό» σε αυτά. Σαν πρόγευση παραθέτω ένα περιστατικό το οποίο αναφέρεται από τον Κα-
µπούρογλου, και αναµφίβολα καταδεικνύει το «µεγαλείο» της «πνευµατικότητας» των µονα-
χών: «Μόλις έφθασεν εις την Πεντέλην ως επιβεβληµένος ηγούµενος, είδε τα πολυπληθή ποί-
µνια  της Μονής –τι ευτυχισµένοι χρόνοι!– και ηρώτησε τους µοναχούς: “ του Μοναστηριού 
ειν’ όλα αυτά τα γίδια;!...”–“ του Μοναστηριού είνε”, του απεκρίθησαν. “Και πότε θα τα φάµε 
τόσα που είνε;…” και εξεκαρδίσθη. 
Ο αρχιποιµήν ακούσας αυτά εξηγριώθη, έβγαλε τεραστίαν µάχαιραν και τον εκυνήγησε. Και 

αυτός µεν επρόφθασε και εισήλθεν από την πλαγίαν θύραν εντός της Μονής, η µαχαιριά όµως 
του σκουτέρη, που από την λύσσαν του ήθελε κάπου να ξεθυµάνη, σώζεται ακόµη επί του πω-
ρολίθου της µικράς θύρας».4 
 

 
 

                                                 
1 Πρόκειται για την εκκλησία που βρίσκεται εντός του χώρου του ναού της Βραυρωνίας Αρτέµιδος.  
2 «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού». 
3 «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ Β΄, εκδ. Παλµός-Αντωνόπουλος, σελ. 312. 
4 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 99-100. 
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Τα πρώτα σκάνδαλα 
 
Μετά το θάνατο του Τιµόθεου, άρχισαν αµέσως τα µεταξύ των µοναχών σκάνδαλα. Ο ηγού-
µενος της µονής Κύριλλος ∆έγλερης, στα αποµνηµονεύµατα αναφέρεται στις «...µεταξύ των 
µοναχών έριδες περί των πρωτείων...» οι οποίοι, «...αδιακόπως κατήρχοντο εν τη πόλει των 
Αθηνών καταρραδιουργούντες οι µεν κατά των δε και µηδεµίαν µέριµναν περί των πραγµάτων 
της Μονής λαµβάνοντες». Η κατάσταση προχώρησε σε τέτοιο βαθµό, ώστε κρίθηκε αναγκα-
στική η επέµβαση του Μητροπολίτη Αθηνών. Ο τελευταίος, ανάδειξε ως νέο ηγούµενο της 
µονής τον Ιερόθεο ∆έγλερη ο οποίος επιδόθηκε στην καλλιέργεια των απέραντων κτηµάτων 
της µονής και του Γέρακα, ενώ την ίδια τη µονή κατέστησε πατριαρχικό σταυροπήγιο για να 
την απαλλάξει από την επιρροή του Μητροπολίτη Αθηνών, όπως µας πληροφορούν οι Ορ-
λάνδος  και Καµπούρογλου. Οι έριδες µεταξύ των µοναχών δεν άργησαν ωστόσο να επανεµ-
φανιστούν, ενώ επίσης δεν έβλεπαν µε συµπάθεια το νέο ηγούµενο. Τότε οι προύχοντες των 
Αθηνών έστειλαν στη µονή εξεταστική επιτροπή, όπου ο µεν Ιερόθεος δικαιώθηκε, οι δε µο-
ναχοί τιµωρήθηκαν, και έτσι επανήλθε η τάξη.1 
 

Η έχθρα ανάµεσα σε µονή Πεντέλης και Ταώ 
 
Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσης της µονής υπήρχε µεγάλη διάσταση ανάµεσα σε 
αυτή και στη µονή Ταώ. Όπως γράφει ο  Καµπούρογλου: «Άσπονδον µίσος φαίνεται ότι υπήρ-
χε µεταξύ των δύο τούτων Μονών, των µοναχών της πρώτης επαιροµένων επί πνευµατική υπε-
ροχή των δε της δευτέρας επί υλική· αλλ’ οι της Πεντέλης µοναχοί φαίνεται ότι εξεδήλουν συ-
νεχώς επιθετικάς και δη κατακτητικάς διαθέσεις, διότι, ως θέλοµεν ίδει, γειτονικαί Μοναί, ό-
πως µη υποκύψωσιν εις την εξ αυτών βίαν, εζήτουν την προσκόλλησίν των εις την Ταώ».2  
∆ιακαής πόθος των µοναχών της Πεντέλης ήταν η αρπαγή της µονής Αγίου Νικολάου στα 

Καλήσια που τότε ήταν µετόχι της µονής Ταώ, γεγονός που το 1614 ώθησε τον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Τιµόθεο να εκδόσει σιγίλιο στο οποίο καλούσε τους µοναχούς της µο-
νής Πεντέλης να επιστρέψουν τα κτήµατα που είχαν αρπάξει από τη µονή Αγίου Νικολάου, 
µε την απειλή των αφορισµών. Εκτός από τα κτήµατα, κατηγορήθηκαν ότι άρπαξαν και όλα 
της τα υπάρχοντα. Ο βυζαντινολόγος Γεώργιος Λαδάς σε εργασία του για τη µονή Αγίου Νι-
κολάου Καλησίων, έχει αντίθετη άποψη, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατό να ήταν οι εγγράµµα-
τοι κληρικοί που διαβιούσαν διάπαρτοι στις πλαγιές του Πεντελικού πριν την άφιξη του Τι-
µοθέου και της συνοδείας του, και έριχνε την ευθύνη στους τελευταίους. Αν είναι έτσι, τότε 
γιατί οι «φωτισµένοι» εκείνοι κληρικοί δεν εγκατέλειπαν αποτροπιασµένοι τη µονή και δε 
γυρνούσαν πάλι στα ασκηταριά τους;  
Ο Λαδάς3 προσθέτει ακόµα πως η σφαγή των µοναχών της Ταώ από τους Αλγερίνους πει-

ρατές (για την οποία µιλήσαµε ήδη) υποκινήθηκε πιθανώς από τους µοναχούς της Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου. Πάντως µετά την καταστροφή της, η Ταώ έγινε µετόχι της µονής της Θεοτό-
κου, όπως αναφέρεται και στα αποµνηµονεύµατα του ηγούµενου Κ. ∆έγλερη.4  
 

Απαλλαγή της µονής από την τουρκική φορολογία 
 
Αργότερα, οι µοναχοί σκέφτηκαν να απαλλάξουν τη µονή από την τουρκική φορολογία. Ε-
κείνη την εποχή µπορούσε ένα µοναστήρι να τεθεί υπό την προστασία ενός Τούρκου µεγι-
στάνα. Έτσι και οι µοναχοί της Πεντέλης έθεσαν τη µονή υπό την προστασία της Βασιλοµή-
τορος Βαλιδέ Σουλτάνας, στην οποία υποχρεώθηκαν να στέλνουν κάθε χρόνο, στη γιορτή του 
Ραµαζανιού στην Κωνσταντινούπολη 2.500 οκάδες µέλι. Από το µέλι αυτό οι Τούρκοι κατα-

                                                 
1 Γεώργιος ∆. Χατζησωτηρίου, «Ιστορία της Παιανίας και των Ανατολικά του Υµηττού Περιοχών 
(1205-1973), Αθήνα 1973, σελ. 291. 
2 «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 326. 
3 Περιοδικό «Ο Συλλέκτης»: «Ιστορία της Μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού της επιλεγο-
µένης Νταού Πεντέλης», 1952-53. 
4 Βλ. Καµπούρογλου, «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηναίων, τοµ. Α΄, σελ. 396. 
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σκεύαζαν ένα είδος ποτού, το σερµπέτι. Αργότερα, η ποσότητα του µελιού αυξήθηκε στις 
4.000 οκάδες.1  
Για το φόρο που καταβαλλόταν από τη µονή κάνει λόγο και ο Ιρλανδός αρχαιοδίφης 

Edward Dodwell στην περιγραφή του για τη µονή. Την εποχή που επισκέφθηκε την Πεντέλη, 
ο φόρος είχε αυξηθεί στις 9000 λίβρες: «Το βουνό προµηθεύει το Σαράι στην Κωνσταντινού-
πολη µε την ποσότητα των 9000 λιβρών µελιού ετησίως, και αυτό υπό τη µορφή δώρου, καθώς 
το µοναστήρι είναι απαλλαγµένο από τις συνήθεις επιβολές φόρων και απολαµβάνει σηµαντικά 
προνόµια και ασυλίες».2 
Αλλά και ο Sir John Hobhouse δεν αφήνει ασχολίαστα τα του φόρου της µονής: «Ο αρχι-

κός φόρος υποτελείας, καταβαλλόµενος υπέρ του Βαλιδέ τζαµιού στην Κωνσταντινούπολη, ήταν 
έξι χιλιάδες λίβρες µελιού (περίπου 2730 κιλά) –αξίας πέντε δολαρίων οι εκατό λίβρες- και δεν 
έχει, απ’ όσο γνωρίζω, αυξηθεί έκτοτε. Όταν επισκεφθήκαµε το µέρος, οι µοναχοί έδειχναν να 
ζουν καλά και µας παρέθεσαν ένα πλούσιο γεύµα µε αυγά, ξηρές ελιές και µέλι, µε ένα υπέροχο 
κρασί και ένα εύγευστο λικέρ. Ωστόσο αποκαλούσαν τους εαυτούς τους φτωχούς και έδειχναν 
να ανησυχούν µήπως µέναµε µε την εντύπωση ότι ευηµερούν. Μια τέτοια αναφορά θα µπορού-
σε να οδηγήσει σε αύξηση του φόρου που πληρώνουν στην αυλή του Σουλτάνου για προστασί-
α».3  
Ακόµα, ο Καπουδάν πασάς εξέδωσε ένα χάτιρ-σερίφ µε το οποίο απαγόρευσε την παραµο-

νή κάθε Τούρκου στη µονή, απαλλάσοντάς τη από το πρόβληµα που αντιµετώπιζαν πολλά 
µοναστήρια, δηλαδή την ακούσια και δαπανηρή φιλοξενία Οθωµανών.4 
Όµως ας µην αποµακρυνθούµε ακόµα από την περίπτωση των µελισσίων της µονής. Σύµ-

φωνα µε τον Παναγιώτη Μιχαήλαρη, στο ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Περούλη που βρί-
σκεται στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας υπάρχει αντίγραφο ενός εγγράφου της µονής Πε-
ντέλης. Πρόκειται για ένα επιτροπικό γράµµα που συντάχθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1719 µε τη 
σύµφωνη γνώµη όλων των µοναχών της µονής, και επικυρώθηκε από το µητροπολίτη Αθη-
νών Ιάκωβο και από ορισµένα πρόσωπα της ανώτερης αθηναϊκής κοινωνίας, ενώ επικυρώθη-
κε και από τον Βενετό πρόξενο της πόλης Φραγκίσκο Χορτάτζη στις 22 ∆εκεµβρίου της ίδιας 
χρονιάς. Το έγγραφο αυτό αφορά την οικονοµική κατάσταση της µονής στις αρχές του 18ου 
αιώνα. Σύµφωνα µε το ντοκουµέντο αυτό η µονή είχε υποχρέωση να καταβάλλει στο οθωµα-
νικό δηµόσιο µια ποσότητα σε µέλι. Επειδή όµως οι καταστάσεις δεν ευνόησαν την παραγω-
γή µελιού αναγκάστηκε να µετατρέψει την καταβολή σε είδος σε χρηµατική καταβολή, και 
επειδή δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή υπέπεσε αναγκαστικά σε δανει-
σµό (µάλλον σε τοκογλυφία). Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε µεγάλο χρέος που υπήρχε κίν-
δυνος να πολλαπλασιαστεί καθώς οι τόκοι έτειναν να υπερβούν το κεφάλαιο, πράγµα που ε-
ξαναγκάζει τους µοναχούς, προκειµένου να αποφύγουν την εκποίηση κτηµατικής περιουσίας 
της µονής, να καταστήσουν επίτροπό τους τον ηγούµενό τους Γρηγόριο ο οποίος ταξίδεψε 
στη Χίο ή στη Σµύρνη καθώς και στη Βενετία για να εξασφαλίσει φθηνότερο χρήµα, ή να 
χρησιµοποιήσει κάποια κεφάλαια που διαθέτει.  
Ο Μιχαήλαρης αναφέρει πως µολονότι η υπαγωγή της µονής µαρτυρείται από πολλές πη-

γές, δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί η επίσηµη πράξη του γεγονότος και µάλλον το γεγονός θα 
πρέπει να αναζητηθεί στην τουρκική βιβλιογραφία.  
Το έγγραφο δεν αναφέρει την ποσότητα του µελιού που έπρεπε να καταβληθεί ετησίως, 

όµως και οι υπάρχουσες µαρτυρίες αποκλίνουν σηµαντικά. Ο Τσελεµπή αναφέρει πως η µο-
νή έχει υποχρέωση να καταβάλλει ετησίως 1.000 οκάδες µέλι, ενώ ο Μπωζούρ δεν αναφέρε-
ται καθόλου στην υποχρέωση αυτή. Άλλες πληροφορίες µιλούν για την ποσότητα των 6.000 
λίτρων, ενώ ο ηγούµενος Κύριλλος κάνει λόγο για υποχρέωση καταβολής αρχικά 3.000 οκά-

                                                 
1 Βλ. Αλβανάκης, «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄: Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 23, 
Ορλάνδος, «Μεσαιωνικά µνηµεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υµηττού – Πεντελικού 
Πάρνηθος και Αιγάλεω» σελ. 190, και Καµπούρογλου, «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 62-6. 
2 «A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806», 1819. 
3 «A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, 
during the years 1809 and 1810», εκδ. 1817. [Παρατίθεται από Iranon] 
4 Γιώργος Πάλλης, «Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο: Οικισµοί, ο-
δικό δίκτυο και µνηµεία», σελ. 223. 
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δων, στις οποίες, µετά την προσάρτηση της µονής Ταώ, προστέθηκαν άλλες 1.000 οκάδες. 
Επιπροσθέτως, σε πατριαρχικό γράµµα του 1692 η µονή ως σταυροπήγιο είναι υποχρεωµένη 
να καταβάλλει και στο Οικουµενικό Πατριαρχείο 25 οκάδες µέλι ετησίως.  
Όπως γράφει ο Παναγιώτης ∆. Μιχαήλαρης: «Επιχειρώντας, ωστόσο, µε βάση τα ποσοτικά 

στοιχεία του Μπωζούρ να φτάσουµε σε κάποια αριθµητική απεικόνιση του χρέους που έχει 
σχηµατισθεί και έχει πανικοβάλλει τους µοναχούς, οδηγούµαστε στο τελείως παρακινδυνευµένο 
συµπέρασµα ότι η δεκάτη που όφειλε να καταβάλλει η µονή αντιπροσώπευε ένα ποσόν της τά-
ξης των 1.500 πιάστρων, δηλαδή γροσίων ετησίως. Αν ο υπολογισµός αυτός είναι σωστός και 
αν και πάλι υποθετικά θεωρήσουµε ότι οι δυσκολίες για τη µονή είχαν αρχίσει πριν από δέκα 
χρόνια τουλάχιστον, και υπολογίζοντας τοκογλυφικό δανεισµό µε τόκο 40% και ανατοκισµό, το 
ποσό των 1.500 γροσίων φθάνει στο εξωφρενικό ποσόν των 44.000 άσπρων. [...] ...οι µοναχοί 
έχουν υπόψην τους βιωµένα παραδείγµατα τοκογλυφικού δανεισµού, υπερχρέωσης και απώλει-
ας κτηµατικής γης στην περιοχή της Αττικής. Κάτω, λοιπόν, από τέτοιες προϋποθέσεις είναι λο-
γικό να οφείλουν να αναζητήσουν χρήµατα εκτός Αττικής, έστω και έντοκα...»1 
 

Γεγονότα το διάστηµα 1667 – 1716 
 
Το 1667 ο Τσελεµπή θα αναφερθεί µε θαυµασµό στην κατάσταση του µοναστηριού και ιδιαί-
τερα στα αµέτρητα κοπάδια, στα αµπέλια και στα περιβόλια του. 
Το 1668, η αταξία µιας οµάδας µοναχών υποχρέωσε τον Μεθόδιο Γ΄, κατόπιν αιτήµατος 

της µονής, να εκδόσει πατριαρχικό γράµµα ενάντια σε όσους «δι’ έφεσιν ευπαθείας και φιλο-
κοσµίας...αφηνιάζουσι και αποσκηρτούσι και φυγαδεύουσι του µοναστηρίου». Ο πατριάρχης 
έστειλε αυστηρές οδηγίες προς το µητροπολίτη Αθηνών για τα εις βάρος τους µέτρα.2 
Το 1678 ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης ∆ιονύσιος εξέδωσε σιγίλιο για την ασυδο-

σία των µοναχών. Αποσπασµατικά παραθέτω: «...οι εκ της µονής πατέρες της υπεραγίας Θεο-
τόκου Μεντέλης καλουµένης, ήτις εν ταις Αθήναις διατελεί, διαλαµβάνον την υπ’ εκείνου του 
πατριάρχου (Ιερεµία) φιλοτιµηθείσαν αύτη ελευθερίαν και ασυδοσίαν· φησι γαρ ρητώς τα τοιά-
δε κατά λέξιν· “ ίνα είη το µοναστήριον αυτό πάντη ελεύθερον και αδέσποτον, χρέος έχον µόνον 
απαραίτητον µνηµονεύειν αόκνως εκάστοτε εν ταις ιερές τελεταίς, το όνοµα του κατά τόπον ιε-
ρωτάτου µητροπολίτου Αθηνών [...] ...έχει [το µοναστήρι] προ χρόνων ελευθερίαν, δια του ει-
ρηµένου πατριαρχικού σιγιλλιώδους γράµµατος του κυρ Ιερεµίου, υπάρχει και νυν ωσαύτως, 
και εις τον εξής άπαντα χρόνον, πάντη ελεύθερον και ασύδοτον, µετά των υποκειµένων αυτώ 
κτηµάτων και αφιερωµάτων, κινητών τε και ακίνητων, και λοιπών παντοίων πραγµάτων...»3 
Το 1687, η ενετική εισβολή δεν άφησε ανεπηρέαστη τη µονή. Όπως εξηγεί ο Γ. Πάλλης, 

όταν οι Ενετοί αποχώρησαν, ακολουθούµενοι από τους Αθηναίους που αποφάσισαν να µε-
τοικήσουν στο Μοριά, οι µοναχοί παρέµειναν. Φοβούµενοι ωστόσο τα τουρκικά αντίποινα, 
εµπιστεύτηκαν σε έναν από τους Αθηναίους φυγάδες τα µετρητά του µοναστηριού, που α-
νέρχονταν σε 1.200 ενετικά νοµίσµατα. Με την ανησυχία που επικρατούσε φαίνεται ότι σχε-
τίζεται και ένας µικρός νοµισµατικός θησαυρός που βρέθηκε το 1950 σε δρόµο κοντά στη 
µονή, ο οποίος περιλάµβανε 7 χρυσά και 9 αργυρά τσεκίνια, και αποδίδεται χρονολογικά στο 
σύντοµο διάστηµα της ενετικής κατοχής.  
Οι φόβοι των µοναχών τελικά επαληθεύτηκαν, καθώς µετά την αποχώρηση των Ενετών το 

µοναστήρι λεηλατήθηκε.4 Το συµβάν αναφέρεται σε σιγίλιο του Καλλινίκου του Β΄, του 
1692: «Επέδραµον κατά του σφων µοναστηρίου πλήθη παµµιγή προνοµευόντων αιχµαλώτι-
στων από τε των κατά τόπων δυναστών και άλλων ακαθέκτων εχθρών, [...] τα µεν γαρ πυρπο-
λήσαντες, τα δε συνθλάσαντες και καταστρέψαντες, τα δε κατασπάσαντες και λεηλατήσαντες 

                                                 
1 «Η Μονή Πεντέλης στη δίνη ενός χρέους στις αρχές του 18ου αι.», σελ. 31-46. Το ντοκουµέντο παρα-
τίθεται από www.e-journals.ekt.gr 
2 Γεδεών: «Ηµίγνωστοι σελίδες», σελ. 121-123. 
3 «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 45-46. 
4 «Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο: Οικισµοί, οδικό δίκτυο και 
µνηµεία», σελ. 226. 
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απεκοµίσαντο, καταστήσαντες το πανάθλιον µοναστήριον έρηµον και άπορον, γυµνόν τε και ε-
στερηµένον των ιδίων καλών».1 
Το 1697 τα κτίρια της µονής χρειάζονταν ακόµα επισκευές λόγω των επιδροµών. 

 
Οι αλβανικές επιδροµές 

 
Το 1769, εισέβαλλαν στον ελλαδικό χώρο οι ορδές των Αλβανών καταστρέφοντας και λεη-
λατώντας τα πάντα. Τότε η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να συγκρουστεί µαζί τους µε πο-
λυάριθµο στρατό. Οι Αλβανοί κύρηξαν αποστασία, από την οποία προέκυψαν τα λεγόµενα 
Ζορµπαϊκά. Τότε, όπως αναφέρει ο Αλβανάκης, εκατοντάδες µοναχοί από άλλα µοναστήρια 
κατέφυγαν στην Πεντέλη και στον Υµηττό: «Οι δε εν τη Μονή ταύτη Πατέρες εις τους µυχούς 
του Υµηττού κατέφυγον και εις το της Πεντέλης όρος αποφυγόντες εχθρικήν µάχαιραν».2 Για 
τους εκ της µονής Πετράκη καταφυγόντες µοναχούς στην Πεντέλη γράφει ο Αλβανάκης: «Οι 
µοναχοί αυτης, αποδόσαντες τα πάντα εις την Θείαν οργήν, ετράπησαν εις φυγήν πεπληρωµέ-
νην έχοντες την καρδίαν τρόµου και φρίκης, και εκρύπτοντο εις τα χαράδρας της Πεντέλης ψι-
θυρίζοντες εν τρόµω και φόβω το “ ηµάρτοµεν”, “ ηνοµήσαµεν”,  “ ηδικήσαµεν”. Τότε δε και οι 
της Πεντέλης µοναχοί, βλέποντες επικειµένην την κατά της Μονής αυτών επιδροµήν, εγκατέλι-
πον ταύτην, αφού ηξασφάλισαν εις κρύπτας υπογείους τα έγγραφα αυτών και τα κειµήλια».3 
Το 1778 η µονή δέχτηκε δεύτερη εισβολή από 418 Αλβανούς επιδροµείς που έφτασαν στην 

Αθήνα από την Πελοπόννησο, και για την οποία λέει ο Αλβανάκης : «Ούτοι πάντες υπό τον 
Αρχηγόν αυτών Γιαχολώρην, επέδραµον επί την Μονήν και ευρόντες τους πατέρας αυτής ανε-
τοίµους και µη προσδοκώντας τοιούτον τι ελεηλάτησαν την Μονήν και έκαυσαν την βιβλιοθή-
κην αυτής. Ευτυχώς δεν είχον αποτεθεί έτι εις ταύτην πάντα τα χειρόγραφα της Μονής και τα 
βιβλία αυτής· αλλ’ η απώλεια υπήρξεν ουχ ήττον µεγίστη. ∆ιότι µεταξύ των καέντων χειρογρά-
φων ήτο και εν πολυτιµότατον. Το χειρόγραφο τούτο ήτο η Απολογία του χριστιανισµού...»4 
 

Επιδηµίες 
 
Κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας η Αθήνα υπέφερε από µεγάλες επιδηµίες, 
και συγκεκριµένα από πανώλη και ευλογιά. Οι συνέπειες καταστροφικές. Σύµφωνα µε τον 
Ιωάννη Μπενιζέλο:  «Περί τούτον τον χρόνον –1778– έπεσεν η νόσος εις τα παιδία, η κατά α-
ντίφασιν λεγοµένη ευλογία. Απέθανον έως 700 παιδιά και τινες εις ηλικίαν. Τότε δεν ήτο εις 
κοινήν χρήσιν το λεγόµενον αµπόλιασµα. Η νόσος ήρχισεν τον Μάϊον και διήρκησε έως τον 
Νοέµβριον».5 Κατά τον ∆ηµήτριο Αλεξ. Γέροντα, υπολογίζεται ότι από την πανώλη πέθαναν 
περίπου 1.000 Αθηναίοι και 350 Τούρκοι.6 Στην επιδηµία της πανώλης αναφέρεται και ο Αλ-
βανάκης: «Επί της Ηγουµενίας του Κυρίλλου Α΄ του ∆έγλερη, εξερράγη εις τας Αθήνας η επι-
δηµία της Πανώλους, η αποκληθείσα “Θανατικό” ένεκεν της µεγάλης φθοράς ην επέφερεν. Τό-
τε οι εκ των Αρχόντων και των Οικοκυραίων οι πλείστοι, κατέφυγον εις Πεντέλην. ∆ιότι η Μο-
νή αύτη εθεωρείτο άτρωτος υπό της ασθενείας ταύτης και τούτο διότι ο κτήτωρ αυτής Άγιος Τι-
µόθεος εθεωρείτο διώκτης της επιδηµίας, ετιµάτο δε ιδιαίτερως δι’ αυτό τούτο και ζων και µετά 
θάνατον. Η συρροή λοιπόν εν Πεντέλη κατά την πρώτην εµφάνισιν της φοβεράς νόσου, ήτοι το 
1778, υπήρξε µεγάλη. Οι Μοναχοί ηναγκάσθηκαν να εγκαταλείψωσι την Μονήν και να διασπα-
ρώσι εις τα πέριξ ερηµίας, τα δε κελλία αυτών επληρώθησαν υπό των προσφύγων. Εν τη Μονή 
κατέφυγεν και ο Μητροπολίτης Αθηνών Γαβριήλ, όστις και εδίδασκε τους αρχοντόπαιδας 
γράµµατα. Κατά το διάστηµα εκείνο επληρώθησαν και τα λεγόµενα Αρχοντικά [...] 
...απετελούντο εξ ιδίων όλως οικηµάτων και πύργων, κειµένων εκτός της Μονής και εις τας πέ-
ριξ καταλλήλους θέσεις. [...] 

                                                 
1 Λάµπρος, «Σιγίλλια µονών Αττικής», σελ. 94-97. 
2 ∆. Καµπούρογλου, «Μνηµεία», τοµ Α΄, σελ. 42. 
3 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ Α΄: Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 62. Εν Αθήναις, 1905. 
4 Ό.π., σελ. 63. 
5 Ό.π., σελ. 39. 
6 Ό.π., σελ. 40. 
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Κατά τον λοιµόν εκείνον ετελούντο συχνάκις λιτανείαι της εικόνος του αγίου Τιµοθέου και 
των λειψάνων αυτού. Εις τας λιτανείας ταύτας ελάµβανον οι λιτανεύοντες και δύο ετέρας εικό-
νας, ων η µία παρίστα τον άγιον Τιµόθεον καταδιώκοντα την Πανώλην η δε ετέρα καρφώνοντα 
αυτήν. Και λειτουργίαι ετελούντο εν τε τω καθολικώ Ναώ, και τω της αγίας Τριάδος κατά της 
ασθενείας ταύτης και παρακλήσεις καθ’ ας εχωροστάτει ο Μητροπολίτης Αθηνών Γαβριήλ».1 
Μεγάλο µέρος λοιπόν των κατοίκων της Αθήνας αναγκάστηκε να καταφύγει στα βουνά 

αποβλέποντας στη φιλοξενία των µοναστηριών Πεντέλης και Υµηττού. Στην Πεντέλη επίσης 
κατέφυγαν και οικογένειες προερχόµενες από τους µικρούς οικισµούς του Κορωπίου, όπως 
γράφει ο Νίκος Παπαγιαννάκος.2 Ποια τάξη των πολιτών όµως φιλοξένησε η µονή Πεντέλης; 
Μήπως τους φτωχούς και τους δύστυχους; Τέτοια προνόµια είχαν µόνο οι πλούσιοι, τους ο-
ποίους τα µοναστήρια εκτιµούσαν ιδιαίτερως (για τα πλούτη τους φυσικά). Ας δούµε τι γρά-
φει ο Κύριλλος ∆έγλερης στα αποµνηµονεύµατά του: «Καθ’ όλην την διάρκειαν της λοιµικής 
νόσου διέµενεν εν τη Μονή Πεντέλης όλον το αρχοντολόϊ, ήτοι της πρώτης τάξεως πολίται, δια-
τρεφόµενοι και περιποιούµενοι επαξίως της τάξεών των, οι δε µοναχοί εκκενώσαντες την Μο-
νήν διεσπάρησαν εις τα διάφορα µετόχια, τόσο δε ευχαριστήθηκαν παρ’ αυτών οι µοναχοί, ώ-
στε όταν έπαυσεν η νόσος και ανεχώρουν τούς προέπεµπον κάτωθεν της Μονής και ήταν η ώρα 
µεσηµέρι. 

“ Άιντε παιδιά µου εις το καλό” φιλούσαν και τα χέρια».3 
Σύµφωνα µε τον Σταύρο ∆. Κούρτη: «...Μόλις έφτανε η πανούκλα, ο κόσµος έφευγε από την 
Αθήνα. Έτσι έγινε και τούτη τη φορά. Οι πιο πολλοί σκόρπισαν στις εξοχές και στα µοναστήρια. 
Η Καισαριανή κ’ η Πεντέλη ήταν τα µεγάλα καταφύγια. Η πρώτη για το λαό και η δεύτερη για 
το αρχοντολόι.[...] 
Το αρχοντολόι όπως καταλαβαίνεις, περνούσε ζωή χαρισάµενη στο πλούσιο µοναστήρι. Κι 

όσο κρατούσε η αρρώστια, οι άρχοντες µε τις φαµίλιες τους έµεναν στα κελλιά της µονής κ’ εκεί 
έτρωγαν κ’ έπιναν. Οι καλόγεροι έφευγαν στα διάφορα µετόχια. Και το µοναστήρι ήταν σαν φέ-
ουδο των αρχόντων!  
Το καλοκαίρι ανέβαινε κι ο λαός στην Πεντέλη κ’ έµενε στο ύπαιθρο, κάτω από τα δέντρα. Το 

µοναστήρι έδινε ψωµί, σ’ όλο τον κόσµο, δύο φορές την ηµέρα. Τα ψωµιά τα έφτιαχναν µικρά 
και στρογγυλά και τα ΄λέγαν καλογεράκια.  
Η φύση, τα δάση κι ο καθαρός αγέρας, εµπόδιζαν την αρρώστια να φτάσει στην Πεντέλη. Έ-

τσι σιγά σιγά το µοναστήρι έβγαλε τη φήµη πως δεν το πιάνει η πανούκλα. [...] 
Το αρχοντολόϊ όπως είπαµε καλοπερνούσε στην Πεντέλη. Κι όταν πια πέρασε η αρρώστια, 

έκαναν λειτουργιά στο εκκλησάκι της Αγιά Τριάδας κ’ ύστερα ένα γερό ξεφάντωµα. Κ’ η Φιλιά 
η Βροντογούνη, η τοµαρού, που δεν την κάλεσαν οι κυράδες στο γλεντοκόπι, θύµωσε µαζί του. 
Και να τις τους έψαλλε: 
 

Σαράντα πέντε µπούκλιζες 
Και κούπες ασηµένιες 

Τις ήπιαν οι αρχόντισσες 
Οι ξεφταλαγιασµένες. 

Φωνάζ’ η Αλεξάνδραινα 
Τρέξετε θηλυκά 

Αλυσιβάκι φέρτε µου 
Να πιάσει την καρδιά µου. 

 
Κ’ η Αλεξάνδραινα η Μπενιζέλου, που η Φιλιά τόσο την ξευτέλισε, της αποκρίθηκε. 
 

Κυρά Φιλιά εµίσεψε 
και φεύγει απ’ την Πεντέλη 
και κλαίει το νοσοκοµειό 

                                                 
1 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄: Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 65-68. Εν Αθήναις, 
1905. 
2 «Μελετώντας την εξέλιξη της ναοδοµίας στη ΝΑ Αττική κατά την τουρκοκρατία». 
3 ∆ηµ. Καµπούρογλου, «Μνηµεία», τοµ. Α΄, σελ. 397. 
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και όλ’ οι καλογέροι.»1 
Όµως δεν ήταν µόνο η φιλοξενία που παρείχαν οι µοναχοί στους αθηναίους άρχοντες, αλλά 

και εκτάσεις στο βουνό για να χτίσουν παραθεριστικούς πύργους και καταφύγια στην περί-
πτωση επιδηµιών. Τέτοιους πύργους στην Πεντέλη είχαν οι άρχοντες Ταρωνίτες και Μισερα-
λιώτες, όπως µας πληροφορεί ο ∆ηµ. Αλ. Γέροντας.2 
Ο Αλβανάκης αναφέρει πως ακόµα και Τούρκοι έσπευδαν στα µοναστήρια µε λαµπάδες 

δια την εξιλέωσιν του Θείου και την κατάπαυσιν του κακού. Μέχρι και χανούµισες ανέβαι-
ναν ξυπόλητες στην Πεντέλη και στον Υµηττό γιατί το είχαν τάµα.  

 
Το ξεπούληµα της γης 

 
Τα τελευταία προ επαναστατικά γεγονότα της µονής σηµαδεύτηκαν µε υποθέσεις καταπάτη-
σης περιουσιακών στοιχείων της µονής, η οποία ως έσχατο µέσο προστασίας των δικαιωµά-
των της χρησιµοποιούσε τα συνήθη πατριαρχικά επιτίµια. Το 1818 εξαπολύθηκε πατριαρχικό 
σιγίλιο µε τις καθιερωµένες κατάρες ενάντια σε εκείνους οι οποίοι «καταπατούσι τους τόπους 
και τα σύνορα του ειρηµένου Ιερού Καταγωγίου της Πεντέλης».3  
Κατάρες λοιπόν σε όσους καταπατούσαν τις ιδιοκτησίες της µονής, ιδιοκτησίες που απο-

κτήθηκαν εντελώς λαθραία, και οι οποίες κατόπιν πουλήθηκαν µε αποτέλεσµα να θησαυρίζει 
η µονή.  
Απέκτησαν εκτάσεις σε όλη σχεδόν την Ανατολική Αττική, στο Παλαιοχώρι, στο Βρανά, 

στη Βραυρώνα, στην Πετρέζα, στη Βελανιδέζα, όπως και στο Γέρακα .  
Ο Καµπούρογλου παραθέτει τα εξής σχετικά µε κάποιον ηγούµενο της µονής: «Κατά την 

εγκατάστασιν του Βασιλείου, όπως ήτο άλλως τε φυσικόν κατόπιν των καταστροφών του Αγώ-
νος, εις µεγάλην ένδειαν είχε περιέλθει η Μονή. 
   Ο τότε ηγούµενος εκτραγωδεί την κατάστασιν εις επιστολήν του προς τον τοποτηρητήν του 
θρόνου Αθηνών Ταλαντίου Νεόφυτον, παραπονείται δε κατά των τότε δηµογερόντων, που δεν 
τον αφίνουν να πωλήση ούτε ένα µικρόν ιδιόκτητόν του χωράφι, και θεωρεί συµφέρον εις την 
Μονήν να εκποιηθούν αι εν Αθήναις άγονοι κτήσεις της προς 1500 γρόσια το στρέµµα!»4 
∆ιάφορα άλλα περιστατικά αναφέρονται στον κώδικα του Πούλου. Σε αυτά φαίνεται πως οι 

µοναχοί µε την ιδιότητα του αγοραστή ή του πωλητή συναλλάσσονταν ελεύθερα, πράγµα που 
συναντάται και σε πράξεις προηγούµενες του κώδικα Πούλου, δηλ. του 17ου, 18ου και των 
αρχών του 19ου αιώνα. Μερικά παραδείγµατα: στην πράξη 379 (16 Φεβρουαρίου 1825) δια-
βάζουµε: «...Ο Γρηγόρης Καλόγερος της Πεντέλης... επούλησεν αµπέλι... κληρονοµίαν από α-
δελφήν του Φιλίαν στρέµµατα προικήσια πλησίον... εις την Αγαθήν θυγατέρα ποτέ Παντελίου 
Ψύλλα, το οποίο σήµερον δηµοσίως επούλησε, παρέδωκεν εις εκποίησιν τελείαν, ασφαλή και 
αµετάτρεπτον εις την ειρηµένην δια της τιµής των γροσίων εκατόν σαράντα τα οποία έλαβε ευ-
θύς...» Σε µια άλλη πράξη (29 Απριλίου 1800): «Η Μαρία, σύζηγος Παναγιώτη Καρόρη, µε 
“ γνώµιν και θέλησιν του συζήγου της” πούλησε τα ελαιόδενδρά της –το “ προικίον” της, όπως 
αναγράφεται– στο Χαλάνδρι, “ εις τελείαν πούλησιν του Σωτήρα Μπιτζαχτσή, καλογήρου του 
Μοναστηρίου Πεντέλης δια γρόσια 135”. Προστίθεται ότι ο αγοραστής καλόγηρος “ εκ του νυν 
και εις το εξής αγροικιέται και κράζεται καθολικός νοικοκύρης” ».5 Μια άλλη βεβαίωση περί 
ιδιοκτησίας των µοναχών είναι το συµβόλαιο 704, το οποίο αναφέρεται στα όρια κτήµατος 
του ηγουµένου Πεντέλης. 
Το ξεπούληµα της Πεντέλης και της Αττικής είναι µια παράδοση η οποία διατηρήθηκε α-

κέραιη στους αιώνες που πέρασαν, και συνεχίζεται µε φρενήρεις ρυθµούς από τους σηµερι-
νούς κατοίκους της µονής.  
 

 

                                                 
1 «Υγεία και θανατικά στην Αθήνα», περιοδικό Νέα Εστία, τ. 1368, σελ 876-877 (Αθήναι, 1 Ιουλίου 
1984). 
2 «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού». 
3 Βολανάκης, «Μουσείο Πεντέλης», σελ. 38-40. 
4 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 61. 
5 «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού». 
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Το «παιδοµάζωµα» 
 
Ως γνωστόν, το λεγόµενο «παιδοµάζωµα» ήταν µία βίαιη µορφή εξισλαµισµού, όπου οι 
Τούρκοι άρπαζαν τα νεαρά παιδιά από τις οικογένειές τους. Υποτίθεται, λοιπόν, ότι στην Α-
θήνα, κατά την εποχή του παιδωµαζώµατος, οι γονείς φυγάδευαν τα παιδιά τους στην Πεντέ-
λη. Ήταν παιδιά ηλικίας µέχρι και 20 ετών, τα οποία κατέφευγαν εκεί ενώ ταυτόχρονα προε-
τοιµάζονταν για ένοπλη αντίσταση κατά των Τούρκων. Τα παιδιά των Αθηναίων κατέφταναν 
στη µονή όπου διδάσκονταν τα γράµµατα από τους µοναχούς.  
Υπήρξαν εξισλαµισµοί; Υπήρξαν, όµως δεν ήταν βίαιοι·1 και άρα δεν υπήρχε κανένας λό-

γος φυγάδευσης των παιδιών.  
Είναι ωστόσο αλήθεια πως υπήρχαν πολλά παιδιά που πήγαιναν στη µονή Πεντέλης και γί-

νονταν καλόγεροι, όµως ο λόγος δεν ήταν η αποφυγή του «παιδοµαζώµατος», και ούτε φυσι-
κά προετοιµάζονταν για ένοπλη αντίσταση κατά των Τούρκων. Σε µια τέτοια ζοφερή εποχή 
αποτελούσε λύση για καλύτερη διαβίωση. Σε αυτά τα καλογεροπαίδια αναφέρεται και ο 
Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεµπί: «Εκεί διακονεύουν και µερικοί: “ µαχµουµπούγ πετσέ 
παπά γουλαµλαρί” (“ όµορφοι νεαροί παπαδοκαλόγεροι”). Είναι τόσο ωραίοι και λαχταριστοί, 
που δεν βρίσκω λόγια να  τους περιγράψω».2  

 
Το «Κρυφό Σχολειό» 

 
Πολύς λόγος έχει γίνει για το «περίφηµο» κρυφό σχολειό της µονής Πεντέλης. Τόσο οι πατέ-
ρες της µονής όσο και χριστιανοί µελετητές έχουν µιλήσει µε δέος γι’ αυτό.  
Αν και το «κρυφό σχολειό» έχει ριζώσει για τα καλά στο νεοελληνικό συλλογικό ασυνεί-

δητο υπάρχει παραπλεύρως πληθώρα ενστάσεων οι οποίες αµφισβητούν την ύπαρξή του.3 
                                                 
1 Ο Γιάννης Σκαρίµπας (απόγονος ο ίδιος αγωνιστών του ’21) γράφει τα ακόλουθα µε το χαρακτηρι-
στικό καυστικό του ύφος: «Λέγεται, γράφεται και γενικώς πιστεύεται ότι ο γενιτσαρισµός ήταν ένα βίαιο 
και αγροίκο παιδωµάζωµα των Ελληνόπουλων του υπόδουλου στους Τούρκους έθνους µας, τροµερή και 
άγρια µάστιγα της πάσας ραγιάδικης εθνότητας και ιδιαίτατα της ελληνικής. Και τάχα πως ολοφύρονταν 
οι µανάδες των αγοριών που τάχα τ’ άρπαξαν από το σπιτικό τους προαύλιο, οι ζαπιέδες παλιότουρκοι! 
Πού να ξέρουν οι “ γιοκ Μαλτέζοι” ιστορικοί µας ότι για τις µανάδες αυτές και για την οικογένειά τους 
ολόκληρη, µια τέτοια θεόσταλτη και περιζήτητη τύχη θα κινούσε τη ζήλεια των άλλων οικογενειών και 
µανάδων που οι “ κανακάρηδές” τους κινδυνεύουν... να µείνουν στο ράφι! [...] Οποία λοιπόν πλάνη! Και 
οποία αγκύλωση και συκοφαντία των εν τοις πράγµατι υπαρξαθέντων...»1 
Ο Ανδρέας Παππάς εξηγεί επίσης: «Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας δεν υπήρξαν βίαιοι εξισλα-

µισµοί στη µετέπειτα ελληνική επικράτεια. Οι Οθωµανοί, εφόσον οι υπόδουλοι λαοί κατέβαλλαν κανονι-
κά τους φόρους που τους αναλογούσαν, δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα µε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. 
Οι µαζικοί εξισλαµισµοί που παρατηρούνται στα Βαλκάνια (Βοσνία, Αλβανία κ.λπ.) έγιναν, κατά κανόνα, 
µε τη θέληση εκείνων που αλλαξοπίστησαν, και ειδικότερα µε σκοπό να έχουν καλύτερες σχέσεις µε τον 
κατακτητή και να συµµετέχουν από καλύτερη θέση στη νοµή και άσκηση της εξουσίας. H επάνδρωση των 
Γενιτσάρων, από ένα χρονικό σηµείο και έπειτα τουλάχιστον, δεν γινόταν βιαίως, µέσω «παιδοµαζώµα-
τος». Αντίθετα µάλιστα, όσο το σώµα αυτό αποκτούσε εξέχουσα θέση στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, 
αρκετοί γονείς προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τη «σταδιοδροµία» των παιδιών τους µέσω της κατάτα-
ξής τους στους Γενίτσαρους». (Εφηµερίδα “Το Βήµα”: «10 µικροί µύθοι για το 1821» [25/3/2006])  
2 «Ταξίδι στην Ελλάδα», εκδ.Εκάτη, σελ. 189. (Σηµ. Η δήλωση του Τούρκου περιηγητή µάλλον δεν 
άρεσε στον Τζώρτζογλου, ο οποίος τη µετέφρασε ως εξής: «Σ’ αυτό το περίτεχνα φτειαγµένο µοναστήρι 
υπάρχουν καλογεροπαίδια τόσο καλίφωνα, που δεν φτάνει η γλώσσα για τον έπαινό τους». (Βλ. «Ιστορί-
α, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού», σελ. 13, σηµ. 4). 
3 Σύµφωνα µε µια άποψη πρόκειται για µύθο ο οποίος αναδύθηκε µέσα από τον πίνακα του ζωγράφου 
Νικηφόρου Λύτρα, το 1885. Η εκκλησία καπηλεύτηκε το έργο του και το πλάσαρε ως ιστορικό γεγο-
νός. Έτσι, ολόκληρες γενιές µεγάλωσαν αναγνωρίζοντας ως αληθινό το µύθο αυτό, και κάπως έτσι 
προέκυψε και το γνωστό τραγουδάκι «φεγγαράκι µου λαµπρό...» Αν αυτή η άποψη δεν είναι αληθής, 
υπάρχουν πολλοί ιστορικοί που αρνούνται κατηγορηµατικά την ύπαρξη κρυφών σχολειών, όπως ο Β. 
Σφυρόερας, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο Αλέξης Πολίτης, ο Ματθαίος Παρανίκας, ο Μανουήλ Γεδεών, 
(1851-1943), λόγιος από την Κωνσταντινούπολη και κατόπιν χαρτοφύλακας - χρονογράφος της Μεγά-
λης Εκκλησίας αλλά και µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. Όλοι τους είναι κατηγορηµατικοί: Το «κρυφό 
σχολειό» είναι µύθος. Η ύπαρξη κρυφών σχολειών δεν επισηµαίνεται σε κανένα κείµενο της Τουρκο-
κρατίας· πρόκειται για όρο που επινοήθηκε µετά τα µέσα του 19ου αιώνα.  
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Αυτό δεν εµπόδισε φυσικά τα µοναστήρια να πλασάρουν τις κατακόµβες τους ως «κρυφά 
σχολειά». Ένα από αυτά είναι και η µονή Πεντέλης, η οποία όπως θα δούµε χρησιµοποίησε 
το παλιό της οστεοφυλάκιο ως «κρυφό σχολειό». Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι µέχρι τη 
δεκαετία του 1960 τα «κρυφά σχολειά» στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσαν τα 6-7, ενώ από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1970 αυτά ξεπερνούσαν τα 100!1 Εδώ θα δούµε ότι την ίδια περίοδο 
(δεκαετία ’70) «ανακαλύφθηκε» το «κρυφό σχολειό» της µονής από τον ηγούµενο Θεόκλητο 
Φεφέ.  
 

Ο ρόλος της µονής στο ξεκίνηµα του Αγώνα 
 
Λέγεται πως η µονή Πεντέλης έπαιξε το σηµαντικότερο ρόλο στο ξεκίνηµα του Αγώνα, τρο-
φοδοτώντας τους αγωνιστές µε µπαρούτι για την άµυνα της Αθήνας, και γι’ αυτό η µονή έ-
φτασε να θεωρείται «Κάστρο του Έθνους και της Ορθοδοξίας».  
Όπως γράφει στα αποµνηµονεύµατά του ο Κύριλλος ∆έγλερης, µε την έκρηξη της επανά-

στασης οι καταθορυβηµένοι Τούρκοι προέβησαν στη σφαγή χριστιανών. Τότε, οι ηγούµενοι 
των µονών Πεντέλης και Πετράκη επισκέφθηκαν τον Τούρκο διοικητή της Αθήνας και του 
είπαν τούτα: «Σας βλέποµεν αγάδες πολύ ανήσυχους µήπως και ’µεις δεν έχοµεν τους ίδιους 
φόβους; Και ηµείς ακούοµεν κλέφτας εις το ένα µέρος κλέφτας εις το άλλο· µήπως περισσότερο 
βιος έχετε σεις από µας; προτείνω να γίνοµεν ένα, Τούρκοι και Ρωµαίοι, και όλοι µαζί να φυ-
λάξωµεν την Χώραν η οποία είναι καλώς περιτειχισµένη και όποιος αγαπά ας έλθη». Ο Αθα-
νάσιος Νίκας κάνει λόγο για «στρατήγηµα»,2 ότι δηλαδή σκοπός ήταν να πιστέψουν οι Τούρ-
κοι πως οι Αθηναίοι είναι αντίθετοι σε κάθε εξέγερση, ενώ στην πραγµατικότητα κάλυπταν 
τους επαναστάτες οι οποίοι συγκεντρώνονταν στο Μενίδι για την κατάληψη της Αθήνας. Αυ-
τά τα λόγια, αν ειπώθηκαν, µάλλον δεν είχαν να κάνουν µε κάποια συνοµωσία κλήρου - επα-
ναστατών κατά των Τούρκων.  
Οι ηγούµενοι, όχι µόνο της µονής Πεντέλης αλλά και της Ταώ, όπως επίσης και της Και-

σαριανής στον Υµηττό, ήταν αυτοί που κατά τον Καµπούρογλου έπαιρναν µέρος στην εκλο-
γή των δηµογερόντων, αν και όχι πάντα απαραίτητα, όπως τονίζει ο Καµπούρογλου· έπαιρ-
ναν όµως µέρος.3 Οι δηµογέροντες (ή προεστοί, ή άρχοντες, ή κοτζαµπάσηδες), όπως γνωρί-
ζουµε, κατάγονταν από πλούσιες οικογένειες, και ήταν αυτοί που είχαν αναλάβει τη διαφύλα-
ξη της τάξης και τη συλλογή των φόρων για λογαριασµό του σουλτάνου. Κάποιες από αυτές 
τις οικογένειες συνδέονταν µε την Πεντέλη και τις µονές της, όπως οι οικογένειες Βρανά, 
Καµατηρού, Πικέρνη, Μισεραλιώτου και Ταρωνίτη. Οι τελευταίοι όπως είδαµε είχαν και 
πύργους στην Πεντέλη. Ο Καµπούρογλου παρουσιάζει τους δηµογέροντες όχι µόνο ως τοπι-
κούς άρχοντες αλλά και ως προστάτες του πολύπαθου γένους, ενώ ζητάει να γίνει κατανοη-
τός ο γεµάτος ευθύνες και δυσκολίες ρόλος τους, και λέει ότι θα πρέπει να πάψει πλέον να 
υφίσταται ο –κατ’ αυτόν– άδικος αλλά και υβριστικός χαρακτηρισµός «κοτζαµπάσης» γι’ αυ-
τούς τους ανθρώπους που τόσο πάσχιζαν για τον υπόδουλο λαό.4 Οι κοτζαµπάσηδες, όµως, 
στην πλειοψηφία τους ήταν άτοµα που συµπεριφέρονταν µε περιφρόνηση στο λαό, ενώ πολ-
λές φορές η συµπεριφορά τους ήταν χειρότερη κι από των Τούρκων ακόµα. Το ενδιαφέρον 
τους περιοριζόταν στη διατήρηση της εξουσίας και στην απόκτηση ολοένα και περισσότερο 
πλούτου. Και είναι προφανές ότι λόγω αυτού δεν έβλεπαν να καθόλου καλό µάτι τους ξεση-

                                                                                                                                            
Αυτοί όπως και αρκετοί άλλοι καθηγητές ιστορικοί υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να 

λειτουργούν κρυφά σχολειά επειδή οι Τούρκοι δε νοιάζονταν καν για την εκπαίδευση, παρά το µόνο 
που τους ενδιέφερε ήταν η καταβολή φόρων στο σουλτάνο. Από κει και πέρα ο καθένας µπορούσε να 
µάθει όποια γλώσσα ήθελε χωρίς καµία παρενόχληση. Αντιθέτως, αναφέρεται η ύπαρξη πολλών νόµι-
µων σχολείων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στο «Λεξικό» του Γεώργιου Κωνσταντίνου (Α΄ έκδο-
ση 1757), αναφέρεται η ύπαρξη 35 ανώτερων σχολείων σε 29 πόλεις.  
Η εκκλησία ήθελε κι αυτή µερίδιο δόξας στην εξέγερση των Ελλήνων ενάντια στους Οθωµανούς. 

Και γι’ αυτό σκαρφίστηκε το µύθο του «κρυφού σχολειού» αλλά και άλλους, όπως το ότι πολέµησε 
στο πλευρό των αγωνιστών. Αυτό θα εξετάσουµε αµέσως µετά.  
1 Βλ. http://antichainletter.wordpress.com 
2 «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού», σελ. 28. 
3 «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 126. 
4 Ό.π., σελ. 138 & 146. 
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κωµούς των υπόδουλων Ελλήνων, γιατί αυτό έθετε αυτοµάτως σε κίνδυνο τα προνόµιά τους. 
Η κατακραυγή εναντίον τους ήταν έντονη όχι µόνο από τους Έλληνες αλλά ακόµα και από 
τους ξένους ταξιδιώτες που επισκέπτονταν την Ελλάδα. Ο Καποδίστριας τους αποκαλούσε 
«Τούρκους φέροντες χριστιανικά ονόµατα», ο Κουντουριώτης «τουρκοπροεστούς» και ο λαός 
«τουρκοκοτζαµπάσηδες».1 Aλλά και ο Φωτάκος στα «Αποµνηµονεύµατα περί της Ελληνικής 
Επανάστασης» γράφει τα κάτωθι: «Οι κοτζαµπάσηδες ήταν χωρισµένοι σε δύο παρατάξεις και 
καθεµιά ακολουθούσε και υπηρετούσε αντίστοιχη τουρκική παράταξη. Κάθε παράταξη ήθελε να 
έχει την εξουσία, για να διοικεί τον τόπο και να  πλουτίζει. 
Για να αποκτήσει την εξουσία η µια ή η άλλη παράταξη, έστελνε στον σουλτάνο αντιπροσώ-

πους της, για να προστατέψουν τάχα τους ραγιάδες από τις καταχρήσεις των Τούρκων, ενώ 
στην πραγµατικότητα τους έστελναν για να διώξουν τους αντιπάλους τους από την εξουσία και 
να την πάρουν αυτοί. Όλα τα έξοδα που γίνονταν για την αποστολή και διαµονή των αντιπρο-
σώπων στην Κωνσταντινούπολη από τον ίδιο τον ραγιά πληρώνονταν. 
Και η µια και η άλλη φατρία ξόδευαν, και οποιαδήποτε έπειτα φαινόταν νικήτρια και είχε και 

πασά δικό της, όλα τα έξοδα τα φόρτωνε στους ραγιάδες». Ο θεσµός της δηµογεροντίας κα-
ταργήθηκε το 1830 από τον Καποδίστρια. 
Για να επιστρέψω λοιπόν στο κυρίως θέµα, που δεν είναι οι κοτζαµπάσηδες αλλά η µονή 

Πεντέλης: είδαµε ποιοί άνθρωποι εκλέγονταν µε τις «ευλογίες» των ηγουµένων της Πεντέλης 
και των άλλων µονών. Εποµένως, πώς θα µπορούσε η µονή να προστατεύει τους επαναστά-
τες αλλά και να συνεισφέρει στην ένοπλη αντίσταση, όταν από την άλλη είχε λόγο στην ε-
κλογή των δυναστών του λαού, οι οποίοι κάθε άλλο παρά την επανάσταση επιθυµούσαν;  
Θα µπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι µιλάµε για διαφορετικούς ηγούµενους και για δια-

φορετικές εποχές· δηλαδή, άλλος ήταν ο ηγούµενος που πήγε και «ξεγέλασε» τους Τούρκους 
εξυπηρετώντας τα συµφέροντα των επαναστατών, και άλλος ο ηγούµενος που στήριζε τη µά-
στιγα των δηµογερόντων. Ακόµα όµως και αν πρόκειται για διαφορετικούς ανθρώπους, η νο-
οτροπία της Εκκλησίας ήταν καθαρά αντιεπαναστατική. Κανένας ιερωµένος –και ειδικά η-
γούµενος– δε θα εκδήλωνε έµπρακτη ή έστω θεωρητική συµπαράσταση στους επαναστάτες.  
Παρ’όλα αυτά, ο κλήρος, γνωστός πλέον για την τάση του να πείσει τον κόσµο ότι συνέβαλε 
στην απελευθέρωση της Ελλάδας, είτε κατασκεύασε µύθους, είτε χρησιµοποίησε αληθινά 
περιστατικά προσθέτοντας σε αυτά και τη δική της «συµβολή». Μια από αυτές τις ιστορίες 
είναι κι αυτή που περιγράφει ο ∆ηµήτρης Αλ. Γέροντας: «Με τις ευλογίες της εκκλησίας, ό-
πως παντού, άρχιζε ο αγώνας στην Αττική και στην Αθήνα. [...]  
Σε τούτο το συνταρακτικό γεγονός, δηλαδή την ευλογηµένη επανάσταση του 1821, µπορού-

σαν αυτά τα φυτώρια των εθνικών παραδόσεων, οι Μονές, να µείνουν ξένες και αµέτοχες; 
Στη Μονή λοιπόν της Πεντέλης, σ’ αυτήν την κιβωτό των παραδόσεων του Έθνους, άγρυπνοι 

οι µοναχοί ετοίµαζαν την πυρίτιδα για τους επαναστάτες. 
Οι σφαίρες και τα φυσέκια ετοιµαζόντουσαν στο Μετόχι της ίδιας Μονής, στην Αγία ∆ύνα-

µη...[...] 
Εκεί άφηναν το µπαρούτι οι µοναχοί. ∆ίπλα στο σεµνό και ταπεινό αυτό εκκλησάκι ήταν το 

σπίτι του Αθηναίου, Σπύρου Καπουτσιµάδη. Ο µοναδικός της εποχής εκείνης πυροτέχνης, ο 
Μαστρο-Παυλής, πρόγονος της γνωστής αθηναϊκής οικογένειας Παυλίδου, νύχτες ολόκληρες, 
ετοίµαζε τα πυροµαχικά και λίγο πριν ξηµερώσει τα παρέδιδε στον γείτονά του, τον Καπουτσι-
µάδη. 
Από το σπίτι του Καπουτσιµάδη, µια σεβαστή Αθηναία, η Κυρά Μανώλαινα του Μπινιάρη, τα 

έκρυβε στους µπόγους των απλύτων της, που τα εφόρτωνε στο υποµονετικό τετράποδό της. Από 
κει τα µετέφερε στην Καλλιρόη, βγαίνοντας από τα τείχη της πόλεως είτε από την πύλη του Α-
δριανού είτε από την Μπουµπουνίστρα, όπου τώρα ο άγνωστος στρατιώτης. 
Στη γέφυρα του Σταδίου την περίµενε ειδικός απεσταλµένος από τους επαναστάτες, που πα-

ραλάµβανε τα πυροµαχικά και τα παράδινε στους µαχητές. [...] 
Έτσι, µε αλήθειες που µοιάζουν µε ψέµµατα αλλά και µε ψέµµατα που όµως ήσαν αλήθειες, 

άρχισε ο επικός εκείνος αγώνας. 

                                                 
1 www.etaksi2011.blogspot.gr 
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Οι µοναχοί της Μονής ολόψυχα µετέχουν και βοηθάν αποτελεσµατικά τους επαναστάτες. Εί-
κοσι – δυο από αυτούς κατατάσσονται στα σώµατα των Αθηναίων και των άλλων αττικών που 
αγωνιζόντουσαν µαζί τους.  
Ο ηγούµενος της Μονής Κύριλλος ∆έγλερης, στα “ αποµνηµονεύµατά” του αναφέρει ότι στην 

πολιορκία της Ακροπόλεως από τους Έλληνες, “ το πλείστον µέρος του άρτου παρείχετο υπό 
των δύο µονών, της Πεντέλης και Πετράκη ως και του κρέατος εκ των ποιµνίων και των βου-
κολίων αυτών”. 
Κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα, η Μονή Πεντέλης έχασε τα πιο πολλά από τα πολύτιµα 

κειµήλιά της, που οι µοναχοί τα είχαν κρύψει, µε κάθε προσοχή και µε κάθε επιµέλεια, σε κρυ-
ψώνες. Τους κρυψώνες αυτούς τους ανακάλυψαν οι Τούρκοι και άρπαγες πάντοτε, απεκόµισαν 
τους θησαυρούς. Αλλά και µια άλλη σηµαντική ζηµία υπέστη η Μονή κατά τη διάρκεια της επα-
ναστάσεως. Όλα τα βιβλία της, µετά την παράδοση της Ακροπόλεως από τους Τούρκους στους 
Έλληνες, µεταφέρθηκαν για περισσότερη ασφάλεια µέσα στον ιερό µας Βράχο.  

“ Εκεί – γράφει ο ∆έγλερης – τα µεν εις χάρτην βιβλία εχρησίµευσαν διά φυσέκια, αι δε µεµ-
βράναι διασκορπίσθηκαν τήδε κακείσαι” ».1 
Τι περίεργο όµως... όπου κι αν αναζητήσουµε πληροφορίες στο διαδίκτυο για τον Παυλή 

βλέπουµε ότι το µπαρούτι το κατασκεύαζε ο ίδιος και όχι οι µοναχοί: «...στο “ Γλυκισµατο-
ποιείον” του Σπυρίδωνα Παυλίδη που άνοιξε το 1841 στη γωνία Αιόλου και Βύσσης, εκεί που 
ο πατέρας του σοκολατοποιού, Αλέξης Παυλής µε το παρατσούκλη Μπαρουξής το πρωί έφτια-
χνε µπαρούτι για τους Τούρκους και το βράδυ ετοίµαζε πολεµοφόδια για τους Έλληνες επανα-
στάτες. Έτσι µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η ελληνική σοκολάτα “ µυρίζει µπαρούτι!” »2 Ακό-
µα: «Ο Παυλής Αλέξης Μπαρουξής ήταν εκείνος που µε το προϊόν του µπαρουτόµυλού του ε-
φοδίαζε τους αγωνιστές στο διάστηµα της προπαρασκευής της Επανάστασης. Οι δε απόγονοί 
του µε το όνοµα Παυλίδης, πλέον, στη θέση του πάλαι ποτέ µπαρουτάδικου έκτισαν εργοστάσι-
ο... “ τσικολάτας” ».3 ∆ε φαίνεται πουθενά να γίνεται λόγος για µπαρουτοκατασκευαστές µο-
ναχούς.  
Οι µοναχοί δεν περιορίστηκαν στην «κατασκευή µπαρουτιού». Λέγεται ακόµα ότι τα πολύ-

τιµα βιβλία της µονής χρησίµευσαν για φυσέκια, όπως γράφει ο ∆έγλερης: «Την δε βιβλιοθή-
κην της Μονής και του σχολείου της πόλεως (σχολής του Ντέκα) είχοµεν µεταφέρει προ της πο-
λιορκίας εν τω φρουρίω προς ασφάλειαν. Εκεί τα µεν εις χάρτην βιβλία εχρησίµευσαν δια φυ-
σέκια, αι δε µεµβράναι διεσκορπίσθησαν τήδε κακείσε· µέγα δε µέρος των βιβλίων της µονής 
Πεντέλης είχε καταστραφεί παρά των Αλβανών Οθωµανών τω 1769(;), ότε καταδιωκόµενοι εκ 
της Πελοποννήσου αφηνιάσαντες κατά της Βασιλείας διεσκορπίσθησαν εις την Αττικήν και ε-
στρατοπεύδευσαν εις Κηφισσίαν, Αµαρούσιον και Χαλάνδριον, όθεν καταπολεµηθέντες µέχρι 
των ∆ερβενοχωρίων κατεστράφησαν».4  
Για τα λοιπά κειµήλια της µονής Πεντέλης ο Κύριλλος σηµειώνει τα εξής: «Πριν δε φθάσει 

εις τας Αθήνας ο Οµέρ Βρυώνης είχε δοθεί αυστηρά διαταγή υπό των διοικούντων τα κοινά της 
πόλεως ουδείς να µην εκβάλη τίποτε εκ των πραγµάτων αυτού και µεταφέρει εις τας νήσους· 
διότι φεύγουν και αυτοί και µένει η πόλις έρηµος οπλιτών, εκτός των όσων είχον πριν µεταφέ-
ρει. Ένεκα της διαταγής ταύτης, εν η ήσαν πρώτοι οι ηγούµενοι υπογεγραµµένοι (διότι ένδεκα 
πολίται και οι ηγούµενοι εκυβέρνων [τότε] άπαντα της πόλης κοινά), ηναγκάσθηκαν τότε και αι 
δύο Μοναί και εναπέθεσαν αµφότεραι άπαντα τα πολύτιµα πράγµατα των Μονών εις τας εν 
τοις εν Αθήναις µετοχίοις αυτών υπογείους κρυψώνας. Αλλά την κρυψώνα της Πεντέλης εύρον 
οι στρατιώται του Οµέρ Βρυώνη, εν τη οποία ήσαν άπαντα τα κειµήλια της Μονής, ιερά σκεύη 
και άµφια, άγια λείψανα, τα έγγραφα των ιδιοκτησιών της Μονής, προνόµια και δικαιώµατα 
της οικογενείας δια σουλτανικών φιρµανίων και Πατριαρχικών σιγιλλίων. Τα πάντα απωλέ-
σθησαν και παν ό,τι σπουδαίον υπήρχεν εν τη Μονή, δυνάµενον να συντελέση εις την αρχικήν 
σύστασιν αυτής». Αυτά περιγράφονται από τους ιερωµένους, χωρίς όµως να επιβεβαιώνονται 
από κάποιον άλλον ιστορικό της τουρκοκρατίας. Όπως επίσης, δε βεβαιώνεται από πουθενά 
αλλού αυτό που αναφέρει ο Αλβανάκης, ότι «κατά την αρχήν της Επαναστάσεως ευρίσκοµεν 

                                                 
1 «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού», σελ. 43. 
2 www.tovima.gr και www.webcache.googleusercontent.com 
3 www.boraeinai.blogspot.gr 
4 Ό.π. 
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22 Πεντελιώτας Μοναχούς, µαχοµένους παρά την θέσιν Γεφυράκια ή Ρεµατιά του Αµαρουσίου, 
εν η πολλοί Αµαρουσιώται εφονεύθησαν, πλην άγνωστο αν, και πόσοι Μοναχοί. Εκ τούτου ό-
µως καταφαίνεται ότι οι Πεντελιώται Καλόγηροι, έλαβον τα όπλα κατά του κοινού εχθρού και 
εξετέλεσαν και ως Έλληνες το προς την πατρίδα καθήκον, τιµήν και δόξαν και υπόληψιν προ-
σπορίσαντες...»1 Αναζητώντας στοιχεία περί αυτού έβρισκα µόνο αναφορές για τους πεσόντες 
Μαρουσιώτες, καµία όµως αναφορά για συµµάχους καλόγερους.2 
Αυτά βέβαια, και χιλιάδες άλλα στοιχεία που δείχνουν την έχθρα της Εκκλησίας απέναντι 

στους επαναστάτες και τη συµπάθεια προς τους Οθωµανούς απορρίπτονται ως ψεύδη και συ-

                                                 
1 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄, Ιερά Μονή Πεντέλης, εν Αθήναις, 1905, σελ. 84. 
2 Ακόµα κι αν δεχτούµε πως όλες οι αντιρρήσεις στο κεφάλαιο αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, το βέ-
βαιο είναι πως η Εκκλησία δε θα µπορούσε ποτέ να ευλογήσει την επανάσταση και οποιαδήποτε µορ-
φή αντίστασης, διότι η ιδεολογία του χριστιανισµού είναι καθαρά και κατ’ ουσία αντι-επαναστατική. 
Αυτό άρχισε να φαίνεται ήδη από τη Βίβλο, από την ανταρσία του Σατανά ενάντια στο ουράνιο βασί-
λειο. Αυτό αµέσως δείχνει ότι η επανάσταση, η ανταρσία είναι µια ενέργεια που αποδίδεται στον Σα-
τανά, άρα είναι τελείως αντίθετη µε όσα η χριστιανική θρησκεία πρεσβεύει· δηλαδή την υποταγή και 
τη δουλοπρέπεια.  
Ο απόστολος Παύλος είναι αρκετά ξεκάθαρος πάνω στο ζήτηµα. Στις επιστολές του «προς Τιµόθε-

ον» και «προς Ρωµαίους», προτρέπει τους πιστούς να σέβονται τους αφέντες τους και να δηλώνουν 
υποταγή σε αυτούς, διότι κάθε επί γης εξουσία είναι σταλµένη από τον θεό, κι αυτός που θα τολµήσει 
να την αµφισβητήσει ή να στραφεί εναντίον της, στρέφεται ενάντια στον ίδιο τον θεό. Κηρύττει λοιπόν 
την υποταγή, όχι µόνο για να αποφευχθεί η οργή της εξουσίας, αλλά όπως ο ίδιος λέει, και για...λόγους 
συνείδησης!   
Από τη Βίβλο και τον Παύλο φτάνουµε στους ιεράρχες της τουρκοκρατούµενης Ελλάδας. Στην Ε-

γκύκλιο του Μαρτίου 1821 ο Πατριάρχης Γρηγόριος E΄ ισχυρίστηκε ότι κάθε εξουσία και βασιλεία εί-
ναι θεόπεµπτη και όποιος οργανώνει ανταρσία εναντίον της διαπράττει µέγιστο αµάρτηµα. Είναι σαν 
να κινείται εναντίον του ίδιου του θεού, και γι’ αυτό η Εκκλησία τον αφορίζει και τον καταδικάζει σε 
αιώνια τιµωρία. Κατά συνέπεια, και ο Σουλτάνος θεόσταλτος ήταν, και οι Έλληνες που οργάνωναν την 
επανάσταση διέπρατταν το ίδιο θανάσιµο αµάρτηµα. Το αφοριστικό κείµενο πρωτοδηµοσιεύθηκε στο 
ελληνικό περιοδικό “Λόγιος Ερµής”, ενώ αργότερα (1856) παρουσιάστηκε και στο βιβλίο Ιστορίας του 
Ιωάννη Φιλήµονα. Η Εκκλησία ισχυρίζεται ότι ο Πατριάρχης εξαναγκάστηκε από τους οθωµανούς να 
εκδώσει την εν λόγω Εγκύκλιο, όµως υπάρχει και µια άλλη Εγκύκλιος του 1797, γραµµένη από τον ί-
διο Πατριάρχη και µε το ίδιο ιδεολογικό περιεχόµενο, όταν η ιδέα της Επανάστασης δεν είχε καν εµ-
φανιστεί. 
Ας µην ξεχνάµε και τα αµίµητα: «Πάψετε το χερουβικό κι ας χαµηλώσουν τα άγια, παπάδες πάρτε τα 

γιερά και σεις κεριά σβηστήτε, γιατί είναι θέληµα Θεού η Πόλη να τουρκέψει», η «Άς µην χάσωµεν δια 
µίαν ψευδήν και ανύπαρκτον τάχα ελευθερίαν του παρόντος βίου, τας αµαράντους στεφάνους αιωνίου 
µακαριότητος», ή «Ελευθερία εν τω ουρανώ και υποταγή επί της γής». Αυτά άκουγε ο «ευσεβής» λαός, 
και γι’ αυτό παρέµεινε ραγιάς και υποτελής των Τούρκων για 4 αιώνες. 
Κι αν όλα αυτά φαντάζουν σε κάποιους αντιχριστιανικά και αντεθνικά, ας δούµε τι έγραψε πάνω στο 

θέµα ένας βαθύτατα θρησκευόµενος, ο «Ανώνυµος Έλλην»: «Φευ! Βαβαί της αθλιότητός µας! Οι ιερο-
κήρυκες αρχινούν από την ελεηµοσύνην και τελειώνουν εις την νηστείαν. Πώς θέλεις λοιπόν να εξυπνή-
σουν οι Έλληνες από την οµίχλην της τυρρανίας; Οι ιεροκήρυκες, οι οποίοι ήτον εις χρέος να τους απο-
δείξωσι την αλήθειαν, δεν το κάµνουσι. Αλλά τι αποκρίνονται αυτοί οι φιλόζωοι και αυτόµατοι ψευδοκή-
ρυκες: “ Ο Θεός αδελφοί, µας έδωσεν την τυρρανίαν εξ αµαρτιών µας, και πρέπει, αδελφοί, να την υπο-
φέρωµεν µε καλήν καρδίαν και χωρίς γογγυσµόν, και να ευχαριστηθώµεν εις ό,τι κάµνει ο Θεός”.  [...] 
Εσείς φωνάζετε µε άκρα ησυχίαν και λέγετε: “ Αγαπητοί, ο Θεός µας έδωσεν την οθωµανικήν τυρρανί-
αν”, δια να µας τιµωρήσει δια τα αµαρτήµατά µας, και παιδεύοντάς µας εις την παρούσαν ζωήν, να µας 
ελευθερώση µετά θάνατον από την αιώνιον Κόλασιν.” [...] Ω αληθείς εχθροί και χειρότεροι από τους ι-
δίους Οθωµανούς τύρρανοι της Ελλάδος! Ω εντροπή του γένους µας και θανατηφόρος πληγή της πατρί-
δος!» 
Επίσης: «Τόσαι εκατοντάδες µοναστήρια. όπου πανταχόθεν ευρίσκονται, είναι τόσαι πληγαί εις την 

πατρίδα, επειδή, χωρίς να την ωφελήσουν εις το παραµικρό, τρώγωσι τους καρπούς της και φυλάττουσι 
τους λύκους, δια να αρπάζουν και ξεσχίζουν τα αθώα και ιλαρά πρόβατα της ποίµνης του Χριστού. Ιδού, 
ω Έλληνες, αγαπητοί µου αδελφοί, η σηµερινή αθλία και φοβερά κατάστασις του ελληνικού ιερατείου, 
και η πρώτη αιτία όπου αργοπορεί την ελευθέρωσιν της Ελλάδος. 
Αυτοί οι αµαθέστατοι, αφού ακούσουν ελευθερία, τους φαίνεται µία αθανάσιµος αµαρτία». («Ελληνική 

Νοµαρχία», σελ. 174-175 & 186.) 
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κοφαντίες ύποπτης (προφανώς ανθελληνικής) προέλευσης, που σκοπό έχουν να πλήξουν την 
ορθοδοξία. Με άλλα λόγια, «όποιος δεν είναι µαζί µας είναι εναντίον µας».  
 
 
γ. Θέση της µονής 
 
Η µονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Πεντέλης βρίσκεται σε υψόµετρο 440µ., στην κοιλάδα ανάµε-
σα στο λόφο Κουφό και στον κύριο όγκο του βουνού, και ανάµεσα σε δύο ρεµατιές, εκεί ό-
που κατά την αρχαιότητα υπήρχε ο αρχαίος δήµος Πεντέλη και ναός της θεάς Αθηνάς. Έχει 
χαρακτηριστεί βυζαντινό µνηµείο (Φ.Ε.Κ. 68Α/1957).1 
Τρείς οδοί οδηγούσαν κάποτε στη µονή· η πρώτη ξεκινούσε από το Χαλάνδρι, η δεύτερη 

από το Μαρούσι και η τρίτη από την Κηφισιά. «Και η µεν διά Χαλανδρίου αµαξητή ούσα, τυγ-
χάνει παραφυάς της µεγάλης οδού Αθηνών - Κηφησσίας, διέρχεται δε διά του χωρίου και εκείσε 
ελίσσεται διά των υπωρειών του όρους διά µαγευτικών δε διερχοµένη τοπίων φθάνει µέχρι της 
Μονής. Εκείθεν κάµπτει βορείως και καταλήγει εις τα Πεντελικά λατοµεία...[...] Η ετέρα, η διά 
του Αµαρουσίου, είναι συντοµωτέρα τερπνοτάτη δε και διά θαυµασίων τοπείων διερχοµένη 
αλλ’ είναι κατά τι ανωφερική. Εκτείνεται δε εις ώρας απόστασιν από του χωρίου µέχρι της Μο-
νής. Της αύτης περίπου εκτάσεως είναι και η τρίτη η διά Κηφησσίας, ηµιονική ούσα ως και η 
προγενεστέρα. Αµφότεραι αι τελευταίαι αύται οδοί χαριέστατον παρουσιάζουσι θέαµα ζωηρω-
τάτης ονοδροµίας κατά τας διαφόρους πανήγυρεις της Μονής».2 
Εξίσου µαγευτική ήταν και η περιοχή γύρω από τη µονή, µε τα πυκνά αιωνόβια δάση, τα 

ρυάκια και τις πηγές. Ο Αλβανάκης δίνει µια σύντοµη περιγραφή του τοπίου: «...εις θέσιν 
κειµένη µαγευτικήν και απαραµίλλου φυσικής καλλονής, δικαίως προσελκύει πληθύν προσκυνη-
τών και τους πλείστους των τας Αθήνας επισκεπτοµένων περιηγητών. [...] κείται επί χαριεστά-
του και γραφικωτάτου τοπείου, περικυκλουµένη υπό υψικορύφων και καλλιφύλων δένδρων, 
αιωνωβίων λευκών ιδία και πλατάνων υδροχαρών».3 Το ειδυλλιακό τοπίο της κοιλάδας της 
µονής περιγράφουν και ορισµένοι εκ των ξένων επισκεπτών της µονής, όπως θα δούµε αργό-
τερα.  
Κάποια από τα πλατάνια και τις λεύκες υπάρχουν ακόµα στα νότια και νοτιοδυτικά της µο-

νής όπως ελάχιστες, εξίσου γέρικες βελανιδιές και ελιές. Τµήµα του µεγάλου ελαιώνα της 
µονής σώζεται στη ΒΑ πλευρά της.  
 
 
δ. Οι πύλες 
 
Η µονή έχει δύο πύλες - εισόδους. Η µία πύλη (η κεντρική) µοιάζει µε πρόσοψη πύργου και 
βρίσκεται στη νότια πλευρά του ναού, προς το λόφο Κουφό, ενώ η άλλη βρίσκεται στη δυτι-
κή πλευρά του ναού, προς το λόφο Μικρή Καλλιθέα και είναι εξ ολοκλήρου φτιαγµένη από 
µάρµαρο. Στο κατώφλι της δυτικής πύλης υπάρχουν επιγραφές επισκεπτών του 19ου αιώνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Βλ. Νίκου Νέζη, «Τοπωνυµικά της Αττικής», σελ. 149. 
2 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄, Μονή Πεντέλης, σελ. 5-6. Εν Αθήναις, 1905. 
3 Ό.π., σελ. 13. 
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Κάτοψη και τοµή της κύριας πύλης πριν από τις νεότερες επεµβάσεις 

(Σχ. Ορλάνδος) 
 
 



 195 

 
Η νότια (κεντρική) πύλη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η δυτική πύλη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Οι παλιές επιγραφές της δυτικής πύλης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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ε. Ο ναός 
Περιγραφή 

 
Η εκκλησία της µονής, όπως τη βλέπουµε σήµερα δεν είναι η αρχική. Επισκευάστηκε τρεις 
φορές από την εποχή της ίδρυσής της, και συγκεκριµένα κατά τα έτη 1768, 1858 και 1953. Ο 
Ορλάνδος αναφέρει ότι µόνο η νότια πλευρά του καθολικού είναι η αρχική, ενώ το υπόλοιπο 
ανακαινίσθηκε τον 18ο αιώνα. Κάνει λόγο για την ύπαρξη επιγραφής στο υπέρθυρο της εισό-
δου (η επιγραφή δεν υπάρχει σήµερα), η οποία αφορά τις δύο πρώτες ανακαινίσεις, και λέει 
τα εξής: 
 

 
 

Κατά τον Ορλάνδο: «Είναι δ’ ο ναός του τύπου των εγγεγραµµένων σταυροειδών µετά τρούλ-
λου. Εις τον κυρίως ναόν είναι προσκεκολληµένοι δύο νάρθηκες, εσωτερικός και εξωτερικός, 
προστεθέντες υστερότερον. Οι νάρθηκες φέρουσι τοιχογραφίας του 18ου αιώνος...»1 Κατά τον 
Αλβανάκη: «Εν αντιθέσει προς την µεγαλοπρέπειαν του κτιρίου της Μονής, ευρίσκεται ο Ναός 
όστις είναι απλούστατος και στενόχωρος κοινοτάτου βυζαντινού ρυθµού. Ο διάκοσµος αυτού 
είναι πενιχρός και το Τέµπλον αυτού εκ ξύλου απλού ουδέν το θαυµαστόν έχει. [...] 
...περικυκλούται [ο ναός] υπό ωραιωτάτων δένδρων, εν οις διακρίνονται δύο δάφναι µεγαλο-
πρεπείς και µια ελαία ευρισκοµένη ακριβώς όπισθεν του Ιερού βήµατος, θαλερωτάτη και ωραι-
οτάτη, βλαστήσασα εκ της ρίζης παλαιωτέρης υφ’ ην, ως λέγεται ευρέθη η αγία εικών της Θεο-
µήτορος».2 Σύµφωνα ακόµα µε τον Πάλλη: «Στη σηµερινή του κατάσταση το καθολικό της µο-
νής Πεντέλης διατηρεί λίγα αυθεντικά στοιχεία της µορφής του. Η ριζική επέµβαση που υπέστη 
το 1953 είχε ως αποτέλεσµα να µεταβληθούν τόσο η κάτοψή του (µετατράπηκε σε τρίκογχο αγι-
ορείτικου τύπου) όσο και η εµφάνισή του, λόγω της εκτεταµένης ανοικοδόµησης και της επικά-
λυψής του µε µία επιτηδευµένη λιθοδοµή. Στην αρχική του µορφή, η οποία µπορεί να ταυτιστεί 
µε την εκκλησία που ανήγειρε το 1578 ο κτίτωρ Τιµόθεος, το καθολικό ήταν ένας τετράστυλος 
σταυροειδής εγγεγραµµένος ναός, που στην κάτοψη προσέγγιζε το σχήµα του τραπεζίου, λόγω 
του ελαφρά παρεκκλίνοντος στο µεγαλύτερο µέρος του νότιου τοίχου. Η κόγχη του ιερού και η 
κόγχη της πρόθεσης ήταν τρίπλευρες· στο διακονικό δεν υπήρχε κόγχη. Σύµφωνα µε την απει-
κόνισή του από τον James Skene, που έγινε µεταξύ του 1838-1845, ο ναός φαίνεται να ήταν 
κτισµένος µε αργολιθοδοµή. Οι εξωτερικές επιφάνειες ήταν µάλλον αδιάρθρωτες, µε κάποια 
τυφλά αψιδώµατα να διακοσµούν µόνον τον τρούλλο. Στους πλευρικούς τοίχους εξείχαν ελαφρά 
η βόρεια και η νότια κεραία του σταυρικού πυρήνα. Ο εσωνάρθηκας, το κεντρικό τµήµα του 
οποίου στεγάζεται µε τυφλό τρούλλο, προστέθηκε µάλλον κατά τον 17ο αι., όπως προκύπτει από 
τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών. Είναι κτισµένος µε αργολιθοδοµή, στην οποία περιλαµβά-
νονται µαρµάρινοι γωνιόλιθοι, ίσως σε δεύτερη χρήση. Μια υδατογραφία του Χριστιανού Χάν-
σεν, του 1836, σώζει την εικόνα της εισόδου του εσωνάρθηκα, µε παράσταση της Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου στην υπέρθυρη κόγχη, που αρχικά θα κοσµούσε την πρόσοψη. Σε µεταγενέστερη 
φάση προστέθηκε ο εξωνάρθηκας, µε στέγαση παρεµφερή µε εκείνη του εσωνάρθηκα, και µε 

                                                 
1 «Μεσαιωνικά µνηµεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υµηττού - Πεντελικού Πάρνηθος 
και Αιγάλεω», Αθήναι 1933, σελ. 191. 
2 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄: Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 7. Εν Αθήναις 1905. 
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ένα ευρύ τοξωτό άνοιγµα στην πρόσοψη. Όπως φαίνεται από το σχέδιο του Barsky, ο ναός είχε 
αποκτήσει αυτή τη διαµόρφωση ήδη πριν από το 1745 και δεν δέχτηκε άλλες προσθήκες».1 
 
 
 
 

 
Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος) 

 
 
 

 
Η είσοδος του ναού σε σχέδιο του H.C. Hansen το 1836. 

(Αριστέα Παπανικολάου – Κρίστενσεν,  
«Αθήνα 1818-1853». 

 
 

                                                 
1 «Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη µεταβυζαντινή περίοδος: Οικισµοί, οδικό δίκτυο και 
µνηµεία». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2007. 
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Ο ναός όπως ήταν µέχρι και τη δεκαετία του ’30. (Φωτ. Dorothy Burr Thompson.  

Παρατίθεται από την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Βλ. http://ascsa.net.) 
 
 
 
 
 

 
Ο ναός της Θεοτόκου σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το καθολικό όπως το αποτύπωσε ο J. Skene µεταξύ 1838-1845. Στο βάθος διακρίνεται πύργος. 

 
 

 
Σε σύγκριση µε το σκίτσο είναι ολοφάνερες οι µετατροπές του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

Τοιχογραφίες 
 
Παλιές τοιχογραφίες παρατηρούνται σήµερα µόνο στον εσωνάρθηκα, ο οποίος αποτελεί και 
το αρχαιότερο τµήµα του ναού. Όπως είδαµε προηγουµένως, ο Ορλάνδος τοποθετεί τις τοι-
χογραφίες στον 18ο αιώνα. Ο Καρσιώτης όµως αναφέρει ότι ο εσωνάρθηκας οικοδοµήθηκε 
στις αρχές του 17ου αιώνα, και οι τοιχογραφίες χρονολογούνται µεταξύ των ετών 1600-1640.1  
Ακριβώς µετά την είσοδο δεξιά, στο πάνω µέρος τοίχου, υπάρχει τοιχογραφία της Πεντέλης 
µε την επιγραφή «Το θεοσκέπαστον όρος της Πεντέλης το πάλλαι ποτέ αµώµων όρος καλούµε-
νον». Εκεί εικονίζονται ερηµίτες µέσα στα δάση και πάνω σε πλαγιές, τα ερείπια του ναού 

                                                 
1 «Ο Άγιος Τιµόθεος Ευρίπου», εκδ. Ι.Μ. Πεντέλης, σελ. 66, σηµ. 24. 
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της Αθηνάς, το Σπήλαιο των Αµώµων, ασκητήρια πάνω στις πλαγιές, και οι υπερµεγέθεις φι-
γούρες των αγίων Τιµοθέου και Εφραίµ να προβάλλουν από την κορυφογραµµή του βουνού.  
Από εκεί εισερχόµαστε στον εσωνάρθηκα, οι τοίχοι του οποίου είναι ως επί το πλείστον δι-

ακοσµηµένοι µε µακάβριες σκηνές, από µαρτύρια αγίων. Ο αριθµός των τοιχογραφιών είναι 
εντυπωσιακός µιας και ξεπερνάει τις πενήντα! Στο σκηνικό του τρόµου προστίθεται και τοι-
χογραφία µε σκηνές από τη «∆ευτέρα Παρουσία». Βλέπουµε το «φρέαρ της αβύσσου», αγί-
ους, αγγέλους και δαίµονες, τον «αρχαίο όφι» από το στόµα του οποίου χύνεται λάβα, αµαρ-
τωλοί που βασανίζονται από δαιµόνια κ.λπ. Πάντως ο Ορλάνδος απέφυγε να αναφερθεί στις 
τοιχογραφίες των µαρτυρίων, και περιορίστηκε να αναφέρει µονάχα εκείνες µε τους «οίκους 
της Θεοτόκου», τις παραβολές του Ευαγγελίου και τη «∆ευτέρα Παρουσία». Ο δε τρούλος 
απεικονίζει τον Παντοκράτορα πλαισιωµένο από αγίους. Σε κάποιες άλλες τοιχογραφίες αγί-
ων παρατήρησα πολλαπλά χτυπήµατα από σφυρί ή κάποιο άλλο βαρύ εργαλείο.  
 

Επιγραφές 
 
Κάποια σπαράγµατα χαραγµένων επιγραφών και σχεδίων βρίσκονται στην πρόσοψη της εκ-
κλησίας, αριστερά και δεξιά από την είσοδο. Εκεί λοιπόν, πάνω σε αρχαία πελεκηµένα µάρ-
µαρα συναντάµε µία ακρωτηριασµένη επιγραφή καθώς και κάποια σύµβολα. Θα µπορούσαν 
κάλλιστα να είναι αρχαία, όµως και πάλι δεν είµαι σε θέση να εκφέρω τεκµηριωµένη άποψη. 
Το σίγουρο πάντως είναι πως είναι παµπάλαια. Τα παρουσίασα στο προηγούµενο βιβλίο, αλ-
λά τα παραθέτω και εδώ, καθότι δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ως προς τη χρονολόγησή 
τους. Στο ένα µάρµαρο φαίνονται καθαρά µόνο τα γράµµατα ...ΑΤΗ...ΟΣ. ∆ιακρίνονται και 
κάποια άλλα κατεστραµµένα γράµµατα, πράγµα που δείχνει πως αποτελεί τµήµα µεγαλύτε-
ρης επιγραφής. Στο δεύτερο µάρµαρο υπάρχουν κάποια –εξίσου φθαρµένα– σύµβολα. Γι’ αυ-
τά γράφω κάποια σχόλια στο προηγούµενο βιβλίο. Υπάρχουν όµως και κάποια άλλα παλιά 
χαράγµατα, συγκεκριµένα δύο σταυροί µε ραβδώσεις στο εσωτερικό τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η επιγραφή χρονολόγησης ανέγερσης της µονής: «ΖΠς΄» δηλ. 7086 από κτίσεως κόσµου (κατά τη λα-
θεµένη χριστιανική χρονολόγηση) που αντιστοιχεί στο έτος 1578. (Παρατίθεται στο βιβλίο του ∆. Κα-

µπούρογλου «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 308.) 
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Τοιχογραφία του «Όρους των Αµώµων». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 

 

 
Τοιχογραφία της «∆ευτέρας Παρουσίας». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο τρούλος µε τον Παντοκράτορα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τοιχογραφίες µε σκηνές µαρτυρίων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τοιχογραφίες µε σκηνές µαρτυρίων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι χτυπηµένες τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η επιγραφή και τα σύµβολα. (Φωτ. & Σχ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα χαράγµατα µε τους σταυρούς και η αλλοιωµένη επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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στ. Τα κελιά των µοναχών 
 
Οι µοναχοί έκτισαν τα κελιά τους γύρω από το ναό. Τα κελιά χαρακτηρίζονται από τον Αλ-
βανάκη ως «µεγαλοπρεπή», πλην των εκείνων της ανατολικής πλευράς τα οποία χαρακτηρί-
ζει «ανθυγειινά» ενώ επίσης, και σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα «µεγαλοπρεπή» κελιά, εκείνα 
της ανατολικής πλευράς ήταν στενά και θολωτά.1 
Τα περισσότερα κελιά ανακαινίσθηκαν σε µεταγενέστερους χρόνους, όπως λέει και ο Ορ-

λάνδος·2 µόνο ένα σώζεται στην αρχική του µορφή και βρίσκεται στη νότια πλευρά του ναού.  
 

 
Άποψη τµήµατος των κελιών από σχέδιο του H.C. Hansen (1834). 

(Παπανικολάου-Κρίστενσεν, «Αθήνα 1818-1853») 
 

 
Άλλη µια άποψη των παλιών κελιών και της αυλής. (Σχ. P. Fritel, βασισµένο σε σκίτσο  

του Bell.  (Τα σκίτσο προέρχεται από το βιβλίο του Γάλλου περιηγητή Henri Bell «Ταξίδι  
στην Ελλάδα», 1861-1874, εκδ. Ιστορητής) 

 

                                                 
1 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄, Ιερά Μονή Πεντέλης,  σελ. 6. Εν Αθήναις, 1905. 
2 «Μεσαιωνικά µνηµεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υµηττού - Πεντελικού - Πάρνηθος 
και Αιγάλεω», Αθήναι 1933, σελ. 191. 
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Το διασωθέν τµήµα της νότιας πτέρυγας των κελιών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 

 
Η είσοδος για το κελί και ο εσωτερικός χώρος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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ζ. Το µουσείο (παλιό γηροκοµείο) 
 
Ένα κτίσµα που εξωτερικά µοιάζει µε εκκλησία, αποτελούσε παλιά το νοσοκοµείο της µονής. 
Σήµερα έχει µετατραπεί σε µουσείο. Κατά την περιγραφή του Ορλάνδου: «Τούτο έχει εν κα-
τόψει σχήµα τετράγωνον διαιρούµενον εις πέντε µυχούς δια χωρισµάτων. Και το µεν κεντρικόν 
τµήµα καλύπτεται δια τρούλλου µικρόν εξέχοντος και βαίνοντος επί 4 καµαρών σταυροειδώς 
τεµνοµένων, εν ω οι τέσσαρες γωνιαίοι µυχοί καλύπτονται δια χαµηλών κυλινδρικών θόλων. 
Εντός των µυχών ετοποθετούντο οι κράββατοι των νοσοκοµουµένων. Προς δε του κυρίου σώ-
µατος του κτιρίου υπήρχε και προθάλαµος».1 
Το µουσείο είναι πάντοτε κλειστό. Κάποια µέρα που τριγυρνούσα στη µονή για φωτογρα-

φίες, είδα ότι στην πίσω πλευρά του µουσείου υπήρχαν ψηλά κάποια µικρά σκουρόχρωµα 
τζάµια. Επιχείρησα ν’ ανέβω µπας και δω επιτέλους τι υπάρχει µέσα (το ενδιαφέρον µου πε-
ριοριζόταν αποκλειστικά στα κατάλοιπα του αρχαίου ναού), αλλά ήταν τόση η σκόνη πάνω 
στα τζάµια που είχε κολλήσει πάνω τους για τα καλά. Πέρασε περίπου ένα µισάωρο τρίβο-
ντας µε κάτι χαρτοµάντιλα που είχα µαζί µου, και µε το φόβο µη µε δει κανα µάτι. Τελικώς, 
δεν είδα κάτι ενδιαφέρον, ή αν υπάρχει κάτι τέτοιο τότε αυτό δε βρισκόταν στο περιορισµένο 
οπτικό πεδίο. 
Ορισµένα από τα κειµήλια του µουσείου αναφέρονται από τον Πάλλη: «Στο µουσείο της 

µονής φυλάσσεται σειρά εικόνων που προέρχονται από το παλαιό τέµπλο του καθολικού και 
τοποθετούνται χρονολογικά στον 17ο και 18ο αι. Οι δεσποτικές εικόνες αποδίδονται στον Ιωάν-
νη Τζεν, ο οποίος υπογράφει στις εικόνες των Αρχαγγέλων και του Προδρόµου. Από το ίδιο τέ-
µπλο σώζονται ο σταυρός µε τα δύο λυπηρά».2 
Γύρω από το µουσείο υπάρχουν διάφορες παλιές επιγραφές,  µε πιο αξιοπερίεργη µια επι-

γραφή πάνω σε µακρόστενη πλάκα του 1858, η οποία όµως δε φαίνεται να βγάζει νόηµα. Την 
απέδωσα ως εξής: «ΑΥΤΑΙ ΕΠΕΙ ΕΧΕ ΣΚΗΠΤΡΟΝ ΟΘΩΝ ∆ΩΡΟΝ ΤΟΙ ΘΕΟΙΟ Ι∆ΜΕ-
ΝΑΙΚΑΛΟΝ ΤΑΥΘ ΩΣ ΚΑΜΕΝ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΗ∆Ε ΠΕΡΙΠΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΑΥΤΩΝ ΩΣ 
ΣΑ [...] ΕΙ∆ΩΣ ΖΕΡΒΑ ΜΗΣΤΩΡ ΕΜΕΝΑΙ ΕΡΓΟΙΟ 1858 ΝΥΝ Λ ΟΖΕΡΒΑ ΟΜΑΙΜΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΝ∆Ε ΘΗΚΕΝ». 
Πάνω σε αρχαίο µάρµαρο υπάρχει επιγραφή «∆ΗΜ. Χ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1871» και 

παραδίπλα ξεθωριασµένη επιγραφή.  
Υπάρχει και επιγραφή χαραγµένη πάνω σε ξύλο που µάλλον σχετίζεται µε την ανακαίνιση 
του µουσείου.  
 
 
 

 
Κάτοψη και τοµή του γηροκοµείου. (Ορλάνδος.) 

 
 
 
 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 192. 
2 Ό.π., σελ. 230. 
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Το γηροκοµείο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 

 

 
Άλλη άποψη του γηροκοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο εσωτερικός χώρος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αριστερά πάνω: η ξύλινη επιγραφή. ∆εξιά: Η επιγραφή του 1871. Κάτω αριστερά: Η ακατανόητη επι-

γραφή του 1858. ∆εξιά: Η αλλοιωµένη επιγραφή µε τα πιθανά αρχικά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
η. Το «κρυφό σχολειό» 
 

Ο µύθος της υπόγειας µονής 
 
Σε ένα µικρό σύµπλεγµα στοών στήθηκε ο µεγαλύτερος µύθος της µονής· αυτός του «κρυφού 
σχολειού». Στη µονή της Πεντέλης όµως ουδέποτε υπήρξε κάτι τέτοιο· το µόνο που υπάρχει 
είναι απλώς µια αναπαράσταση του «κρυφού σχολειού», η οποία προφανώς δεν αποτελεί 
µνηµείο κάποιου πραγµατικού γεγονότος στο χώρο αυτό.   
Εκτός από αυτόν το µύθο υπάρχει και µια άλλη, µεγάλη παρανόηση. Όλοι µιλούν για τις 

υπόγειες στοές της µονής, όταν αυτές είναι ολοφάνερα ισόγειες. Η παρανόηση αυτή ξεκίνησε 
µάλλον από τον ∆ιονύσιο Αλβανάκη, όπου αναφερόµενος στα της κατασκευής της µονής 
γράφει: «Καταγινόµενος δι’ όλης της νυκτός ο Άγιος [Τιµόθεος] µετά της συνοδείας του εις την 
κατασκευήν του Ησυχαστηρίου του, έφερε τούτο µετά καιρόν εις πέρας κατασκευάσας εν αρχή 
υπόγειον Μονήν. (Μέρος της υπογείου εκκλησίας σώζεται έτι υπό την νυν τοιαύτην)».1 
Την περί «υπογείου µονής» πληροφορία αµφισβητεί [παραδόξως] ο αρχιµανδρίτης Νεκτά-

ριος Καρσιώτης, κι αυτό, όπως λέει λόγω έλλειψης σχετικών ευρηµάτων αλλά και γιατί την 
αγνοεί η παράδοση της µονής.2 
Και ενώ οι ίδιοι οι ιερωµένοι της µονής δεν έχουν ιδέα για υπόγειες στοές και µονές, η Εκ-

κλησία κάνει λόγο για «τας ανασκαφείσας υπογείους στοάς της παλαιάς µονής».3 «Ανασκα-
φείσας», από ποιούς; Αριστερά από την είσοδο του «κρυφού σχολειού» βρίσκεται µαρµάρινη 
πλάκα µε επιγραφή, χάρη στην οποία µαθαίνουµε πως η κρύπτη κάτω από τη µονή αποκα-
λύφθηκε µόλις τη δεκαετία του 1970 από τον ηγούµενο Θεόκλητο Φεφέ. Το ότι οι στοές είναι 
υπόγειες, επισηµαίνεται και από την ιστοσελίδα www.penteli.gr, και ότι µάλιστα αποτελού-
σαν κοµµάτι του αδριάνειου υδραγωγείου: «...Το Υδραγωγείο ήταν µια υπόγεια σήραγγα, µή-
κους 25 χιλιοµέτρων η οποία σκάφτηκε µε τα χέρια, πιθανώς σκλάβων, µε µόνα εργαλεία λά-
ξευσης της πέτρας το σφυρί και το καλέµι. Η αρχή της υπόγειας αυτής σήραγγας βρίσκεται στο 
δυτικό αδιέξοδο της οδού Μεσολογγίου της περιοχής Αγίας Τριάδος Πεντέλης και η διαδροµή 
της τέµνει την οδό Αγ. Τρύφωνος της ίδιας περιοχής, περνάει στο δυτικό άκρο της πλατείας Α-
γίας Τριάδος και διαµέσου της κλίµακος της Ιεράς Μονής Πεντέλης συνεχίζει προς Χαλάνδρι 
και Λυκαβηττό. Ήταν σχεδιασµένο για να µαζεύει νερό κατά µήκος όλης της χάραξης, µε πολλά 
συµπληρωµατικά έργα συνδεδεµένα µε το Αδριάνειο µέσω υπογείων σηράγγων ή µικρών υδρα-
γωγείων που µετέφεραν νερό από άλλες πηγές. Βοηθητικά υδραγωγεία ήταν του Χαλανδρίου, 
του Κοκκιναρά, της Κιθάρας, του Μονοµατίου».  
Ότι ο κλάδος του Αδριάνειου περνάει και από τη µονή είναι βέβαιο, και τούτο αποδεικνύε-

ται από την ύπαρξη φρεάτων που συνδέονται µε αυτόν. Όµως οι στοές που βρίσκονται κάτω 

                                                 
1 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ Α΄, σελ. 20. 
2 «Ο Άγιος Τιµόθεος Ευρίπου», σελ. 68. 
3 «∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2005», (Έκδοση της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος. 
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από την κλίµακα της µονής δεν αποτελούν οι ίδιες τµήµα του υπόγειου υδραγωγείου. Και, 
φυσικά, οι στοές του «κρυφού σχολειού» δεν είναι λαξευµένες στο βράχο αλλά κτιστές εξ 
ολοκλήρου. Επίσης, δεν έγιναν ποτέ ανασκαφές στον «υπόγειο» χώρο της µονής ούτε από 
τον Φεφέ ούτε από κανέναν άλλο. Η «πολυδαίδαλη» κρύπτη ήταν πάντοτε ευδιάκριτη, και οι 
δύο είσοδοι σε αυτή βρίσκονται δίπλα ακριβώς στην κεντρική πύλη της µονής. Υπήρχε µάλι-
στα και τρίτη µικρότερη είσοδος η οποία µετατράπηκε σε παράθυρο. Ο χώρος αυτός, µέχρι 
και τα τέλη της δεκαετίας του ’60 αποτελούσε το οστεοφυλάκιο της µονής όπως µας πληρο-
φορεί ο Κίµων Ελευθερίου: «Μια από τις εµπειρίες που είχα σα µικρό παιδί και που µάλλον 
δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω ποτέ ήταν οι δύο-τρείς επισκέψεις µου στο οστεοφυλάκιο της 
Μονής Πεντέλης στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Με πήγαινε η γιαγιά µου –κάτοικος Πεντέλης–
προκειµένου να επισκεφθούµε το χώρο όπου ήταν φυλαγµένα τα οστά του προ πολλού πεθαµέ-
νου παππού µου. Θυµάµαι να νιώθω δέος και τρόµο, καθώς η γιαγιά άνοιγε τη δεξιά πόρτα και 
µπαίναµε στο γεµάτο κασόνια σκοτεινό δωµάτιο. Ορισµένα από αυτά δεν ήταν σε καλή κατά-
σταση και τα οστά φαίνονταν εύκολα. Άσχηµο θέαµα για ένα µικρό παιδί. Όταν µετά από χρό-
νια ξαναπήγα στη Μονή Πεντέλης, θυµήθηκα το οστεοφυλάκιο –πώς ήταν δυνατόν να το ξε-
χνούσα;– και πήγα να ρίξω µια µατιά. Με έκπληξη είδα απ’ έξω µιά πινακίδα να γράφει “Κρυ-
φό Σχολειό” ».1 
Το γεγονός αυτό καταρρίπτει αυτοµάτως το προαναφερθέν, πως η κρύπτη αποκαλύφθηκε 

τη δεκαετία του ’70 από τον Φεφέ. Ο Φεφές δεν αποκάλυψε τις στοές, απλώς ανακαίνισε το 
ήδη υπάρχον οστεοφυλάκιο. Αυτό αποδεικνύει και µία φωτογραφία, παλαιότερη της δεκαετί-
ας του ’70 την οποία παραθέτει ο Τιµόθεος Κιλίφης στο βιβλίο του «ΠΕΝΤΕΛΗ». Σε αυτή 
την φωτογραφία φαίνεται ολοκάθαρα η είσοδος του οστεοφυλακίου. 
Χρειάζεται επιπροσθέτως να πούµε ότι σύµφωνα µε µια αφήγηση του Πεντελιώτη Γ. 

Μπισµπιρούλια, ο πατέρας του Αγγελής πήγαινε σχολείο στη µονή περί το 1880. Για να µπεί 
κάποιος στην αίθουσα του σχολείου αυτού έπρεπε να τραβήξει µια µαρµάρινη πλάκα και να 
κατέβει από µία καταπακτή. Σύµφωνα µε τον Κιλίφη, ο χώρος αυτός ήταν συνέχεια του «υ-
πόγειου κρυφού σχολειού».2 Η καταπακτή αυτή υπάρχει, όµως δε βρίσκεται επί εδάφους, αλ-
λά στην οροφή, εποµένως, δεν πρόκειται για συνέχεια του «κρυφού σχολειού» αλλά για εί-
σοδο σε αυτό από πάνω, όπου βρίσκεται ο ναός της Θεοτόκου. Η είσοδος σκεπάζεται από 
µαρµάρινη πλάκα, και, απ’ όσο µπόρεσα να υπολογίσω, τα σκαλοπάτια που συνδέονται µε 
αυτή θα πρέπει να καταλήγουν εκεί όπου υπάρχει ένα µικρό κτίσµα εν είδει εικονοστασίου, 
λίγα µέτρα από την είσοδο του ναού.  
Ο ξεναγός της µονής, παραπληροφορώντας τον ερευνητή Θανάση Ξανθόπουλο του είπε 

πως εκείνα τα σκαλοπάτια ήταν τµήµα στοάς που έβγαζε στη γειτονική Αγ. Τριάδα του Νε-
ρού, ενώ για ένα ακόµα άνοιγµα τον διαβεβαίωνε πως αποτελούσε την είσοδο της στοάς που 
κατέληγε στη Σπηλιά.3 
 

Παρεκκλήσια 
 
Περιδιαβαίνοντας στις στοές του πρώην οστεοφυλακίου, συναντούµε τρία παρεκκλήσια. Το 
πρώτο το συναντάµε αµέσως µετά την κεντρική είσοδο. Είναι το µόνο από τα τρία το οποίο 
φέρει παλιές τοιχογραφίες. Στην πύλη του ιερού υπάρχουν κίονες µε ανάγλυφα κιονόκρανα 
(όχι αρχαία). Απουσιάζει όµως η αγία τράπεζα. ∆εν είναι γνωστή η ονοµασία του παρεκκλη-
σίου αυτού. Το δεύτερο παρεκκλήσι είναι των Αγίων Ασωµάτων, και βρίσκεται στο µέσο πε-
ρίπου της «υπόγειας» διαδροµής. Πρόκειται για κόγχη, ενώ για αγία τράπεζα χρησιµοποιή-
θηκε µια µεγάλη βάση κίονα από τον αρχαίο ναό. Το τρίτο και τελευταίο παρεκκλήσι έχει 
άγνωστη ονοµασία και βρίσκεται κοντά στη δεύτερη µικρότερη είσοδο του «κρυφού σχολει-
ού».  
 
 

                                                 
1 «Πώς το οστεοφυλάκιο µεταµορφώθηκε... σε “κρυφό σχολειό” - Ιστορική απάτη στη Μονή Πεντέ-
λης», Περιοδικό “∆ΑΥΛΟΣ”, τ. 278. 
2 «ΠΕΝΤΕΛΗ», τοµ. Α΄, σελ. 123. 
3 «Τα Μυστικά της Μονής Πεντέλης», περιοδικό “Τρίτο Μάτι”, τ. 104. 
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Η πηγή 
 

Σε µία εσοχή της κρύπτης υπάρχει πηγή, και αυτό είναι ίσως το µόνο που δεν περιµένει να 
αντικρίσει ο επισκέπτης.  ∆εν έχω δει βέβαια να τρέχει ποτέ νερό από ’κει. Αναρωτιέµαι, 
στην περίπτωση βέβαια που η πηγή δεν αποτελεί απλά διακοσµητικό σηµείο, µήπως το νερό 
προερχόταν από το αδριάνειο υδραγωγείο. Στο τοιχώµατα της εσοχής της πηγής βλέπουµε τα 
γράµµατα Α και Ω.1 
 

Επιγραφές 
 
Σε κάποιο σηµείο υπάρχει χαραγµένη επιγραφή µε τη χρονολογία 1578, το έτος ιδρύσεως της 
µονής. Αυτή η χρονολογία, µαζί µε τα προαναφερθέντα Α και Ω, αποτελούν και τα µόνα ευ-
ρήµατα ως προς την επιγραφική αναζήτηση. 

 
Οι βυζαντινοί σιροί 

 
Σε άλλο σηµείο βλέπουµε δύο «πηγάδια», τα στόµια των οποίων είναι κλεισµένα µε σιδερέ-
νιο πλέγµα. Είναι σχετικά ρηχά (3µ. βάθος περίπου) και είναι βυζαντινοί σιροί (ή σιλό), δηλ. 
υπόγειες αποθήκες σιτηρών. Τα τελευταία χρόνια είχαν µετατραπεί σε «κουµπαράδες» από 
τους πιστούς, εφόσον όποιος περνούσε από εκεί έριχνε κέρµατα.  
 

 
Η πύλη του οστεοφυλακίου, εµφανέστατη, χρόνια πριν την «ανακάλυψή» της 

από τον Φεφέ. (Φωτ. Από το βιβλίο του Τ. Κιλίφη «Πεντέλη») 
 

 
Οι δύο είσοδοι του «κρυφού σχολειού». Η δεξιά φωτ. δείχνει την κύρια  

Είσοδο, η οποία φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 Εκ των γνωστών ρήσεων «Εγώ ειµί το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος ο Ων και ο Ην και ο 
Ερχόµενος, ο Παντοκράτωρ», και «εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος». (“Απο-
κάλυψη”, α΄ 8, κα΄ 6, κβ΄13, κ.ά.) 
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Οι στοές του «κρυφού σχολειού». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το πρώτο παρεκκλήσι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 

 
Το παρεκκλήσι των Αγίων Ασωµάτων µε το αρχαίο κιονόκρανο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ανάγλυφα κιονόκρανα, εγχάρακτοι σταυροί και λοιπά ανάγλυφα πάνω σε αρχαία µάρµαρα  

του πρώτου παρεκκλησίου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Η πηγή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

   
Αρ. Το Α και το Ω. ∆εξ. Η χρονολογία ίδρυσης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το τρίτο παρεκκλήσι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Οι βυζαντινοί σιροί. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Η υποτιθέµενη είσοδος της στοάς που οδηγεί στη Σπηλιά. ∆εξ. Η καταπακτή και τα σκαλοπάτια. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Η είσοδος της καταπακτής υπό µορφή εικονοστασίου.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

θ. Ανάγλυφα 
 
Στον γύρω από το ναό χώρο συναντούµε διάφορα ανάγλυφα. Το παλαιότερο ανάγλυφο της 
µονής είναι του 12ου αιώνα, και στην ουσία πρόκειται για τµήµα από µαρµάρινη µεταβυζα-
ντινή σαρκοφάγο στο οποίο εικονίζονται σταυρός, µαίανδρος, παγώνια, πυροστρόβιλοι και 
δύο γράµµατα εντός κύκλου αριστερά και δεξιά από το σταυρό, το Χ και το Φ. Το δεύτερο 
παλαιότερο ανάγλυφο είναι ένας σταυρός συνοδευόµενος από διάφορα διακοσµητικά σχέδια 
και τη φράση «IC XC ΝΙCA», ενώ πάνω από αυτόν υπάρχει δυσανάγνωστη επιγραφή καθώς 
και η χρονολογία 1773. Το τρίτο και τελευταίο παλαιότερο ανάγλυφο παρουσιάζει την κεφα-
λή ενός εστεµµένου µυστακοφόρου άνδρα. Για το ανάγλυφο αυτό ο Iranon σηµειώνει τα ε-
ξής: «Τα ερωτήµατα εδώ δεν έχουν να κάνουν µόνο µε την ταυτότητα του λαξευµένου προσώ-
που, αλλά και µε το γιατί αυτό έχει τοποθετηθεί πίσω (και λίγο δεξιότερα) από το ιερό του ναού 
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της µονής. Για την ακρίβεια, η ανάγλυφη πλάκα βρίσκεται ενσωµατωµένη στο κυκλικό περιτοί-
χισµα δέντρου δάφνης, σηµείο όπου κατά την παράδοση είχε βρεθεί η εικόνα της Παναγίας από 
τον Τιµόθεο. 
Η οπή στη θέση του στόµατος µαρτυρά ότι το λαξευµένο πρόσωπο αποτελούσε αρχικά την 

πρόσοψη κάποιας κρήνης, εγκατεστηµένης µάλλον κάποτε στο χώρο της µονής. Όσο για την 
τωρινή του θέση, αν και η χρήση τσιµέντου δείχνει ότι η στερέωση της πλάκας στο πέτρινο περι-
τοίχισµα έγινε σε σχετικά σύγχρονη εποχή (ενδεχοµένως κατά την ανακατασκευή του ναού την 
περίοδο 1950-53), το πρόσωπο πιθανότατα βρισκόταν τοποθετηµένο πίσω από το ιερό του αρ-
χικού ναού από παλαιότερα, δίκην “ αποτρεπτικής κεφαλής”. Πρόκειται για παλιά και σχετικά 
διαδεδοµένη πρακτική, κατά την οποία ανθρώπινες µορφές λαξεύονταν σε καίρια σηµεία εκ-
κλησιαστικών ή άλλων κτιρίων προκειµένου να προστατεύουν το χώρο από κακόβουλες επιρ-
ροές».1 
Ο Ιωάννης Ιωάννου συµπληρώνει: «...Είναι έργο σίγουρα των πελεκάνων της Ηπείρου2 και 

έχει όλα τα διακριτικά της τεχνοτροπίας τους. Έχει έντονη έκφραση µε γουρλωτά µάτια και 
µουστάκι. Η Κατερίνα Κορρέ στο βιβλίο της "η ανθρώπινη κεφαλή, θέµα αποτρεπτικό στη νεο-
ελληνική λαϊκή τέχνη", στη σελίδα 81-85, δηµοσιεύει κατάλογο για 68 κεφαλές σε ολόγλυφο ή 
ανάγλυφο που υπάρχουν σ’ Ελληνικά κτίσµατα...»3 
 
ι. ∆ύο αµφίβολης χρονολόγησης κιονόκρανα 
 
Στη δυτική είσοδο της µονής υπάρχουν δύο µεγάλα ανάγλυφα κιονόκρανα. ∆εν µπορούµε να 
γνωρίζουµε αν είναι αρχαία ή της χριστιανικής εποχής. Βέβαια, στο ένα κιονόκρανο υπάρχει 
σταυρός, αλλά µπορεί να είναι µεταγενέστερη προσθήκη. Επίσης, και στα δύο κιονόκρανα 
υπάρχει οπή στην κορυφή τους, κι αυτό είναι ένα στοιχείο που παραπέµπει στην αρχαιότητα. 
Οι οπές πάνω στα κιονόκρανα των αρχαίων ναών χρησίµευαν ως βάσεις στήριξης αγαλµατι-
δίων. ∆εν αποκλείεται βέβαια να είναι έργα του προηγούµενου αιώνα. Μόνο ένας ειδικός θα 
µπορούσε να εκφέρει άποψη. 
 
 

 
Αριστερά: Η µεταβυζαντινή σαρκοφάγος. ∆εξιά: Ο ανάγλυφος σταυρός µε τη χρονολογία 1773.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 «ΠΕΝΤΕΛΗ»: Η Αδελφότητα της Σπηλιάς, µέρος ΚΑ΄. 
2 Οι πελεκάνοι ήταν πλανόδιοι Ηπειρώτες λιθογλύπτες. 
3 «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού», σελ. 127. 
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Αριστερά: Η αποτρεπτική κεφαλή. ∆εξιά: Η περιτοιχισµένη δάφνη της 

µονής, στην οποία βρίσκεται το ανάγλυφο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Τα κιονόκρανα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
ια. Η παλιά κρήνη και η πηγή 
 
Η πρώτη κρήνη, και παλαιότερη, βρίσκεται αριστερά από το ναό της Θεοτόκου για την οποία 
γράφει ο Αλβανάκης: «...αριστερόθεν του Ναού ρέει καλικέλαδος κρήνη καθαρόν και διαυγέ-
στατον ύδωρ εκχέουσα υγεινόν και χωνευτικόν».1 Ακολούθως ο Ορλάνδος: «Αριστερά του 
ναού ευρίσκεται παλαιά κρήνη προχέουσα διαυγές ύδωρ. Εν ταύτη είναι εντετειχισµένον τεµά-
χιον βυζαντινής σαρκοφάγου ανάγλυπτον, εφ’ ου εικονίζεται κάτωθεν τόξων φεροµένων υπό 
διδύµων κιονίσκων σταυρός µεταξύ των κεραιών του οποίου υπάρχουσι ρόδακες, άνω µεν µετά 
του µονογραφήµατος IC X, κάτω δε µετά πυροστροβίλου. Εκατέρωθεν δε της βάσεως του σταυ-
ρού παρίσταται ανά εν παγώνιον επιστρέφον την κεφαλήν, ίνα ραµφίσει τη ράχη του».2  
Η κρήνη ανασκευάστηκε το 1937, και η παλιά της µορφή χάθηκε. Όσο για το τεµάχιο της 

βυζαντινής σαρκοφάγου είναι αυτό για το οποίο έγραψα λίγο παραπάνω όπου και η σχετική 
φωτογραφία.  
Ακριβώς απέναντι από τη µονή, στη νότια πλευρά της υπάρχει και η πηγή η οποία έχει νερό 

όλο το χρόνο. Μέχρι και µερικά χρόνια πριν µπορούσε κάποιος να πιεί. Τώρα, και δεδοµένης 
της εξάπλωσης των σπιτιών στη γύρω περιοχή η ποιότητα του νερού άλλαξε δραµατικά. 
Προφανώς το νερό της πηγής ανακατεύτηκε µε τα νερά των αποχετεύσεων. 
Για την πηγή αυτή γράφει ο Αλβανάκης: «Της πηγής ταύτης το ύδωρ είναι πράγµατι κρυ-

σταλλώδες και χωνευτικότατον, θεωρείται δε και το κάλλιστον των εν τη Πεντέλη υδάτων. Την 

                                                 
1 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄, Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 13. Εν Αθήναις, 1905. 
2 Ό.π., σελ. 191. 
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δροσερότητα της πηγή ταύτης ως και της προλεχθείσης [εννοεί της Αγ. Τριάδας του Νερού] 
βλέπων τις, και τας σκιαζούσας ταύτας λεύκας, και τας υδροχαρείς πλατάνους, αναπολεί εις την 
µνήµην µου το αρχαίον τούτο επίγραµµα: 
 

“ Αέναον καθαρήν τε παρερχοµένας οδίταις 
Πηγήν αναβλύζει γειτονεύουσα νάπη...”»1 

 

 
Η παλιά κρήνη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η πηγή της µονής. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
ιβ. Η βιβλιοθήκη 
 
Πολλά έχουν γραφτεί από παλιούς και σύγχρονους ερευνητές για τη βιβλιοθήκη της µονής 
και το περιεχόµενό της. Βέβαιο είναι ότι τα περισσότερα βιβλία ανήκαν στους ασκητές του 
βουνού και, όπως γράφει ο ∆έγλερης στα αποµνηµονεύµατά του: «...Πεισθέντες δε συµπεριέ-

                                                 
1 Ό.π., σελ. 67-68. 
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λαβεν έκαστος τους περί αυτών και τα βιβλία των (επειδή ήσαν άπαντες εγγράµµατοι) και συνε-
κοινοβίωσαν µετά του κτήτορος...»  
Αυτά θα πρέπει να είχαν και το περισσότερο ενδιαφέρον, διότι ενδεχοµένως να εµπεριείχαν 

κάποια καταγεγραµµένα γεγονότα και διάφορες άλλες πληροφορίες που αφορούν το ίδιο το 
βουνό. Ιδιαίτερη δε προσοχή θα δίναµε στα χειρόγραφα των ασκητών της Σπηλιάς. Προς α-
πογοήτευσή µας, όµως, κανένα ίχνος τους σήµερα.  
Ξένοι περιηγητές οι οποίοι επισκέφθηκαν τη µονή εκδήλωσαν µεγάλο ενδιαφέρον για τη 

βιβλιοθήκη. ∆ε βρήκαν όµως κάτι αξιοπερίεργο πέραν των τυπικών χριστιανικών χειρογρά-
φων. Ο Γάλλος γιατρός και αρχαιολόγος Jacques Spon, ο οποίος είχε επισκεφτεί τη µονή Πε-
ντέλης το 1676 έγραψε τούτα: «...∆ιατρέξαµεν την βιβλιοθήκην των χειρογράφων της Μονής 
Πεντέλης. Εύροµεν πάντας σχεδόν τους Πατέρας της Εκκλησίας και εν καλόν χειρόγραφον Αγί-
ου ∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου, δεν ηδυνήθηµεν όµως να εύρωµεν την Απολογίαν του Χριστια-
νισµού, την δοθείσαν τω Αδριανώ υπό του φιλοσόφου Αριστείδου, ήτις διεσώζετο ως διαβε-
βαίωσαν ηµάς...»1 Όταν όµως επισκέφθηκε τη µονή ο Richard Chandler µεταξύ 1763 - 1766 
τα χειρόγραφα είχαν εξαφανιστεί: «Ηρώτησα περί των χειρογράφων, άτινα είχον δείξει τω 
1676 τω συρ Γεωργίω Wheler αλλ’ ουδείς εγνώριζε τι περί αυτών...», σηµειώνοντας κάπου 
αλλού ότι: «...Ο Αββάς Μιχαήλ Fourmont συνέταξε τω 1729 τον κατάλογον της βιβλιοθήκης 
της Μονής ταύτης εργασθείς επί δύο ηµέρας· ούτος σηµειοί ότι σχετικώς ήτο ικανώς µεγάλη, 
αλλ’ ότι ουδέν λίαν περίεργον περιέχει και ότι εν µέρει συνίσταται εκ βιβλίων τυπωθέντων εν 
Βενετία...»2  

O Iranon εκφράζει την άποψη ότι τα χειρόγραφα εκλάπησαν από τον ίδιο τον Fourmont, κι 
αυτό φαίνεται το πιο λογικό, αν λάβουµε υπόψη µας το ποιόν του αββά: ένας αδίσταχτος άρ-
παγας και καταστροφέας αρχαιοτήτων.3  
   Φαίνεται όµως ότι και πάλι υπήρχαν αρκετά εναποµείναντα βιβλία. Όπως γράφει ο ∆έγλε-
ρης: «Την δε βιβλιοθήκην της Μονής και του σχολείου της πόλεως (σχολής του Ντέκα) είχοµεν 
µεταφέρει προ της πολιορκίας εν τω φρουρίω προς ασφάλειαν. Εκεί τα µεν εις χάρτην βιβλία 
εχρησίµευσαν διά φυσέκια, αι δε µεµβράναι διεσκορπίσθησαν τήδε κακείσε· µέγα δε µέρος των 
βιβλίων της µονής Πεντέλης είχε καταστραφεί παρά των Αλβανών Οθωµανών τω 1769(;)...»4 
 
ιγ. Σχετικά µε την ονοµασία «Πεντέλη» 
 
Υπήρχε από παλιά η πεποίθηση ότι το όνοµα Πεντέλη δε σχετίζεται µε το βουνό, αλλά µε τον 
Τιµόθεο και τη µονή! Συγκεκριµένα γράφει ο Καµπούρογλου: «Το Πεντελικόν είχε λησµονη-
θή, και αν ελέγετο“ βουνόν της Μεντέλης”, τούτο οφείλετο εις την Μονήν. ∆εν ήτο αυτή του Πε-
ντελικού, αλλά το βουνόν ήτο της Μονής. Τόσον, ώστε επεκράτει και κάποια πεποίθησις, ότι η 
ονοµασία ήτο άσχετος προς την τοπογραφικήν αρχαιότητα, ότι πρόκειται περί συµπτώσεως –το 
σύνηθες επιχείρηµα των µελλοντιστών– και ότι Μεντέλης θα ήτο το επώνυµο του ιδρυτού της 
Αγίου Τιµοθέου.  

                                                 
1 ∆. Καµπούρογλου: «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ Β΄, εκδ. Παλµός-Αντωνόπουλος, σελ. 312. Όπως 
επίσης σηµειώνει ο Guillet για την απολογία: «Η ευγλωττία του φιλοσόφου Αριστείδου, όστις ήτο χρι-
στιανός, υπεβοήθησε την του Κοδράτου και κατώρθωσε να εξευµενίση τον Αδριανόν δια σοφής απολογί-
ας του Χριστιανισµού, ην προσέφερεν αυτώ. Καλόγηροι τινες καυχώνται ότι έχουσι την Απολογίαν ταύτην 
εν τη βιβλιοθήκη του Μοναστηρίου της Πεντέλης, κειµένου εξ µίλια µακράν των Αθηνών». (Καµπούρο-
γλου, ό.π.) 
2 Ό.π. 
3 Όπως γράφει ο  Iranon: «Ο Γάλλος αββάς ήταν βασιλικός βιβλιοθηκάριος και απεσταλµένος στην Ελ-
λάδα από τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΕ΄, µε αποστολή να συλλέξει χειρόγραφα και αρχαιοελλη-
νικές επιγραφές. Στο “ έργο του” προσµετράται µεταξύ άλλων η καταστροφή εκατοντάδων αρχαίων επι-
γραφών –τις οποίες, όπως οµολογούσε ο ίδιος, αφού αντέγραφε, έσβηνε µε καλέµι από τα µάρµαρα προ-
κειµένου να µην τις ανακαλύψει κανείς άλλος περιηγητής– καθώς και η εκ θεµελίων καταστροφή των ε-
ρειπίων της αρχαίας Σπάρτης, εγχείρηµα στο οποίο επιδόθηκε µε µανιώδη µεθοδικότητα, προσλαµβάνο-
ντας για το σκοπό αυτό δεκάδες εργατών και διακηρύττοντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο υπηρετούσε “ τα 
Γράµµατα” ». (Ό.π.) 
4 Ό.π. 
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   Ατυχώς η Ακολουθία του Αγίου Τιµοθέου, περιέχουσα κατά το σύνηθες και τον βίον αυτού, 
αποσταλείσα, ως πιστεύεται, προς εκτύπωσιν, εκάη. Εξ αυτής θα εµανθάναµεν, µαζί µε άλλας 
ιστορικάς πληροφορίας, και το επώνυµον του Οσίου.  
   Οπωσδήποτε έχοµεν την πληροφορίαν του επισήµου χρονικού της Πεντέλης, εις το οποίον ρη-
τώς χαρακτηρίζεται ο Τιµόθεος, ότι κατάγεται από τον Κάλαµον της Αττικής, και ότι Μεντέλης 
ουδέποτε υπήρξε. Εποµένως ο Βριλησσός της Αττικής κοσµογονίας, ηµπορεί µαζί µε τα µάρµα-
ρά του, να διαιωνίζει και το όνοµα του Πεντελικού». 
Εµείς απλώς θα υπενθυµίσουµε πως η ονοµασία «Πεντέλη» είναι αρχαία, αναφέρεται και 

από τους αρχαίους συγγραφείς, και έτσι λεγόταν ο αρχαίος δήµος που έδρευε στην ευρύτερη 
περιοχή της µονής.  
 
ιδ. Εντυπώσεις περιηγητών  
 

Evliyah Chelebi 
 
 «Ανατολικά απ’ το Κοτς Μπασί Μοναστιρί

1 και σε απόσταση δύο ωρών κοπιαστικής πορείας 
ανάµεσα σε βράχους, δρυµούς κι αµπέλια, βρίσκεται ένα ακόµα µοναστήρι: η µονή Μεντίλ. Αυ-
τή ιδρύθηκε από τον Απόστολο του προφήτη Ιησού, Παύλο. Είναι µεγάλο µοναστήρι κι έχει στη 
διακονία του περισσότερους από πεντακόσιους καλόγερους. Ξακουστό κι αυτό σε όλη την υφή-
λιο, δέχεται καθηµερινά του κόσµου τα τάµατα και τ’ αφιερώµατα από τις χώρες του Καφιρι-
στάν. 
Η µονή έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ακόµα και χίλιους καβαλάρηδες µουσαφιρέους κι 

οι καλόγεροι είναι πρόθυµοι να τους περιποιηθούν και να τους φιλέψουν. Αν όµως εµφανισθεί 
Εβραίος και φιλοξενηθεί, το πρωί τον βρίσκουν πεθαµένο και κατάµαυρο, λες και τον έκαψε 
στον ύπνο του φωτιά. Εκεί διακονεύουν και µερικοί “ µαχµουµπούγ πετσέ παπά γουλαµλαρί” 
(“ όµορφοι νεαροί παπαδοκαλόγεροι”). Είναι τόσο ωραίοι και λαχταριστοί, που δεν βρίσκω λό-
για να τους περιγράψω. 
Στις γύρω βουνοπλαγιές βόσκουν ελεύθερα –κατά αγέλες– χιλιάδες πρόβατα, γίδια, γελάδια, 

αλόγατα και µουλάρια, ενώ παντού υπάρχουν µποστάνια κι αµπέλια. Όλα ανήκουν στο µονα-
στήρι. 
Η µονή πληρώνει βακουφική εισφορά στο Βαλιντέ Τζαµί. Επειδή όµως αρχικά την είχε κυ-

ριεύσει ένας “ χασεκί” για λογαριασµό του µποσταντζίµπαση των γενιτσάρων, η µονή στέλνει 
στο Οτζάκ χίλιες οκάδες αγνό µέλι το χρόνο. 
Όπως κάθε αθηναϊκό κτίριο, έτσι και το µοναστήρι αυτό είναι καλοκτισµένο κι η περιοχή που 

βρίσκεται έχει θαυµάσιο κλίµα. Αν τώρα επιχειρήσει κανείς ν’ αναφερθεί στους πολύτιµους θη-
σαυρούς της, στα καντήλια, στα κηροπήγια και στους σταυρούς, θα πρέπει να γράψει τόµους 
ολόκληρους».2 
Ο Τούρκος περιηγητής αγνοούσε προφανώς τον πραγµατικό ιδρυτή της µονής Τιµόθεο. 

Και δεν µπορούµε να πούµε µε ασφάλεια για το αν τα περί ίδρυσης από τον απόστολο Παύλο 
είναι δική του επινόηση ή το άκουσε από κάποιον. Αναµφίβολα πρόκειται για ιστορική ανα-
κρίβεια.  
 

Vasily Grigorovich Barsky 
 

To 1745 επισκέφθηκε τη µονή ο Ρώσος µοναχός και περιηγητής Βασίλειος Μπάρσκυ. Στο 
βιβλίο του Νεκτάριου Καρσιώτη «Ο Άγιος Τιµόθεος Ευρίπου» παρατίθεται ένα σχέδιο της 
µονής από τον Μπάρσκυ. Το αξιοσηµείωτο στο σχέδιο είναι ότι σε αυτό αποτυπώνεται και η 
Σπηλιά. Εποµένως, είτε έφτασε µέχρι εκεί, είτε τον πληροφόρησαν για την ύπαρξή της κι αυ-
τός απλώς τη συµπεριέλαβε στο σχέδιο. ∆υστυχώς δεν µπόρεσα ποτέ να βρω το βιβλίο από 
το οποίο προέρχεται το σχέδιο, στο οποίο θα υπάρχει λογικά και κάποια σχετική αφήγηση.  
 

                                                 
1 Η µονή Καισαριανής στον Υµηττό.  
2 «Ταξίδι στην Ελλάδα», εκδ. Εκάτη, σελ. 188-189. 
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Εικόνα της µονής κατά το 1745, του Ρώσου µοναχού και περιηγητή Barsky. 

 
Richard Chandler 

 
«Κατηφορίσαµε [ύστερα από την επίσκεψή τους στη Σπηλιά] από ένα κακοτράχαλο µονοπάτι 
στο µοναστήρι της Πεντέλης, ένα µεγάλο και συνηθισµένο κτίριο, µε την εκκλησία στο κέντρο 
του τετραγώνου. Οι µοναχοί είχαν αποσυρθεί για προσευχή [...] Είναι πολυάριθµοι αλλά τώρα 
βρίσκονταν διασκορπισµένοι, ο καθένας στις υποχρεώσεις του. Με περιποιήθηκαν οι ελάχιστοι 
που ήταν παρόντες και απόλαυσα εκεί τη σκιά κάτω από τα δέντρα, δίπλα σε ένα καθαρό ρυάκι, 
µε καλό κρασί, νερό και προµήθειες. Το χαλί µου απλώθηκε στην περιοχή της τετράγωνης αυ-
λής κοντά στην πύλη, όπου και κοιµηθήκαµε το βράδυ.  
Ρώτησα περί των χειρογράφων που είχαν δείξει το 1676 στον Sir George Wheler αλλά κα-

νείς δεν γνώριζε περί αυτών. Το µοναστήρι είναι ένα από τα πιο σπουδαία στην Ελλάδα και 
λαµβάνει ένα αξιοσηµείωτο εισόδηµα από µελίσσια, πρόβατα, γίδια, βόδια, καλλιεργήσιµη γη, 
αµπέλια και ελαιόδενδρα».1  
Την επίσκεψη του Chandler σχολίασε ο ∆ηµήτριος Καµπούρογλου: «Ένας περιηγητής, το 

φθινόπωρον του 1765, εκτύπησε το σήµαντρον, και ο καλόγερος του άνοιξε την πύλην του Μο-
ναστηριού. 
   Ήτο πολύ κουρασµένος. Ερχότανε από την Κορφή. Εσταµάτησε λίγο στην Σπηληά και από 
κει πήρε το λιθόστρωτον µονοπάτι και έφθασεν εις το Μοναστήρι. 
   Το µονοπάτι του το είχε δείξει ένας κατάµαυρος καλόγερος, που έβοσκε ένα κάτασπρον ποί-
µνιον προβάτων. 
   Πολύ επεριποιήθησαν οι καλόγεροι τον περιηγητήν, και πάντοτε ενθυµείτο αυτός το ωραίον 
κρασί που ήπιε και το ποικιλώτατον γεύµα που του παρέθεσαν, κάτω από την µεγάλην δάφνην, 
εις την αυλήν του Μοναστηριού, του οποίου περιγράφει τον πλούτον. 
   Είχε και βιβλιοθήκην η Μονή. (σε αυτήν θα αναφερθούµε παρακάτω.) Την είχε καταγράψει 
εις τα 1729 ένας Αββάς. Τα περισσότερα βιβλία της ήσαν εκδόσεις της Βενετίας. Το εφώναζαν 
από µακρυά τα χαρακτηριστικά κόκκινα κεφαλαία στοιχεία των και τα µαύρα του κειµένου 
γράµµατα µε την ωραίαν µορφήν, που εξηφανίσθη µέσα εις την ακαλαίσθητον και χωρίς φυσιο-
γνωµίαν ποικιλίαν των συγχρόνων µας τυπογραφικών στοιχείων. 
   Τα χειρόγραφα που τα είχεν ιδεί και κάποιος άλλος περιηγητής του 1676, δεν τα έδειξαν. Να 
υπήρχον αρά γε πλέον; Οπωσδήποτε η ζηµία διά την Μονήν δεν θα ήτο και µεγάλη. ∆ιότι ο σο-
φός περιηγητής αντελήφθη, ότι κανείς µοναχός τότε δεν θα ήτο είς θέσιν να τα µελετήση. 

   Η έκπληξίς σου, ξένε, αδικεί την ευφυΐαν σου. Αν οι καλόγεροι κατεπόνουν τον βίον των εις 
µελέτας χειρογράφων, ιστορικών εγγράφων και µουχλιασµένων βιβλίων, ούτε µελίσσια, ούτε 

                                                 
1 «Travels in Asia, Minor and Greece», vol. I, London 1817, σελ. 192-193. 
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γιδοπρόβατα θα είχεν η Μονή, ούτε θα σου παρέθετον τόσον θελκτικόν γεύµα, όταν εκτύπησες 
το σήµαντρον και ένας καλόγερος σου άνοιξε προθύµως την πύλην του Μοναστηριού».1 

 
Edward Dodwell 

 
«Το µεγαλύτερο µοναστήρι διατηρεί, όπως και το βουνό, το όνοµα "Πεντέλη". Βρίσκεται εγκα-
τεστηµένο κάτω από τη µυτερή κορυφή και πιο χαµηλά από τα λατοµεία µαρµάρου. Πέρασα µια 
νύχτα εκεί κατά το µήνα Ιούνιο και βρήκα λιγοστούς µόλις µοναχούς, καθώς οι περισσότεροι 
ήταν απασχοληµένοι µε την καλλιέργεια της γης ή την επιστασία των αγροκτηµάτων τους. Αυτό 
το µοναστήρι αποπνέει έναν αέρα αφθονίας, ο οποίος, µε την εξαίρεση της µονής Μεγάλου 
Σπηλαίου στην Αρκαδία, δε συναντάται σε κανένα άλλο στην Ελλάδα. Η εκκλησία είναι πλούσια 
και σε καλή κατάσταση, ενώ τα ενδιαιτήµατα των µοναχών πολυάριθµα και καθαρά. Ο κύριος 
πλούτος τους συνίσταται σε ελιές και µέλι, το οποίο είναι λίγο, αν όχι καθόλου, κατώτερο από 
εκείνο του Υµηττού, καθώς και στα δύο βουνά φυτρώνει ποικιλία θυµαριών και αρωµατικών 
φυτών – και το Πεντελικό διαθέτει περισσότερα µελίσσια από οποιοδήποτε άλλο µέρος στην Ατ-
τική. Το βουνό προµηθεύει το Σαράι στην Κωνσταντινούπολη µε την ποσότητα των 9000 λι-
βρών µελιού ετησίως, και αυτό υπό τη µορφή δώρου, καθώς το µοναστήρι είναι απαλλαγµένο 
από τις συνήθεις επιβολές φόρων και απολαµβάνει σηµαντικά προνόµια και ασυλίες».2 

 
Sir William Gell 

 
Έπειτα από περιήγηση στο Μαραθώνα, ο Gell διέσχισε την Πεντέλη µέσα από ένα κακοτρά-
χαλο µονοπάτι το οποίο ξεκινούσε από την Νταού και έφτανε στη µονή, «σε µια κατάφυτη 
κοιλάδα [...] ένα πανέµορφο σηµείο ανάπαυσης, το θέρετρο των πλούσιων Αθηναίων κατά τη 
διάρκεια του καυτού καλοκαιριού. Η εκκλησία είναι καθαρή και σε καλή κατάσταση και οι µο-
ναχοί φιλόξενοι», δίχως να προσθέτει τίποτε περισσότερο.3 
 

Sir John Hobhouse 
 

«Υπάρχει ένα µοναστήρι, το πιο πλούσιο στην Αττική, το οποίο στέκει δίπλα στο βουνό και γε-
νικά χρησιµοποιείται ως σταθµός ανάπαυσης από εκείνους που επισκέπτονται τα λατοµεία. 
Ανηφορίζοντας το βουνό, σύντοµα συναντάς πεύκα και άλλα αειθαλή δέντρα, και φτάνεις στο 

µοναστήρι το ίδιο, σε απόσταση τριών ωρών από την Αθήνα, έχοντας ταξιδέψει σε κατεύθυνση 
περίπου βορειοανατολική. Αυτό το κτίσµα βρίσκεται στην εσοχή ενός λόφου, περικυκλωµένο 
από έναν ελαιώνα, µέσα από τον οποίο ένα πλούσιο ρυάκι απορρέει σε ένα γεµάτο χαλίκια κα-
νάλι προς την πεδιάδα πιο κάτω. Μια µικρή έκταση πρασίνου έξω από την πόρτα του µοναστη-
ριού σκιάζεται από τα απλωµένα κλωνιά ενός πλατάνου. Η είσοδος στον τετράγωνο περίβολο 
του κτιρίου γίνεται, ως συνήθως, διαµέσω µιας µικρής πόρτας επενδεδυµένης µε φύλλα σιδή-
ρου. Οι τρείς πλευρές του περιβόλου καταλαµβάνονται από µικρά κελιά, ασβεστωµένα και κα-
λοσκουπισµένα – εκείνο του ηγουµένου έχει καναπέδες και χαλί, για την υποδοχή των ξένων. 
Ένα πηγάδι και ένα δέντρο, από το οποίο κρέµεται το σιδερένιο στεφάνι-σήµαντρο που καλεί 
τους µοναχούς σε προσευχή, βρίσκονται σε µια πλευρά της αυλής. Στο µέσο του τετραγώνου 
στέκει η εκκλησία, το εσωτερικό της οποίας είναι επενδεδυµένο παντού µε χρυσίζον κονίαµα 
και µαρτυρά τον πλούτο της αδελφότητας. Το µοναστήρι έχει στην ιδιοκτησία του αρκετά µετό-
χια σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, στην εποπτεία των οποίων βρίσκεται διασκορπισµένο 
το πολυάριθµο σώµα των µοναχών, ώστε σπάνια περισσότεροι των πέντε-έξι να βρίσκονται 
ταυτοχρόνως στην Πεντέλη. Ο αρχικός φόρος υποτελείας, καταβαλλόµενος υπέρ του Βαλιδέ 
τζαµιού στην Κωνσταντινούπολη, ήταν έξι χιλιάδες λίβρες µελιού (περίπου 2730 κιλά) –αξίας 
πέντε δολαρίων οι εκατό λίβρες– και δεν έχει, απ’ όσο γνωρίζω, αυξηθεί έκτοτε. Όταν επισκεφ-

                                                 
1 «ΟΑναδροµάρης της Αττικής», εκδ.Βιβλιοπωλείο ∆.Ν.Καραβία, σελ. 62-63. 
2 «A Classical and Topographical Tour through Greece» (1819), σελ. 497. Η µετάφραση του αποσπά-
σµατος είναι του Iranon. 
3 «The Itinerary of Greece, containing one hundred routes in Attica, Boeotia, Phocis, Locris and Thes-
saly», London 1819, σελ. 63. 
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θήκαµε το µέρος, οι µοναχοί έδειχναν να ζουν καλά και µας παρέθεσαν ένα πλούσιο γεύµα µε 
αυγά, ξηρές ελιές και µέλι, µε ένα υπέροχο κρασί και ένα εύγευστο λικέρ. Ωστόσο αποκαλούσαν 
τους εαυτούς τους φτωχούς και έδειχναν να ανησυχούν µήπως µέναµε µε την εντύπωση ότι ευ-
ηµερούν. Μια τέτοια αναφορά θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του φόρου που πληρώνουν 
στην αυλή του Σουλτάνου για προστασία».1 

 
Henry Baird 

 
«Κατά την επιστροφή µας, µετά από µια κουραστική κατάβαση, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας 
είχαµε υποχρεωθεί να κάνουµε πεζοί, φτάσαµε στο µοναστήρι, όπου, χάρη στη µέριµνα του κα-
λού µας οδηγού, Σπύρου, βρήκαµε ετοιµασµένο ένα γεύµα, το οποίο φάγαµε κάτω από τη σκε-
παστή είσοδο του ναού. Το µοναστήρι, που είναι εµφανώς αρχαίο, περιβάλλεται από έναν τοίχο 
µε πολυάριθµα µικρά ανοίγµατα, σαν φινιστρίνια, µέσα από τα οποία οι κοινοβιάτες πνευµατι-
κοί θα ήταν, αναµφίβολα, σε θέση να αµύνονται απέναντι στον Τούρκο ή τον “Κλέφτη” σε πιο 
ταραγµένους καιρούς. Κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων, ο περίφρακτος χώρος µετατρεπόταν 
σε καταφύγιο για τους χωρικούς της περιοχής. Τα εσώκλειστα ενδιαιτήµατα των µοναχών δεν 
περιέχουν τίποτα το αξιοπρόσεκτο, όντας κατασκευασµένα από ξύλο και πέτρα, και ευρισκόµε-
να πολύ άτακτα κατανεµηµένα γύρω από την ανοιχτή αυλή· όµως ο ναός, στον οποίο µπήκαµε 
για λίγο, είναι παλαιός και ιδιόµορφος. Οι τοιχογραφίες είναι φιλοτεχνηµένες µε το συνηθισµέ-
νο βυζαντινό στυλ που επικρατούσε µερικούς αιώνες πριν, όµως τα πρόσωπα των αποστόλων 
σε µερικές από αυτές είναι πιο καλοσχηµατισµένα απ’ ό,τι συνήθως. Ο πρόναος ήταν καλυµµέ-
νος από µικρές, µισοσβησµένες από το χρόνο νωπογραφίες, όπου η ιστορία της Παλαιάς ∆ια-
θήκης, αρχαίοι µύθοι και σύγχρονοι θρύλοι έχουν αναµιχθεί παράξενα µεταξύ τους. Ο Ιωνάς, 
συνοδευόµενος από ένα αποκρουστικό θαλάσσιο τέρας, δεσπόζει ανάµεσά τους. ∆εν είδαµε µο-
ναχούς τριγύρω, όµως µια οµάδα χωρικών τοποθετούσε υποστυλώµατα στις ετοιµόρροπες πέρ-
γκολες της αυλής. Αναχωρώντας από αυτό το ενδιαφέρον µοναστήρι, αφού αφήσαµε ένα µικρο-
ποσό ως ανταπόδοση της φιλοξενίας, σύντοµα ταξιδεύαµε στον κάµπο προς την Αθήνα».2 
Πάνω στην αναφορά του Baird για τις τοιχογραφίες του ναού, ο Iranon σχολιάζει: «Η πα-

ράξενη, κατά τον Baird, ανάµιξη παραβολών της Παλαιάς ∆ιαθήκης, αρχαίων µύθων και µετα-
γενέστερων θρύλων παραπέµπει σε ένα διευρυµένο και εµπλουτισµένο µε ετερόκλητα στοιχεία 
πνευµατικό-θεολογικό υπόβαθρο από πλευράς των µοναχών που είχαν συγκροτήσει το αρχικό 
κοινόβιο της µονής Πεντέλης. Και το µεγαλύτερο µέρος των µοναχών αυτών είχε προέλθει, 
όπως είπαµε, από τις τάξεις των ασκητών του βουνού». 

 
Henri Bell 

 
«Αυτό το µοναστήρι που δεν είναι ιδιαίτερης σηµασίας, είναι χτισµένο σε προεξοχή του βουνού, 
πάνω από µια ροµαντική χαράδρα που κατεβαίνει ίσια στην πεδιάδα. Υπέροχες λεύκες (απ’ αυ-
τές που ονοµάζουµε ασηµιές) σκιάζουν ένα χορταριασµένο πλάτωµα· µια πλούσια πηγή µε γάρ-
γαρο νερό εφοδιάζει ένα ιχθυοτροφείο και διοχετεύεται στην Αθήνα από κλειστό αγωγό που κα-
τασκεύασε ο Αδριανός... [...] 
Το µοναστήρι της Πεντέλης δεν παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το εξωτερικό του 

µοιάζει αρκετά µε οχυρό· οι τοίχοι είναι ψηλοί, χωρίς ανοίγµατα, και η σιδερόφραχτη πόρτα θα 
µπορούσε να αντέξει στα πιο δυνατά χτυπήµατα. Αυτές οι προφυλάξεις που πάρθηκαν για την 
αντιµετώπιση των άτακτων οµάδων του τουρκικού στρατού κατά την εποχή της οθωµανικής 
κυριαρχίας, είναι σήµερα άχρηστες [...] 
Η εσωτερική αυλή είναι τριγυρισµένη, όπως συνήθως, από στοές στις οποίες ανοίγουν οι 

πόρτες των κελιών. Στη µέση βρίσκεται η εκκλησία, στολισµένη µε βυζαντινές τοιχογραφίες, µία 
από τις οποίες παριστάνει την κόλαση και παρουσιάζει τα πιο παράξενα επεισόδια και τα πιο 
τροµερά µαρτύρια που θα µπορούσε να γεννήσει η εύπιστη και θρησκόληπτη µεσαιωνική φα-
ντασία. Οι µοναχοί, καθισµένοι σε πέτρινους πάγκους, µπάλωναν χοντροφτιαγµένα ρούχα. Χω-

                                                 
1 «A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, 
during the years 1809 and 1810», εκδ. 1817. (Η µετάφραση έγινε και παρατίθεται από Iranon.) 
2 «Modern Greece: A narrative of a residence and travels in that country», 1856. 
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ρίς τα µακριά τους µαλλιά και τα µαύρα τσόχινα καλπάκια θα τους έπαιρνε κανείς για χωρικούς 
που ζεσταίνονται στον ήλιο. Ένας απ’ αυτούς, σακαταµένος από τα γηρατειά και την παράλυση, 
κειτόταν ανήµπορος σε µια γωνιά και άφηνε πνιχτά βογγητά. Ο δύστυχος αυτός άνθρωπος ήταν 
ηλίθιος και όταν πεινούσε, διψούσε ή ζεσταινόταν, το ένστικτό τον έσπρωχνε να βγάζει αυτούς 
τους άναρθρους ήχους· τότε οι σύντροφοί του επέβαλλαν σιωπή ή τον έκλειναν µέσα σ’ ένα εί-
δος σκοτεινής εσοχής που χρησίµευε για δωµάτιό του».1 
Πάνω σε αυτό το απόσπασµα έχω να σηµειώσω πως η µονή δεν είχε να φοβάται τίποτε από 

τον Τούρκο, εφόσον, όπως γράφει ο Καµπούρογλου: «Την Μονήν της Πεντέλης ηυνόουν και 
αυτοί οι Τούρκοι των Αθηνών και της Αττικής εν γένει. Πλην των γνωστών λόγων του σχετικού 
σεβασµού προς τας Μονάς επί του προκειµένου υπήρχε και κάποιος ειδικός, ότι η Πεντέλη χά-
ρις εις τα εις είδος δώρα της είχε και εις Αθήνας, αλλ’ ιδίως εις την Βασιλεύουσαν, ισχυρούς 
προστάτας, δυναµένους να τιµωρήσουν πάσαν παρεκτροπήν.  
Και η Ανατολική εύνοια οσάκις δεν στηρίζεται εις κάποιον κέρδος, στηρίζεται εις κάποιον 

φόβον...»2 
 

Henri Wise 
 
Μια ακόµα περιγραφή (και µε µια δόση χιούµορ) σχετικά µε την κατάσταση της µονής λίγα 
χρόνια µετά τη λήξη της επανάστασης έχουµε από έναν αξιωµατικό του αµερικανικού ναυτι-
κού ονόµατι Henri Wise, ο οποίος είχε κάνει ανάβαση στην κορυφή του βουνού και κατά την 
επιστροφή του επισκέφθηκε το µοναστήρι: «Κύριε! Πόσο αναζωογονητικά δροσερό ήταν το 
κόκκινο κρασί, η µπύρα και το τσέρι, και πώς τινάζαµε τις κούπες µας µετά από κάθε άδειασµα 
στο αφρίζον, παφλαστό νερό, ώστε ούτε µια υποψία δροσιάς να µην ξεφεύγει από τα χείλη µας. 
Και πώς πέσαµε στο κοτόπουλο, το κρύο µοσχαρίσιο φιλέτο, τα ψωµάκια και τη σαλάτα, παντε-
λώς αδιάφοροι µέσα στην αφθονία µας για τις παρακλητικές µατιές ενός πεινασµένου, βρώµι-
κου γέρο-µοναχού από το παρακείµενο µοναστήρι. Ήταν ντυµένος µε ένα κουρελιασµένο µάλ-
λινο ένδυµα –αρχαίο προφανώς όσο ο Παρθενώνας– και κρατούσε τα µάτια του καρφωµένα σε 
ό,τι κάναµε. Αλλά, πολύ µε λυπεί τώρα η σκέψη ότι ο δυστυχής εκείνος αναχωρητής, αφότου ο 
Άγγελος [ο οδηγός τους] είχε πάρει το µερίδιό του, δε βρήκε τίποτα άλλο παρά κόκαλα και τρί-
µατα τυριού για να γυαλίσει µ’ αυτά τα σάπια του δόντια. Τον αποζηµιώσαµε, όµως, µε µερικά 
χάλκινα νοµίσµατα, για τα οποία µας ικέτευσε να µην κάνουµε λόγο στον αδερφό του τον ηγού-
µενο, φοβούµενος ίσως ότι θα απαιτούσε µερίδιο στα πλαίσια του κοινοβίου. 
Το γεύµα τελείωσε και εµείς δανειστήκαµε από τον καλόγερο δύο µεγάλα χαλιά, τα οποία, 

αφού χτυπήθηκαν καλά για να πέσουν από πάνω τους οι ψύλλοι, απλώθηκαν στο χορτάρι, στην 
πιο παχιά σκιά του άλσους. Μετά, µε τα µαξιλάρια της άµαξας για προσκέφαλα, πέσαµε σε σιέ-
στα. Ω, πόσο µαλακός µάς φαινόταν ο αυτοσχέδιος καναπές µας και πόσο άξιος ευγνωµοσύνης 
για τα κουρασµένα µας µέλη· και µετά, όταν ξυπνήσαµε, τόσο φρέσκοι, πώς οι φωνές ευφορίας 
µας αντιλαλούσαν, σαν φωνές ναύτη στην ακτή, που αντηχούνται από τα δέντρα. 
Πλυθήκαµε στην πηγή και, ενόσω τα άτια µας σελώνονταν και ο Άγγελος αναχωρούσε µε το 

τρένο, εισήλθαµε στον καταρρέοντα γέρικο σωρό από λάσπη, πέτρες και ξύλα, που αποκαλού-
σαν µοναστήρι. Στο κέντρο του περιβόλου έστεκε ένα µικρό, πρόχειρα κτισµένο παρεκκλήσι. 
Στο εσωτερικό του υπήρχε ένας αριθµός σκουληκοφαγωµένων, παλαιών βιβλίων πάνω σε µια 
χονδροειδή, κακοφτιαγµένη Αγία Τράπεζα, ενώ τριγύρω υπήρχαν µερικές κακότεχνες εικόνες 
της Παναγίας και αγίων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει σαφής διαφορά ανάµεσα στα δόγµατα της 
Ρωµαιοκαθολικής και της ελληνικής ή Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας...[...] 

...Οι πλευρές του περιβόλου γέµιζαν από µικρά, βρώµικα, συνωστισµένα µεταξύ τους κελιά 
για την αδελφότητα, πλευράς έξι περίπου ποδών το καθένα. ∆ιερχόµενοι από µια δίοδο, περά-
σαµε σε έναν αρκετά εκτεταµένο κήπο λαχανικών που είχε δουλευτεί κάπως, και όπου οι µονα-
χοί απολαµβάνουν µια πολυτέλεια σπάνια για την Αττική: µια αφθονία νερού εξαιρετικής ποιό-
τητας. 
Ο ρακένδυτος ξεναγός µας µας πληροφόρησε ότι γνώριζε να διαβάζει και ότι, από τους εκατό 

του κοινοβίου του, µόνο πέντε είχαν επιβιώσει τα προηγούµενα πενήντα χρόνια, µε τους περισ-

                                                 
1 «Ταξίδι στην Ελλάδα», εκδ. Ιστορητής, σελ. 81-84. 
2 «ΟΑναδροµάρης της Αττικής», εκδ. Βιβλιοπωλείο ∆.Ν.Καραβία, σελ. 62-63. 
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σότερους να έχουν σφαγιαστεί από τους Τούρκους άρχοντες. Τον καιρό που οι πασάδες του 
Σουλτάνου κρατούσαν την Ελλάδα υπόδουλη, η απονοµή της δικαιοσύνης γινόταν όπως στους 
καταυλισµούς των Τατάρων, σύµφωνα µε τη βάρβαρη κρίση ή την ανεξέλεγκτη βούληση των 
Τούρκων αρχηγών. ∆εν είναι, λοιπόν, παράξενο που τα µοναστήρια, τα οποία θεωρούνταν 
πλούσια, υπέστησαν σηµαντικό µέρος των ποινών που επιβλήθηκαν. Ο ξεναγός µας µας είπε ε-
πίσης ότι κατά την επανάσταση αυτός ο παλιός µαχαλάς [το µοναστήρι] είχε καταληφθεί από 
τους µουσουλµάνους και ότι ο ίδιος είχε ζήσει για περιόδους έξι µηνών τη φορά στα λατοµεία 
και στις σπηλιές της Πεντέλης, εξαρτώντας την επιβίωση του από ό,τι µπορούσε να αρπάξει τη 
νύχτα από τους αµπελώνες χαµηλότερα».1 

 
Thomas Jolliffe 

 
Ο Άγγλος Thomas Jolliffe ο οποίος επισκέφθηκε τη µονή το 1817 έγραψε τα εξής: «Το επό-
µενο πρωί ξεκινήσαµε για το µοναστήρι της Πεντέλης, εγκατεστηµένο κοντά στο λατοµείο απ’ 
όπου είχαν ληφθεί τα υλικά γλυπτικής και αρχιτεκτονικής, και στο οποίο η Αθήνα χρωστά τα 
περισσότερα από τα λαµπρά της οικοδοµήµατα. Εδώ πήραµε πρωινό και γίναµε δεκτοί µε µεγά-
λη αβρότητα από τους µοναχούς. Το ίδρυµά τους είναι ένα από τα πιο αξιόλογα στην Ελλάδα, 
και η αδελφότητα βρίσκεται, θεωρώ, σε αρκετά εύρωστη οικονοµικά κατάσταση. Το κτίριο εί-
ναι ευρύχωρο και καλοσχεδιασµένο – πολλά από τα ενδιαιτήµατα δείχνουν ορθά κατανεµηµέ-
να. Όµως, όσον αφορά τη βιβλιοθήκη, αν κάποια τέτοια αίθουσα υπάρχει, δεν είναι, πιστεύω, 
προσβάσιµη όλες τις ώρες· και όσο για χειρόγραφα, συχνά είναι κάτι παραπάνω από ανώφελο 
να ψάχνει κανείς για τέτοια κειµήλια».2 
 

Anton von Prokesch-Osten 
 
«...Μετά µίαν ώραν και πενήντα λεπτά έφθασα εις το εγκαταλελειµένον τόπον Χαλάνδρι, εκεί-
θεν έλαβα κατεύθυνσιν σχεδόν ανατολικήν µέσω αµπελώνων και νοµών, µέχρις ότου, µετά πε-
νήντα λεπτά, έφθασα τους πρόποδες του Πεντελικού... [...] Ανεβαίνεις... και µετά ηµίσειαν ώρα 
ευρίσκεσαι προ της µονής Πεντέλη. Εκεί, υπό τη σκιάν υψηλών δένδρων, τα οποία κοσµούν την 
αυλήν αυτής της εξόχως γραφικής και καλώς κτισµένης µονής, απήλαυσα το πρωινόν, µέλι και 
γάλα, ενόσω οι καλόγηροι εξωπλίζοντο διά να µε συνοδεύσουν εις τα λατοµεία του φηµισµένου 
όρους. Οι ελληνικές µονές συγκρινόµενες προς εκείνες των καθολικών, πλεονεκτούν κατά το 
ότι οι µοναχοί παρεσυρµένοι ολιγότερον υπό του σατανά της σχολαστικής γνώσεως, από της 
φύσεως ολιγότερον εκτετραµµένοι, δια της εργασίας των χειρών των τρεφόµενοι και πλήρως 
απησχοληµένοι, δίδουν εικόνα της γαλήνης, ην δύναται τις να αποκτήσει δια της αποκοπής από 
τον (λοιπόν) κόσµον. Η µεγάλη αµάθεια αυτών των µοναχών γίνεται ανεκτή, ευθύς εφόσον α-
ποδίδεις σηµασίαν µόνο εις την ψυχικήν των διάθεσιν και ολοέν περισσότερον απελευθερούσαι 
από τα δεσµά κενής υπερεκτιµήσεως της γνώσεως, όπερ συνέπεια είναι και κέρδος της περιηγη-
τικής θεωρήσεως του κόσµου. Ίσως φαίνεται γελοίον, αλλά µε ήρεσεν η θέα µοναχών οι οποίοι 
ποιµένονται αγέλες, οδηγούν άροτρον, φροντίζουν την συγκοµιδήν και εκτελούν όλας τας υπη-
ρεσίας εις τον οίκον και τον σταύλον.  
Η µονή Πεντέλη φθάνει δια µέλιτος και ελαίου τοιαύτην αξίαν, καθόσον εκ του πρώτου µό-

νον οφείλει να προσφέρει εις τον Μέγαν Κύριον 9000 λίβρας.  
Οι µοναχοί µού έδωσαν µίαν απόδειξιν της απλότητος και της αµαθείας των δια τρόπου καθ’ 

ον τούτοι επαινούν και περιγράφουν τα, τοσούτον πλησίον κείµενα, λατοµεία µαρµάρου. Η δια-
τύπωσις του σοφοτέρου εξ αυτών περιωρίσθη εις τας λέξεις: “... εκεί επάνω στο βουνό είναι µια 
τρύπα και σ’ αυτήν µια πηγή· εκεί κάτω έρπουν οι µυλόρδοι, πίνουν από το νερό, γράφουν τα 
ονόµατά τους και µετά συνεχίζουν το δρόµο τους” ».3 
 

                                                 
1 «Scampavias from Gibel Tarek to Stamboul», εκδ.1857. (Παρατίθεται από Iranon) 
2 «Narrative of an excursion from Corfu to Smyrna», εκδ. 1827.  
3 «Denkurdigkeiten und Erinnerungen an den Orient», τ.2. Stuttgart 1836, σελ. 424-429. (Μετάφραση: 
Μανόλης Κορρές, «Από την Πεντέλης στον Παρθενώνα, εκδ. Μέλισσα, σελ. 116.) 



 229 

 
Η Πεντέλη και η περιοχή της µονής. (Σχ. Skene.) 

 
 

 
Η Πεντέλη και η περιοχή της µονής. (Σχ. J. Jackson) 
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Η µονή και η γύρω περιοχή. (Σχ. D. Lancelot πάνω σε σκίτσο του Bell.) 

 
 

Hans Christian Andersen 
 
«Εδώ στη βουνοπλαγιά βρίσκεται το µοναστήρι της Πεντέλης, στη µέση θαρρείς, ενός ρηµαγµέ-
νου κι εγκαταλελειµµένου κήπου. Με την πρώτη µατιά σου φαίνεται σαν ένα µεγάλο άδειο γα-
λακτοκοµείο. Οι τοίχοι είναι ραγισµένοι κι από παντού φυτρώνουν άγριοι θάµνοι, όµοιοι µε του 
∆αφνιού. Οι κότες, που πηδούσαν πάνω στο σωρό των χαλικιών σ’ εκείνη την αυλή, ήταν το 
µόνο σηµάδι ανθρώπινης παρουσίας. Μπροστά απ’ το εκκλησάκι µε τις ανοιχτές πόρτες ήταν 
µια µεγάλη ολάνθιστη δάφνη, τόσο πλούσια και µυρωδάτη που ένιωθες χαρά να την βλέπεις. 
Ένας απ’ τους παπάδες πρόσεξε τη χαρά µου κι έκοψε αµέσως ένα κλαδί για να µου δώσει. 
Στην πατρίδα µου, τη ∆ανία, µοίρασα αυτό το κλαδί στην προτοµή του Thorsvaldsen και στο 
προτραίτο του Oehlenschlaeger».1 

 
Denton J. Snider 

 
«Το Μοναστήρι της Πεντέλης βρίσκεται σε µια όµορφη κοιλάδα περιβαλλόµενη από βουνά [...]  
Ρυάκια µε καθαρό νερό το οποίο µεταφέρεται σε τεχνητά κανάλια στο µέσο ενός δάσους πλα-

τάνων. Κατόπιν συγκεντρώνονται σε ένα ρεύµα [...] γυρίζοντας, κατά την πορεία του, τον τροχό 
ενός παλαιού µύλου. [...] ...µια πηγή γεµίζει µια µεγάλη δεξαµενή η οποία βρίσκεται στην αγκα-
λιά των βουνών απ’ όπου το νερό διοχετεύεται στη διψασµένη πεδιάδα.2 Η δοµή της Φύσης ε-
κεί προτείνει την εσωτερική περισυλλογή, τη µελέτη της ψυχής και επίσης την εκκροή της ευ-
σπλαχνίας και της ευλογίας πάνω στον κόσµο. 
Το κτίριο το οποίο περικλείει την αυλή είναι καλοφτιαγµένο και απλό· αλλά η πρώτη και πιο 

ευχάριστη εντύπωση είναι η τέλεια γαλήνη του σηµείου. Είναι ένα ήσυχο πράσινο λίκνο της Η-
ρεµίας ανάµεσα σε άγριες κορυφές οι οποίες το επιβλέπουν...[...] Τα ρυάκια, τα δέντρα, η πρα-

                                                 
1 «Οδοιπορικό στην Ελλάδα», εκδ. Εστία, σελ. 92-95. 
2 Εννοεί την πηγή της Αγίας Τριάδας του Νερού. 
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σινάδα είναι πάντα αναζωογονητικά στο ανθρώπινο µάτι, αλλά εδώ φαίνονται να έχουν µια νέα 
αξία καθώς αποτελούν αντιστάθµισµα στους άγριους επιβλητικούς βράχους».1 
 

James George Frazer 
 

«...το µοναστήρι της Μεντέλης, το πιο πλούσιο µοναστικό ίδρυµα στην Αττική, το οποίο φωλιά-
ζει σε µια δασωµένη και µε πλούσια ύδατα περιοχή στο νότιο πόδι του του βουνού... [...] Το έ-
δαφος µπροστά από το µοναστήρι σκιάζεται από γιγάντιες λεύκες κάτω από τις οποίες ρέει πηγή 
εξαιρετικού ύδατος. Το όνοµα Μεντέλη είναι η µοντέρνα εκδοχή του ονόµατος Πεντέλη, ονο-
µασία του αρχαίου δήµου...»2 
 

Peter Edmund Laurent 
 
«Στην κορυφή του Πεντελικού όρους φαίνονται τα ερείπια ενός αρχαίου µοναστηριού, από το 
οποίο ένας ήπιος δρόµος ανάµεσα από ελαιόδενδρα οδηγεί στο περίφηµο µοναστήρι της Μεντέ-
λης, ένα από τα πλουσιότερα της Αττικής. Όταν εισήλθαµε στο κτίριο, αρκετοί πελώριοι λαί-
µαργοι σκυλο-φύλακες όρµησαν προς την παρέα µας. ∆εν συνέβη κάτι χάρη στην έγκαιρη επέµ-
βαση των καλών µοναχών και την επιδέξια χρήση κάποιων µεγάλων ροπάλων. Τα πόδια µας 
θα είχαν αναµφίβολα θυσιαστεί στη θορυβώδη τους µανία. [...] 
Οι πατέρες ετοίµασαν για εµάς από ένα πιάτο βρασµένο ρύζι που το είχαν γλυκάνει µε µέλι. 

Είχαµε ένα θεσπέσιο και βεβαίως ένα πολύ υγιεινό γεύµα. Μια µεγάλη ποσότητα µελιού φτιά-
χνεται ετησίως στο µοναστήρι της Μεντέλης. Είναι περισσότερο κίτρινο από αυτό που βλέπουµε 
στη Γαλλία και την Αγγλία και έχει µια αρωµατική γεύση...» 3 

 
 

 
Η µονή σε σχέδιο του Renell (1889). (Παρατίθεται από Β. Ζήση,  

βλ. «ΠΕΝΤΕΛΗ – Ιστορία, Θρύλοι, Μυστήρια, εκδ. Άλλωστε, σελ. 106) 
                                                 
1 «A Walk in Hellas or the Old in the New», St. Louis: Sigma Publishing Co., 1892, σελ. 30-31. 
2 «Greek Scenery, Legend and History», London 1917, σελ. 182. 
3 «Recollections of a Classical Tour», σελ. 121. 
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Παλιές φωτογραφίες της µονής και της ευρύτερης περιοχής. Oι φωτογραφίες  

προέρχονται από www.elia.org, εγκυκλοπαίδεια «∆ΟΜΗ», και από την  
«Ιστορία των Αθηναίων» του ∆. Καµπούρογλου (εκδ. Παλµός, Αθήνα 1995). 
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2. ΜΟΝΗ ΤΑΩ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ (ΝΤΑΟΥ) 
  
α. Ιστορία  
 

Ίδρυση της µονής 
 
Γράφει ο Καµπούρογλου: «...Κανείς όµως έως τώρα δεν µας διηγήθη την αρχαίαν και την Βυ-
ζαντινήν του ιστορίαν. Τι ήτο πριν γείνει µοναστήρι; Εις ποίον ιερόν, εις ποίον µνηµείον να α-
νήκον τα πολλά και ωραία του µάρµαρα, τα εντοιχισµένα ή σκόρπια; Πότε ιδρύθη το παµπά-
λαιον µοναστήρι, επί των ερειπίων του οποίου ανυψώθη το εις ερείπια και αυτό σωζόµενον 
τώρα, και του οποίου είναι γνωστός οπωσδήποτε ο χρόνος της ανιδρύσεως; Ποίος ήτον ο α-
γνώστου επωνύµου Πιγκέρνης, όστις, κύριος όλων των πέριξ εκτάσεων, εις τας οποίας έδωσε 
το εν χρήσει µέχρι σήµερον όνοµα του τίτλου του, θα είχεν, ως φαίνεται, και το µοναστήρι Ταώ 
–έτσι το ονοµάζουν τα Πατριαρχικά χαρτιά– υπό την προστασίαν, ίσως και την κυριότητα, της 
γενεάς του;» Kάπου αλλού γράφει επίσης: «Καταφανή ίχνη πείθουν, ότι το σηµερινόν οικοδό-
µηµα είναι συµπλήρωµα άλλου προϋπάρξαντος, το οποίον πάλιν ιδρύθη επί των ερειπίων και 
δια των συντριµµάτων παλαιοτάτου Βυζαντινού ναού, όστις πάλιν θα εκακοµεταχειρίσθη αρ-
χαίον Ελληνικόν Ιερόν».1 
Πράγµατι, όπως έδειξα και στο προηγούµενο βιβλίο, εκεί υπήρχε αρχαίος ναός, πιθανώς 

αφιερωµένος στην Ήρα. Η πρώτη µονή κτίστηκε – σύµφωνα µε τον Ορλάνδο2  κατά τους µέ-
σους βυζαντινούς χρόνους. Ο πρωταρχικός ναός καταστράφηκε, χωρίς όµως η ιστορία να δι-
ασώσει τους καταστροφείς. Υπάρχει µια εικασία, κατά την οποία, οι υπεύθηνοι πρέπει να ή-
ταν Σαρακηνοί πειρατές.  
Κατόπιν πολυετούς ερήµωσης η µονή ξανακτίστηκε το 12ο αιώνα από τον Νικόλαο Καµα-

τηρό, γόνο µεγάλης βυζαντινής οικογένειας. Το όνοµά του διασώζεται σε επιγραφή (βλ. Επι-
γραφές). Τότε ο ναός αφιερώθηκε στον «Παντοκράτορα».  
Η µονή ερήµωσε πάλι κατά την εισβολή τον Φράγκων στην Αττική το 1204, οι οποίοι υπο-

χρέωσαν τους µοναχούς να εγκαταλείψουν τη µονή. Αυτή παρέµεινε στους Φράγκους έως το 
1456, οπότε στη νέα επιδροµή των Τούρκων καταστράφηκε και ο ναός. ∆ιατηρώ ωστόσο 
αµφιβολίες για το κατά πόσο οι Τούρκοι κατέστρεψαν το ναό.  
Η µονή παρέµεινε έρηµη για έναν αιώνα ώσπου το 1575 ο ναός ξανακτίστηκε από τον ∆η-

µήτριο Αναδροµάρη και τον Ιωάννη Ντούζη τον Αλεξηνά. (Πλούσιοι γαιοκτήµονες της Αττι-
κής και οι δύο.) Σύµφωνα µε σιγίλιο του 1614, οι δύο αυτοί άντρες, «...θείω ζήλω κινηθέντες 
προ χρόνων ουκ ολίγων ανήγειραν εκ βάθρων τον εν τη θέσει Ταώ ευρισκόµενον θείον ναόν 
του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού».  
Η µονή αναδείχθηκε σε σταυροπηγιακή από το Μητροπολίτη Αθηνών Σωφρόνιο. Στην ανί-

δρυση συντέλεσε και ο µετέπειτα Πατριάρχης Κων/πόλεως Θεοφάνης ο Καρύκης.  
Με την ολοκλήρωση των έργων, και όπως αναφέρει το σιγίλιο, πλήθος µοναχών συγκε-

ντρώθηκε στη µονή· ο αριθµός τους ξεπέρασε τους 100. 
Από επιγραφή στην είσοδο της µονής µαθαίνουµε ότι το 1648 έγιναν κι άλλες επισκευές 

στη µονή. (Βλ. Επιγραφές.) 
 

Η πειρατική εισβολή 
 
Στα τέλη του 17ου αιώνα έγινε επιδροµή πειρατών στη µονή. Όπως διηγείται ο Κύριλλος ∆έ-
γλερης στα αποµνηµονεύµατά του: «Καθ’ ην εποχήν οι πειραταί Αλγερινοί ελεηλάτουν και ε-
ρήµωνον τα παράλια µέρη, είχον ελλιµενισθή µετά των κατέργων αυτών εις την Ραφίνα κατά 
τας ηµέρας της Μεγάλης Εβδοµάδος· την ηµέρα δε της Αναστάσεως υπηρέτης τις της Μονής 
έχων έχθρα κατά των µοναχών, συννενοηθείς µετά των πειρατών εισήγαγεν αυτούς εν τη Μονή, 
καθ’ ην ώραν οι µοναχοί εώρταζαν την Ανάστασιν, τους οποίους κατέσφαξαν άπαντας· λεηλα-
τήσαντες δε και ερηµώσαντες την Μονήν ανεχώρησαν, εσώθη δε εις µόνος ιερεύς µεθ’ ενός υ-
ποτακτικού, όστις είχεν υπάγει εις το µετόχι Γεροτσακούλι και έκαµεν ανάστασιν των κολλή-

                                                 
1 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 69-71, εκδ. Καραβία. 
2 Ό.π. σελ. 183. 
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γων, ο οποίος επιστρέφων το εσπέρας της Κυριακής εύρεν έξωθεν και µακρύτερα της Μονής 
δύο εκ των µοναχών φονευµένους, ανήλθε δε και διανυκτέρευσεν εις το άνωθεν της Μονής ό-
ρος, την δε πρωΐαν είδε τα κάτεργα αναχωρούντα εκ Ραφίνος και κατελθών εν τη Μονή έυρεν 
άπαντας τους µοναχούς φονευµένους, µετέβη δε εις την µονήν Πεντέλης και παραλαβών µονα-
χούς επήγε και ενεταφίασε τους φονευµένους».1  
Συνέβη επίσης και κάτι άλλο: «...κατά το έτος δε 1782, ότε ενέσκηψε το θανατικόν [η πανώ-

λης], εν τη Μονή της Ταώς κατώκει εις µοναχός µεθ’ ενός υπηρέτου. Ούτος εφιλοξένησεν επι-
βάτας πλοίου µεµολυσµένου· προσαράξαντος εις τας ακτάς, προσβληθείς δε την επιούσαν υπό 
πανώλους απεβίωσεν».2 
Από τότε η µονή έγινε µετόχι της µονής Πεντέλης και έµεινε έρηµη για τρεις αιώνες. Η µο-

νή επαναλειτούργησε το 1963, όταν κτίστηκαν κελιά και εγκαταστάθηκε εκεί γυναικεία α-
δελφότητα.   
 

Θεοφάνης ο Καρύκης 
 

«Εξέχουσα» µορφή της ιστορίας της Ταώ φαίνεται πως είναι ο αρωγός στην ίδρυση της µο-
νής, ο Πατριάρχης Κων/πόλεως Θεοφάνης Καρύκης. Ο Καµπούρογλου τον χαρακτηρίζει 
«µουσικότατον» και «καλλίφωνον»,3 και για τη φωνή του γράφει τα ακόλουθα: «Εις και αυ-
τός [ο Καρύκης] εκ των ανακαινιστών του επί του Πεντελικού Μοναστηρίου Ταώ και ικανά 
εφόδια έχων µαθήσεως, απεφάσισε να µονάση εν αυτώ.  
   Εις τούτο τον ώθησε φαίνεται κυρίως η ποιητική του φύσις και η υπέροχος φωνή του. Ω! τι 
λέγουν οι τοπικοί θρύλοι δια την φωνήν αυτήν! Ήτο ισχυροτάτη και συγχρόνως γλυκυτάτη. Η 
συνύπαρξις των προσόντων αυτών θεωρείται τόσον σπανία, όσον και η της ευφυΐας µετά της 
αγαθότητος. 
   Όταν έψαλλεν, έτριζαν τα τζάµια του ναού, τα οποία, αν ήθελεν ηµπορούσε και να τα ραγίση. 
   Και όχι µόνον αυτό θέλουν οι θρύλοι, αλλ’ ότι και τα αγρίµια του βουνού κατέβαιναν ν’ α-
κούσουν την φωνήν του, αλλά και ταηδόνια της ρεµµατιάς εξελαρυγγιάζοντο απ’ το πείσµα 
των, όταν ετραγουδούσε την νύκτα κάτω απ’ τα πλατάνια· είνε δε γνωστόν, ότι τα αηδόνια δεν 
φοβούνται µίαν ωραίαν φωνήν, ενώ εις το γκάρισµα του όνου φεύγουν ανεπιστρεπτί, σαν να 
λέγουν “ όπου ζουν γαϊδάροι, τι γυρεύοµ’ εµείς”; »4  
Λέγεται µάλιστα πως όταν βρισκόταν στην Κων/πολη, οι θαυµαστές του τον έπεισαν να  

ανέβει µεσάνυχτα µεταµφιεσµένος σε µιναρέ τζαµιού και να κάνει δέηση στον Αλλάχ. Ξύ-
πνησε µε την ένταση της φωνής του το σουλτάνο και τους κατοίκους της πόλεως. Όταν ο 
σουλτάνος έψαξε να βρεί ποιος ήταν δεν τον βρήκε πουθενά.5 Ο Αλβανάκης κρίνει την κατη-
γορία αυτή υπερβολική,6 αλλά και ο Καµπούρογλου θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συ-
νέβη ποτέ: «Ο Καρύκης φαίνεται άνθρωπος µεγάλης αξίας. Το ότι εξ ακρισίας και µαταιότητος 
πάντως κινούµενος, ή και χάριν παιδιάς, ης δεν υπελόγισε καλώς τας ενδεχοµένας συνεπείας, 
µεταµφιεσθείς βεβαίως, ανήλθεν εις τον εγγύς τοις Σουλτανικοίς ανακτόροις Μιναρέν όπως δε-

                                                 
1 «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηναίων», τοµ. Α΄, σελ. 396, εκδ. Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, εν Αθή-
ναις, 1889. 
2 Καµπούρογλου, «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄. 
3 Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την εκκλησιαστική µουσική. Συνέγραψε πολλούς ύµνους, ενώ πιθανολο-
γείται πως υπήρξε και διδάσκαλος της βυζαντινής µουσικής. (Βλ. el.wikipedia.org) Επίσης: «Πρώτος 
γνωστός πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας στα µεταβυζαντινά χρόνια είναι ο Θεοφάνης Καρύκης, 
που έγινε για λίγο και Οικουµενικός Πατριάρχης (1597). Με το Θεοφάνη Καρύκη έχουµε την πρώτη ε-
πώνυµη µελοποίηση του Ειρµολογίου, και την πρωτοφανέρωση ενός νέου είδους των εθνικών ή εξωτερι-
κών µελών, των κρατηµάτων δηλαδή που απηχούν το µέλος ενός έθνους (µιας εθνοτικής οµάδας) ή µιας 
επαρχίας. Το έργο του κατοπτρίζει τις νέες µουσικές τάσεις, που αρχίζουν να εµφανίζονται προς το τέλος 
του ιστ΄ αιώνα και µια αποδέσµευση από τις καθιερωµένες παραδοσιακές µορφές». (Βλ. 
www.constantinople.ehw.gr ) 
4 «Ο Αναδροµάρης», εκδ. Καραβίας, σελ. 100. 
5 «...µουσικώτατον και καλλίφωνον,  όστις ποτέ  εν µια των νυκτών αναβάς εις εν των µετζιτίων έδωκε 
δόξαν τω Θεώ· εκ  της γουν µελωδίας έξυπνος γενόµενος ο Βασιλεύς και ζητήσας αυτόν ουχ εύρε”. (Ι-
στορία των Αθηναίων, τοµ. Α΄, σελ. 452) 
6 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄: Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 48. Εν Αθήναις, 1905. 
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ηθή εις τον Αλλάχ και εκπλήξη τον Σουλτάνον και τους υπνώττοντας κατοίκους της Πόλεως δια 
της εντάσεως και της καλλονής της φωνής του, δεν φαίνεται πιθανόν, µάλλον φαίνεται δη-
µιούργηµα της ουχί στείρας εις τοιαύτα επινοήµατα καλογηρικής φαντασίας».1 
Υπήρχε και µια άλλη κατηγορία εις βάρος του, ότι κατά τη Μεγάλη Πέµπτη, «παρέβλεψε 

τον ιερόν νιπτήρα χάριν του άσµατος».2 
Ο Αλβανάκης παραθέτει κάποιες ακόµα πληροφορίες για τον παράξενο πατριάρχη: «Το βέ-

βαιον είναι ότι υπήρξεν η διαγωγή του ολίγον σκανδαλώδης, ουδόλως δε ήτο ανεκτός και το Ιε-
ρατείον του επέβαλε να παραιτηθή κατά τη Μ. Εβδοµάδα του 1597. Αλλ’ ούτος ηρνήθη επιµό-
νως, έχων την υποστήριξιν, ως φαίνεται, των ισχυρών οθωµανών. Αλλ’ ενώ την πρωίαν του Μ. 
Σαββάτου ητοιµάζετο να ιερουργήση εν τη επισκοπή και ενεδύετο τα ιερά άµφια, αίφνης καθ’ 
ην στιγµήν εφόρει τι τούτων λέγων την ευχήν: “ περίζωσον την ροµφαίαν σου ∆υνατέ, κτλ.” 
“ Ουρανία ροµφαία πληγείς” έµεινεν άπνους. Και ούτω, κατά τον Ιστορικόν, “ την εποµένην 
λαµπροφόρον ηµέραν της Αναστάσεως του Κυρίου, το χριστεπώνυµον πλήρωµα εώρταζε και 
την απαλλαγήν αυτού από αναξίου Πατριάρχου...”»3  
Ο Καµπούρογλου αναφέρει επίσης πως ο πατριάρχης ήταν τελείως άγνωστος, και δεν είχε 

µνηµονευθεί ποτέ από κανέναν µέχρι τη δηµοσίευση του πατριαρχικού Καταλόγου από τον 
Σακκελίωνα. Ακόµα όµως και ο Σακκελίωνας απορούσε για το ποιός ήταν αυτός ο πατριάρ-
χης. Ο Μαργούνιος, στις επιστολές του, αν και αναφέρει το όνοµα του Καρύκη, εξαιρεί την 
µουσικότητα της φωνής του. Ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Μελέτιος αναφέρει κάτι άλλο για 
τον Καρύκη: «...ο Μελέτιος ποιείται µνείαν του Καρύκη, περί ου αναγράφει τέλος (εν τη προς 
Φιλαδελφείας Γαβριήλ επιστολή) ότι εις τον Πατριαρχικόν θρόνον  “ παρεισέδυ ο Καρύκης” 
πολλά βλάψας και εαυτόν και την Εκκλησίαν του Θεού εν βραχεί…Τούτον αρπάσασα του Θεού 
του φιλανθρώπου η θεία πρόνοια πάλιν χηρεύουσαν…την Εκκλησίαν κατέστησεν».  
Τον αναφέρει και ο Χρύσανθος σχετικά µε τους διαπρέψαντες µουσικούς της Εκκλησίας, 

καθώς και ο Μουράλτος που τον ονοµάζει «Κυρίτση» αλλά τον αναφέρει ως µουσικό και 
πατριάρχη. 
Ο Καµπούρογλου αναρωτιέται αν ο Θεοφάνης ο από Αθηνών (πρώην µητροπολίτης Αθη-

νών) και ο Θεοφάνης ο εξ Αθηνών (δηλ. Αθηναίος) είναι δύο πρόσωπα ή ένα. Και καταλή-
γει: «Φρονούµεν ότι δεν ήτο επιτετραµµένον ηµίν να µην εκταθώµεν πως προκειµένου περί της 
παραδόξου ταύτης προσωπικότητος».4 
∆ε βλέπω τίποτε σε όλα τα παραπάνω που θα µπορούσαν να χαρακτηρίσουν τον Θεοφάνη 

ως παράδοξη προσωπικότητα. Όσο για τους θρύλους που δηµιουργήθηκαν γύρω από την ω-
ραία του φωνή δεν είναι παρά θρύλοι.  
Ο Iranon πάντως βρήκε πως η σύγχρονη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζει τον 

Θεοφάνη Καρύκη «δυσκλεή» και «ακατονόµαστο», ενώ του καταλογίζεται ότι εξαγόρασε 
την πατριαρχία από την τουρκική κυβέρνηση: «...Αλλ’ εν τω µεταξύ, παρατεινοµένης της εκ-
κρεµότητος, λόγω της κανονικής απαιτήσεως του Μελετίου όπως η Σύνοδος συνερχοµένη επι-
κυρώση και ούτω «τελειώση» την εις αυτόν ανάθεσιν της Τοποτηρητείας του Θρόνου, επεµβαί-
νων “ ο δυσκλεής και ακατονόµαστος” Θεοφάνης ο Καρύκης και δωροδοκήσας την τουρκικήν 
Κυβέρνησιν δι’ 6.000 χρυσών, εδράξατο τον Θρόνον, επιβάς αυτού όλως αντικανονικώς κατά 
Φεβρουάριον 1597...»5  
 

∆ηµήτριος Αναδροµάρης 
 
Μια άλλη µορφή συνδεµένη µε την ιστορία της µονής είναι ο ∆ηµήτριος Αναδροµάρης, για 
τον οποίο ο Καµπούρογλου γράφει τα εξής: «Ο υπέρ ιδρύσεως και διακοσµήσεως Μονών το-
σούτον µοχθήσας και τοσαύτα εξοδεύσας Αθηναίος ούτος, φαίνεται ότι γενόµενος επι τέλους τα 
1610 µοναχός, µετωνοµάσθη και εξελληνίσθη εις ∆αβίδ Αναδροµέα, είναι δε ο και εν τω προη-
γουµένω Σιγιλλίω του Νεοφύτου µνηµονευόµενος ως κτήτωρ της Μονής του Γενεσίου της Θεο-

                                                 
1 «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Α΄, σελ. 454. 
2 Ό.π. 
3 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους, τοµ. Α΄, Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 48. Εν Αθήναις 1905. 
4 Ό.π. 
5 «ΠΕΝΤΕΛΗ»: Η Αδελφότητα της Σπηλιάς, µέρος Κ΄. 
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τόκου. Ο αυτός φέρεται και ως ιδρυτής της Μονής της Ταώς και ως πολλά µοχθήσας και δαπα-
νήσας εις την Μονήν του Αγίου Νικολάου των Καλισίων. 
   Κατά τον Μπουρνιάν, ο αυτός φέρεται ως εξοδεύσας και δια την βελτίωσιν της Μονής της 
Αγίας Τριάδος ως και δια κατασκευήν κελιών τινών της Μονής Πεντέλης. Κατά τον αυτόν, εις 
πωλητήριόν τι έγγραφον του 1573 της Αγίας Φιλοθέης, περί αγοράς µέρους της Μονής του Αγί-
ου Ανδρέου υπογράφεται ως µάρτυς και ο πολύς Αναδροµάρης».1 
 
β. Θέση της µονής και το παλιό µονοπάτι 
 
Η µονή Ταώ (Παντοκράτωρος) βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Πεντέλης, στα χαµηλό-
τερα υψώµατα του ορεινού όγκου της Μαυρηνόρας (310µ.), και στην περιοχή που ονοµάζε-
ται Νταού, όπου και το οµώνυµο χωριό. Για τη µονή αυτή, και για το πώς ήταν κάποτε η γύ-
ρω περιοχή, µας το αφηγούνται οι παλιοί µελετητές και περιηγητές. Λέει ο  Καµπούρογλου: 
«Κρυµµένον µέσα στα βάθη των δρυµών και των χαραδρών µιας αφανούς από τας Αθήνας 
κολπώσεως του Πεντελικού, εµφανίζεται έξαφνα ένα πελώριον ερείπιον. Είναι η µυστηριώδης 
Ταώ του Καρίκη».2 Εν συνεχεία ο Αλβανάκης: «Η θέσις εν η κείται είναι εκ των σπανιωτάτων 
λόγω φυσικής καλλονής, προσφορώτατος δε δια την έρηµον και γαλήνιον ζωήν των Μοναχών 
ζωήν. Κατάπληξιν εµποιεί τω επισκέπτη η εν µέσω της ρωµαντικής, αγρίας και µεγαλοπρεπούς 
εκείνης ερηµίας ύπαρξις του καταπληκτικού όγκου κτιρίου της Μονής εκείνης».3 
Ο Καµπούρογλου, είχε επίσης τη... «χαρά», να δεί τους δρυµούς της Νταού αποτεφρωµέ-

νους: «Αµφιβάλλοµεν αν δια τον γνωρίζοντα το παρελθόν της Μονής της Ταώς υπάρχει θλιβε-
ρώτερον θέαµα των µεγαλοπρεπών αυτής ερειπίων εν µέσω της αγρίας εκείνης ερηµίας και των 
βαθύσκιων δασών, καταστραφέντων ατυχώς κατά το πλείστον υπό της τελευταίας µεγάλης πυρ-
καϊάς».4 
Από τον τακτικό αυτό πεζοπόρο της Πεντέλης µαθαίνουµε ακόµα ότι από το Πικέρµι ξεκι-

νούσε δασικό µονοπάτι που κατέληγε στην Ταώ, ενώ δίνει και µια σύντοµη περιγραφή της 
ρεµατιάς δίπλα στη µονή: «Εις το Πικέρµι θα σας δείξουν κάποιον µονοπάτι, µέσα σε πυκνό-
τατον δάσος και απάνω από χαράδρας και βράχους. 
Αφού δε αφήσετε την Αγίαν Παρασκευήν, το παλαιόν Γενέσιον της Θεοτόκου, και προχωρή-

σετε ακόµη ολίγον, θα φθάσετε εις ωραίαν πλατανοβριθή ρεµµατιάν, µε αριστοκρατικής λεπτό-
τητος µυρτιές και γραφικωτάτου σχήµατος και χρώµατος µονές πικροδάφνες. Αυτά ηµερώνουν 
την ψυχήν και πλησιάζετε ποιητικώτεροι εις το ιστορικόν και τεχνικόν µυστήριον που ονοµάζε-
ται, Ταώ µεν από τους λογίους, Νταού δε από τον λαόν». 
Με τη σηµερινή φρικτή εικόνα όλης αυτής της χιλιοβιασµένης έκτασης (από Πικέρµι µέχρι 

Νταού) είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς εκείνο το µονοπάτι µέσα στο απέραντο πυ-
κνό δάσος. Όσο για τη ρεµατιά, τα παλιότερα χρόνια είχε νερό όλο το χρόνο, ενώ σήµερα 
τρέχει κυρίως τους χειµερινούς µήνες.   
Από τις δικές µου περιπλανήσεις βρήκα πως υπήρχε ένα ακόµα παλιό µονοπάτι για την 

Νταού το οποίο ξεκινούσε από τα Καλήσσια, χαµηλότερα από τη µονή Αγίου Νικολάου, δί-
πλα ακριβώς στην κοίτη του ρέµατος του Βαλανάρη. Εκεί βρήκα σχετική επιγραφή µε µπο-
γιά. Αν και κατά τα πρώτα λιγοστά µέτρα το µονοπάτι είναι ευδιάκριτο κατόπιν χάνεται εντε-
λώς. Αιτία φυσικά γι’ αυτό οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές.  
 
γ. Η ονοµασία Ταώ 
 
Η προέλευση της ονοµασίας Ταώ προβληµάτισε πολλούς µελετητές. Κατά τον Σουρµελή: «Ο 
δήµος Κριώα αλβανισθείς απώλεσε το ελληνικόν όνοµά του και καλείται Αλβανιστί Νταού πα-
ρά το Ντάσι σηµαίνον εις την Αλβανικήν φωνήν τον κριόν. Ντάσης = Κριός, Νταού = Κριώα».5 
Ο Νερούτσος παράγει το Νταού από το γαλλικό De Hu σηµειώνοντας ότι, «επί Φραγκοκρατί-

                                                 
1 Ό.π., σελ. 450. 
2 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 69-71. 
3 Ό.π., σελ. 40. 
4 Ό.π. 
5 Καµπούρογλου, «Ιστορία των Αθηναίων», τοµ. Β΄, σελ. 328-329. 
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ας το χωρίον (ένθα η µονή Ταώ) εκαλείτο γαλλιστί de Hu, αλβανιστί δε έπειτα Νταού».1 Ο Α. 
Ορλάνδος2 θεωρεί ως πιθανότατη εκδοχή να υπήρξε ο τόπος όπου ανοικοδοµήθηκε η µονή 
κτήµα κάποιου µεγιστάνα από την Ιβηρία, ο οποίος βάπτισε την περιοχή από την ονοµασία 
της πατρίδας του ως χώρας των Ταώνων.  
Όλα αυτά έβρισκαν τελείως αντίθετο τον ∆. Καµπούρογλου ο οποίος πρότεινε κάτι τελείως 

διαφορετικό: «Επί του υπερθύρου της Μονής σώζεται µέχρι της σήµερον κεχαραγµένον το εξής 
µονόγραµµα: 

 
Τούτο ήτο σύµβολον της Μονής· και υπό µεν των πολλών ανεγιγνώσκετο, εκ των δύο στοι-

χείων Τ και Ω εξ ων αποτελείται, ΤΑ – Ω, υπό δε των µεµυηµένων οπωσδήποτε των συµβόλων 
της Εκκλησίας, βεβαίως δε και υπό των πρώτων οίτινες το εχάραξαν εις το υπέρθυρον της εκ-
κλησίας της αρχαίας Μονής, ηρµηνεύετο: (Μονή) Σωτήρος Χριστού του Παντοκράτορος, ως 
πράγµατι ονοµάζεται η Ταώ· διότι το µεν Τ παριστά το σταυρικόν πάθος και τον Ιησού Χρι-
στόν, το δε Ω παριστά αυτόν ως Παντοκράτορα. 
Κατά  ταύτα λοιπόν αντί ν’ αναγράψωσιν επί του υπερθύρου της Μονής οι αρχικοί ιδρυταί 

ταύτης το όνοµα της Μονής πλήρες, έγραψαν αυτό συµβολικώς δι’ ενός Τ και Ω, εξ ων προήλ-
θε το όνοµα ΤΑΩ...»3 Σε κάποιο άλλο έργο του θα γράψει ακόµα: «Κάποιον σύµπλεγµα από 
ένα Τ και ένα Ω (Ταώ δηλαδή) που παρατηρείται εκεί, προσεπαθήσαµεν να το ερµηνεύσωµεν 
ως σχετιζόµενον µε τον Παντοκράτορα - Σωτήρα, επ’ ονόµατι του οποίου τιµάται η Μονή, αλλ’ 
η ερµηνεία µας αυτή προσέκρουσεν εις συµβολικάς αντιρρήσεις.  
   Άλλοι προσπαθούν ναποδείξουν ότι είναι Φραγκική η προέλευσις του ονόµατος και άλλοι θέ-
λουν την Ταώ, ως εξελλήνησιν του λαϊκού ονόµατος Νταού – µία και αυτή από τας αµαρτίας 
των επηλύδων. Προσκαλούν µάλιστα συνεπικούρους τον Ντούσην και τον Ντάβον και προπά-
ντων κάποιον Νταούτην. 
   Αυτά όλα θα ηµπορούσαν ίσως να κλονίσουν κάπως την αρχαιοπρέπειαν της Ταώς. 
   Μια φράσις όµως παρατηρούµενη ευτυχώς εις την τοπογραφικώς αµαθεστάτην επιστολήν του 
Πάπα Ιννοκεντίου κατά τα πρώτα της Φραγκοκρατίας έτη, πείθει, ότι πρόκειται περί ηχητικών 
συµπτώσεων και µας οδηγεί εις την προς το Βυζάντιον άγουσαν, από την οποίαν κακώς, φαίνε-
ται, απεµακρύνθηµεν».4 Ο Aλβανάκης διαφωνεί µε τον Καµπούρογλου, και θεωρεί πως η ο-
νοµασία Ταώ ανήκε στην περιοχή όπου κτίστηκε η µονή.5 
Ανάµεσα σε τούτα θα προσέθετα και το εξής. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ονόµατα των πα-

λιών εκκλησιών είναι ένας απόηχος του ονόµατος του αρχαίου θεού στον οποίο ήταν αφιε-
ρωµένος ο αρχαίος ναός. Η λέξη Ταώς ήταν στην αρχαιοελληνική γλώσσα το παγώνι. Το πα-
γώνι όπως γνωρίζουµε ήταν το ιερό πτηνό της Ήρας, ως Θεάς που κυβερνάει τα άστρα. Το 
αρσενικό παγώνι µε τη βαθυγάλανη ουρά του, διάσπαρτη από φωτεινές βούλες, είναι ο ουρα-
νός µε τα άστρα, πάνω στα οποία δεσπόζει η σύζυγος του ∆ία.6 Αρχαίος ναός υπήρχε οπωσ-
δήποτε στη θέση της µονής, λείψανα του οποίου υπάρχουν µέχρι σήµερα. Ίσως, όπως έγρα-
ψα και στην αρχή, η ονοµασία της µονής να δηλώνει έµµεσα ότι ο ναός αυτός ήταν αφιερω-
µένος στην Ήρα. Τη σχέση ανάµεσα στην ονοµασία «Ταώ» και το παγώνι δηλώνουν έµµεσα-
άµεσα και κάποιες µεταγενέστερες7 εγχάρακτες απεικονίσεις παγωνιών που υπάρχουν στη 
µονή.  
 
 
 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 330. 
2 Ό.π., σελ. 453. 
3 Ό.π. 
4 «ΟΑναδροµάρης της Αττικής», σελ. 69-71. 
5 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄, Ιερά Μονή Πεντέλης. Εν Αθήναις, 1905, σελ. 49. 
6 Βλ. www.arxaiologia.gr (15/05/2009) 
7 ∆ηλαδή από το 1963 κι έπειτα, όταν επαναλειτούργησε η µονή.  
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δ. Ο ναός 
 

Ο εσωνάρθηκας – Ο κυρίως ναός – Το τέµπλο 
 

Η µονή περιβάλλεται από ορθογώνιο περίβολο, οι διαστάσεις του οποίου έχουν παραµείνει 
ίδιες µέχρι σήµερα. Περνώντας την πύλη της µονής, βλέπουµε αµέσως αριστερά το ναό ο ο-
ποίος προκαλεί εντύπωση και ερωτηµατικά λόγω του πελώριου ύψους του. Ο ναός της Ταώ 
είναι τελείως ασυνήθιστος σε σχέση µε άλλους ναούς µοναστηριών. Και ενώ ο ρυθµός τέ-
τοιων ναών είναι καθαρά βυζαντινός, τούτο εδώ το κτίσµα στο εµπρόσθιο µέρος του µοιάζει 
περισσότερο µε πύργο παρά για νάρθηκας. Γράφει ο Καµπούρογλου: «Οπωσδήποτε έχει και 
τόσα άλλα µυστηριώδη να επιδείξει το οικοδόµηµα αυτό, προ του οποίου τώρα στεκόµεθα έκ-
θαµβοι – ακόµη και γυναικωνίτην έχει εις τα βουνά εκεί που ευρίσκεται! [...] 
   Το ιδιόρρυθµον οικοδόµηµα έχει και ένα περίεργον πύργον, µε κρυψώνα και επτά παρεκκλή-
σια και ό,τι άλλο θέλετε». 
Προηγουµένως είδαµε ότι αποκαλεί τη µονή ιστορικό και τεχνικό µυστήριο. Πέρα από τον 

γυναικωνίτη και τον πύργο - εξωνάρθηκα µε την κρυψώνα και τα επτά παρεκκλήσια για τα 
οποία θα µιλήσουµε παρακάτω, αυτό που πιθανώς προκάλεσε εντύπωση στον Καµπούρογλου 
είναι η ασυνήθιστη αρχιτεκτονική του ναού στην οποία συνυπάρχουν, κατά την εκτίµηση ει-
δικών, βυζαντινά, φραγκικά, ισλαµικά και ιβηρικά στοιχεία.1  
Ο ναός είναι διώροφος και ο πύργος στην πρόσοψή του τριώροφος. Ο ρυθµός του ναού εί-

ναι εξαγωνικός. Έχει δηλαδή έξι στηρίγµατα επάνω στα οποία στηρίζεται ο τρούλος, ο οποίος 
είναι εσωτερικά κυκλικός και εξωτερικά δωδεκάπλευρος. Το σχέδιο αυτό,  για τον Ορλάνδο 
θεωρείται µοναδικό στην Ελλάδα. Αυτή η ιδιαιτερότητα του ναού δηµιούργησε προβλήµατα 
στους επιστήµονες σχετικά µε την προέλευση αυτού του αρχιτεκτονικού τύπου. Ένας από 
αυτούς, ο Comen Heaton, ο οποίος µαζί µε τον Hasluck µελέτησαν το ναό το 1902, χαρακτη-
ρίζει αυτή την ιδιαίτερότητα «πολύ ενδιαφέρουσα, και σε κάποιο βαθµό ασυνήθιστη για αυτόν 
τον τύπο εκκλησίας».2 
Γράφει ο Ορλάνδος: «Το σύστηµα της επί εξ στηριγµάτων στηρίξεως του τρούλλου, καίπερ 

µοναδικόν διά την Ελλάδα, όµως είναι λίαν παλαιόν εις άλλας χώρας· πράγµατι, ως απέδειξεν 
ο Strzygowski, απαντά τούτο εις ναούς της Αρµενίας και της γειτονικής Γεωργίας ήδη από των 
αρχών της 2ας χιλιετηρίδος. Αλλά και εις ισλαµικά τεµένη πολύ συχνά απαντά η εξαγωνική διά-
ταξις, ως υπέδειξεν ήδη ο πρώτος δηµοσιεύσας της εξεταζοµένην µονήν Άγγλος Comyn. Και ε-
γεννήθη το πρόβληµα: πού οφείλει την καταγωγή του το εν Ελλάδι εφαρµοσθέν σύστηµα, εις 
τους ναούς της Αρµενίας ή εις τα τζαµιά; 
Ο κ. Σωτηρίου δεχθείς την γνώµην του Strzygowski περί Αρµενικής (Γεωργιανής) επιδράσε-

ως ενίσχυσεν αυτήν διά του επιχειρήµατος, ότι η µονή είναι πολύ παλαιοτέρα της ισλαµικής ε-
πιδράσεως, ιδρυθείσα κατά τον 11ον ή 12ον αιώνα, ως αποδεικνύουσιν α΄) τα εν αυτή σωζόµενα 
γλυπτά (τέµπλον κ.λπ.) και β΄) επιγραφή επί µαρµάρου τεθραυσµένου εις δύο τεµάχια, ων το 
µεν είνε εκτισµένον κατά τη ΒΑ εξωτερικήν γωνίαν του καθολικού, το δε κατά τον βόρειον ε-
σωτερικόν πεσσόν. Τα τεµάχια ταύτα, γνωστά και παλαιότερον, συνεδυάσθησαν εις µίαν επι-
γραφήν το πρώτον υπό του κ. Σωτηρίου, παρέχουσι δ’ εις ηµάς το όνοµα του κτήτορος της αρ-
χικής µονής: Νίκος ο Καµ(α)τιρ(ός) † ο κτίς(ας) τ(η)ν Τ(αώ) τ(αύτην) αµίν. Ανήκει δε ο κτή-
τωρ εις οικογένειαν εις στενάς ευρισκοµένην σχέσεις προς τους Γεωργιανούς (Ίβηρας). Τα α-
νωτέρω επιχειρήµατα είναι βεβαίως λίαν πειστικά υπέρ της αρµενικής επιδράσεως, προκειµέ-
νου περί του αρχικού ναού του Καµατηρού και ως τοιούτον δέχεται ο κ. Σωτηρίου τον νυν υφι-
στάµενον. Εν τούτοις τα κάτωθι στοιχεία πείθουν ηµάς ότι το σηµερινόν κτίσµα δεν είναι το 
αρχικόν του 11ου ή 12ου αιώνος, αλλά είναι το προϊόν της «εκ βάθρων» ανοικοδοµήσεως εκεί-
νης, ην αναφέρει το σιγίλλιον του Τιµοθέου ως γενοµένην κατά το δεύτερον ήµισυ του 16ου 
αιώνος. Ιδού δε ποιά είναι τα στοιχεία ταύτα: α΄) Είναι αδύνατον η κτητορική επιγραφή να ενε-
τοιχίσθη εις το αρχικόν κτίριον προς επανόρθωσιν βλάβης και δη εις δύο σπουδαιότατα οργα-
νικά αυτού µέλη – γωνίαν και πεσσόν· διότι µόνον εξ υπαρχής τοποθέτησις των τεµαχίων τού-

                                                 
1 «Ιερά Μονή Παντοκράτωρος Ταώ», σελ. 30. 
2 «Church of the Ruined Monastery at Daou-Mendeli». The Annual of the British School at Athens, αρ. 
9, σελ. 388 (1902-1903) 
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των ηδύνατο να παράσχη οργανικήν σύνδεσιν αυτών προς τα µέλη άτινα ενισχύουν· β΄) διότι 
εφ’ εκάστης των τεσσάρων κογχών του ισογείου υπάρχουσιν ενδοµηµένα εντός του πυρήνος 
του τοίχου ανακουφιστικά τοξύλλια µορφής καθαρώς ισλαµικής· γ΄) διότι τα µετωπιαία τόξα 
των 4 κογχών, των τε άνω και των κάτω, προκρέµανται κατά τριγωνικά τµήµατα, τας δε προ-
κρεµάσεις ταύτας η µεν βυζαντινή τέχνη δεν συνηθίζει, εν ω τουναντίον η ισλαµική τας επιδιώ-
κει· δ΄) διότι αι µικραία κόγχαι του γυναικωνίτου, αι όπισθεν του τριβήλου έχουσιν ως υφαψί-
δια σταλακτιτοειδή στερεοµορφικά σχήµατα εξ εκείνων, άτινα συχνάκις συναντώµεν εις ισλα-
µικά µνηµεία. Αν εις ταύτα προσθέσωµεν και το εξαγωνικόν οικοδοµικόν σχέδιον, όπερ µιµεί-
ται τα εν µεγάλη χρήσει κατά τον 16ον και 17ον αιώνα εξαγωνικά ισλαµικά τζαµία ου µόνον του 
Καΐρου, όπερ αναφέρει ο Comyn, αλλά και τα εξ της Κωνσταντινουπόλεως και τα της Αδρια-
νουπόλεως, δυνάµεθα µετ’ ασφαλείας ν’ αποφανθώµεν ότι το υφιστάµενον καθολικόν της 
Νταού Πεντέλης δεν είναι το του 12ου αιώνος, αλλά το κατά το δεύτερον ήµισυ του 16ου εκ βά-
θρων ανεγερθέν υπό του Αναδροµάρη και του Αλεξηνά, εκτελεσθέν κατά µίµησιν των πολυπλη-
θών συγχρόνων εξαγωνικών τζαµιών της τουρκοκρατίας, υπό Χριστιανών αρχιτεκτόνων οίτι-
νες διετήρησαν και στοιχεία της βυζαντινής παραδόσεως (τρίβηλα). Ο δε νέος ούτος ναός θ’ 
αντικατέστησε φθαρέντα τον παλαιόν, ούτινος εχρησιµοποίησε µετ’ ουχί περισσής τέχνης, το 
ωραίον γλυπτόν τέµπλον. Σύγχρονος δε προς τον κυρίως ναόν είναι και ο εσωνάρθηξ µετά των 
βεργωτών σταυροθολίων, άτινα δεν πρέπει να θεωρώνται φραγκικά, αλλ’ ισλαµίζοντα. Τέλος ο 
εξωνάρθηξ είναι πιθανώτατα έτι µεταγενέστερος και πιθανώς των µέσων του 17ου µ.Χ. αιώ-
νος».1 
Στην ιστοσελίδα για τη µονή Ταώ2 διαβάζουµε πως αν και πράγµατι η εξάγωνη στήριξη 

του τρούλου είναι από σπάνια έως ανύπαρκτη στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, ο γενικός χαρα-
κτήρας του κτιρίου όσο και οι επιµέρους λεπτοµέρειες είναι πολύ κοντά στη βυζαντινή αρχι-
τεκτονική και παράδοση.  
Εκτός από τον εξαγωνικό τρούλο υπάρχουν άλλοι τέσσερις τρούλοι οι οποίοι υψώνονται 

στις γωνίες, δηλαδή στα άκρα του γυναικωνίτη, του νάρθηκα, και πάνω από την Αγία Πρόθε-
ση και το ∆ιακονικό. Ο ένας από αυτούς τους τρούλους δεν υπάρχει σήµερα.  
Οι θόλοι των δύο ορόφων του πύργου κατέπεσαν. Στη βάση του τυµπάνου του θόλου του 

πρώτου ορόφου σχηµατίζονται κυκλωτερώς δώδεκα µικρά οξυκόρυφα τόξα, όµοια µε αυτά 
που βρίσκονται στον κυρίως ναό αλλά µικρότερα σε µέγεθος. Υπάρχει η άποψη ότι τα τόξα 
αυτά προορίζονταν µάλλον για την πλαισίωση των τοιχογραφιών των δώδεκα Αποστόλων. 
Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, τον ίδιο σκοπό θα πρέπει να εξυπηρετούσαν και τα (µεγαλύτε-
ρα) τόξα του κυρίως ναού, είναι όµως αµφίβολο αν οι τοιχογραφίες αυτές εκτελέστηκαν. Ί-
σως πρόκειται για τις υδατογραφίες που αναφέρει ο Καµπούρογλου, οι οποίες είχαν καταπέ-
σει ή αποτοιχιστεί.  
Ο θόλος του εξωνάρθηκα στηρίζεται σε τρεις καµάρες και ένα τυφλό τόξο. Στη βόρεια 

πλευρά του εξωνάρθηκα υπάρχει µια σφραγισµένη πόρτα, η οποία στην εξωτερική της πλευ-
ρά, στο µαρµάρινο υπέρθυρό της φέρει εγχάρακτο σταυρό.  
Ο νάρθηκας είχε κάποτε έξοδο στη βόρεια πλευρά του. Η πλευρά αυτή επικοινωνούσε µέ-

σω ενός µη ορατού διαδρόµου µε τον αµυντικό βυζαντινό πύργο, τον οποίο θα δούµε στη συ-
νέχεια.  
Η νότια πλευρά του νάρθηκα καταλήγει σε µία κόγχη και κάτω από αυτήν άλλες δύο µι-

κρότερες. Το σύνολο αυτό παραπέµπει σε µορφή παρεκκλησίου.  
Στη βόρεια πλευρά διατηρείται το παλιό τόξο, ενώ το τόξο της νότιας πλευράς έχει ανα-

στηλωθεί. Κατά τους ειδικούς, η οροφή του νάρθηκα από βεργωτά σταυροθόλια µαρτυρά 
φραγκικές ή ισλαµικές αρχιτεκτονικές επιδράσεις.  
Ένα τρίβηλο άνοιγµα εκτείνεται στα σύνορα νάρθηκα και κυρίως ναού. Το άνοιγµα αυτό 

σχηµατίζεται από δύο οκτάπλευρους µαρµάρινους κιονίσκους µε κιονόκρανα τα οποία φέ-
ρουν ρόδακες.  
Ο χώρος πάνω από το νάρθηκα στεγάζεται από δύο µικρούς οκτάπλευρους εξωτερικούς 

τρούλους. Ο νότιος τρούλος είναι διακοσµηµένος εσωτερικά µε έξι µικρά τόξα που χρησί-

                                                 
1 Ό.π. σελ. 184-185. 
2 www.pantokratoros-tao.gr 
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µευαν ως πλαίσια τοιχογραφιών. Ο βόρειος τρούλος κατεδαφίστηκε πριν από αιώνες για να 
διανοιχτεί θυρίδα επικοινωνίας µεταξύ του κεντρικού τρούλου και του εξωνάρθηκα.  
Προς το βόρειο και νότιο µέρος του κυρίως ναού υπάρχουν δύο κόγχες. Εκεί που ενώνο-

νται οι δύο κόγχες της βόρειας πλευράς βρίσκεται εντοιχισµένο το πρώτο µαρµάρινο τεµάχιο 
της κτητορικής επιγραφής (βλ. Επιγραφές). Η επιγραφή δε φαίνεται, γιατί έχει καλυφθεί από 
µια εικόνα της Παναγίας. Το δάπεδο του ναού αποτελείται από πήλινες και µαρµάρινες πλά-
κες.  
Το τέµπλο είναι µαρµάρινο και ανάγλυφο και απαρτίζεται από τεµάχια του παλιού τέµπλου 

και άλλων τµηµάτων του καθολικού του 12ου αιώνα, που κατεδαφίστηκε και επανασυναρµο-
λογήθηκε το διάστηµα 1572-1576. Έγιναν βέβαια και νεότερες πρόσθετες διορθώσεις µε 
σκοπό την αντικατάσταση τµηµάτων που έλειπαν ή είχαν υποστεί φθορές. 
Το τέµπλο απαρτίζεται από τέσσερις οκτάπλευρους κιονίσκους µε κιονόκρανα όπου οι δύο  

φέρουν ρόδακα και οι άλλοι δύο σταυρό. Επίσης το κάτω µέρος των κιονίσκων είναι τετρά-
γωνο µε γλυπτό διάκοσµο. Το τετράγωνο µέρος του αριστερού κιονίσκου θεωρείται ξένο, 
εφόσον φέρει ανόµοιο γλυπτό διάκοσµο σε σχέση µε αυτόν του τέµπλου. Ακόµα, αριστερά 
και δεξιά από την Ωραία Πύλη, στα κάτω διαστήµατα µεταξύ των κιονίσκων εκτείνονται 
µαρµάρινα γλυπτά θωράκια.  
Το δε µαρµάρινο επιστύλιο είναι κι αυτό γλυπτό, ενώ φέρει επίσης δύο λεπτά κοµβία που 

εξέχουν. Πάνω από την Ωραία Πύλη υπάρχει ανάγλυφη παράσταση, αποτελούµενη από τόξο 
που στηρίζεται σε δύο κιονίσκους, οι οποίοι περιπλέκονται στο µέσο του ύψους τους µε κόµ-
βο δίκην σχοινιού. Αυτή τη λεπτοµέρεια τη συναντάµε και στη µονή Αγ. Νικολάου στα Καλ-
λήσια, όπως θα δούµε αργότερα.  
Στο χώρο του ιερού εκτός από την κύρια κόγχη βρίσκονται άλλοι δύο τρίκογχοι χώροι. 

Πρόκειται για δύο ακόµα ιερά των οποίων οι κόγχες λειτουργούν ως Αγία Τράπεζα και Πρό-
θεση. Χαρακτηριστική επίσης είναι η µετάβαση από τον τρούλο στην κόγχη του ιερού µέσω 
αλλεπάλληλων τεταρτοσφαιρίων.  
Οι τοιχογραφίες του τέµπλου αντί των καθιερωµένων εικόνων του Χριστού και της Πανα-

γίας, αποτελούνται από δύο παλαιές ξύλινες εικόνες του 1800 µε πολυσύνθετη παράσταση (Η 
ρίζα του Ιεσσαί κ.λπ.), οι οποίες επιστράφηκαν από τη µονή Πεντέλης στην οποία και φυ-
λάσσονταν. 
Οι είσοδοι της αγίας Προθέσεως και του ∆ιακονικού είναι κτιστές, ενώ αργότερα προστέ-

θηκαν σε αυτές ξύλινες θύρες.  
Το βέβαιο είναι ότι το τέµπλο όπως και οι είσοδοι της αγίας Προθέσεως και του ∆ιακονι-

κού του ναού του 12ου αιώνα που κατεδαφίστηκε ήταν εξ ολοκλήρου µαρµαρόγλυπτα, κι αυ-
τό όπως ειπώθηκε ήδη φαίνεται από τα περισωθέντα τεµάχια του τέµπλου.  
 

Ο γυναικωνίτης, τα παρεκκλήσια, οι κρύπτες 
 
Από τη βορεινή πλευρά του ναού ανοίχτηκε εξωτερική θύρα η οποία οδηγεί στο γυναικωνίτη. 
Ο χώρος αυτός στρέφεται γύρω από το εξάγωνο και σταµατάει πάνω από το κεντρικό τµήµα 
του ιερού.  
Πάνω από τα προαναφερθέντα ιερά-παρεκκλήσια του ισογείου, και µε εξαίρεση την κύρια 

Αγία Τράπεζα, βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις άλλα τρία ιερά. Υπάρχει ένα ακόµα όπως θα 
δούµε παρακάτω, εποµένως το σύνολο είναι επτά. Πρόκειται για τα επτά παρεκκλήσια που 
ανέφερε και ο Καµπούρογλου. Ο λόγος για την ύπαρξη τόσων ιερών εξυπηρετούσε –κατά 
την ιστοσελίδα– το τυπικό της Μονής των Ακοιµήτων, η οποία σε περίοδο ακµής εφάρµοζε 
την αδιάλειπτη προσευχή και Θεία Λειτουργία. Το τυπικό αυτό, για να λειτουργήσει, απαιτεί 
πλήθος µοναχών και πολλές Αγίες Τράπεζες.  
Επίσης, όµοιο τρίβηλο άνοιγµα παρατηρείται στην αντίστοιχη θέση µε το τρίβηλο άνοιγµα 

που βρίσκεται στο ισόγειο. Το άνοιγµα σχηµατίζεται από δύο στρογγυλούς κιονίσκους που 
φέρουν κιονόκρανα µε ανάγλυφα φύλλα.  
Στη βόρεια πλευρά σχηµατίζονται δύο κόγχες, εν είδει παρεκκλησίου κι αυτές, και στο δυ-

τικό τοίχο σώζεται κρύπτη-οστεοφυλάκιο και µια είσοδος η οποία οδηγούσε σε χώρο ακρι-
βώς πάνω από τον εξωνάρθηκα. Η είσοδος αυτή είναι σφραγισµένη. Στην οροφή του χώρου 
αυτού υπάρχει λίθινη καταπακτή που οδηγεί στον τελευταίο όροφο του εξωνάρθηκα.  
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Όµοιος χώρος µε αυτόν υπάρχει και στη νότια πλευρά όπου επίσης υπάρχει λίθινη καταπα-
κτή στην οροφή του. Μεταξύ των δύο αυτών χώρων υπάρχει άνοιγµα µε τετράγωνο κοίλωµα, 
που χρησίµευε κάποτε ως οστεοθήκη ή κρύπτη.  
Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα πήλινα αγγεία τα οποία είναι εντοιχισµένα µε το άνοιγµα 

προς τα έξω αποσκοπώντας στη βελτίωση της ακουστικής του χώρου. 
Έχει χαρακτηριστεί βυζαντινό µνηµείο (Φ.Ε.Κ. 68Α/1921).1 

 
Η υπόγεια στοά 

 
Στο πρώτο κεφάλαιο µιλήσαµε για την πειρατική εισβολή στο µοναστήρι το 1680 και τη 
σφαγή όλων των µοναχών. Τα γεγονότα εξιστορούνται και σε ντοκιµαντέρ που προβλήθηκε 
από την ΕΡΤ το 2006.2 Εκεί αναφέρεται πως οι πειρατές εισέβαλαν στη µονή µέσω στοάς η 
οποία ξεκινούσε από τη Ραφήνα και κατέληγε µέσα στο ιερό του ναού. Τη σήραγγα είχαν δι-
ανοίξει οι µοναχοί ως οδό διαφυγής από πιθανές επιδροµές. Σύµφωνα µε την ίδια µαρτυρία η 
είσοδος της στοάς κάτω από το ναό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών. 
Την ύπαρξη της στοάς είχα πληροφορηθεί για πρώτη φορά από αφήγηση της γιαγιάς µου, η 
οποία επισκεπτόταν συχνά τη µονή. Σε µία από τις επισκέψεις της, ο µικρός γιος της είχε ει-
σχωρήσει στη στοά όπου τον έβγαλαν εγκαίρως.  
Χωρίς λοιπόν να απορρίψω την ύπαρξη της στοάς, δεν µπορώ σίγουρα να δεχθώ πως υπήρ-

χε µια στοά χιλιοµέτρων, που να συνέδεε την Ταώ µε την Ραφήνα. Οπωσδήποτε επρόκειτο 
για πέρασµα διαφυγής, όµως αυτό θα πρέπει να είχε την έξοδό του σε κάποιο σηµείο όχι πολύ 
µακριά από τη µονή. Έχω ψάξει πολλές φορές για αυτό το άνοιγµα, αλλά µέχρι στιγµής δε 
βρέθηκε τίποτε.  
 

Ο προσανατολισµός του ιερού 
 
Κάτι που διέφυγε της προσοχής των µελετητών των πεντελικών βυζαντινών µνηµείων, είναι 
ο ολοφάνερος, παράδοξος προσανατολισµός του ιερού της Ταώ. Ακόµα πιο παράδοξος, θα 
λέγαµε, από τον προσανατολισµό των ασκηταριών της Σπηλιάς. Κι αυτό διότι το ιερό της 
Ταώ «βλέπει» σχεδόν εξ ολοκλήρου προς Βορρά, µε µια ελάχιστη απόκλιση προς τα ανατο-
λικά. Στην περίπτωση των ασκητηρίων της Σπηλιάς, ο «παράδοξος» προσανατολισµός είπα-
µε πως δικαιολογείται εφόσον αυτά ακολουθούν την επιφάνεια του βράχου. Εδώ όµως τα 
πράγµατα αλλάζουν. Ο χώρος που καταλαµβάνει η µονή Ταώ είναι αρκετά ευρύχωρος, και 
κάλλιστα θα µπορούσε να κτιστεί µε το ιερό να «βλέπει» την Ανατολή. Εποµένως κτίστηκε 
έτσι σκόπιµα, και όχι επειδή δεν γινόταν αλλιώς. Το γιατί δε θα το µάθουµε ποτέ.  
 
ε. Λοιπά κτίσµατα 
 

Η τράπεζα και τα κελιά 
 
Απέναντι από τον κυρίως ναό υπήρχουν ερείπια µεγάλων διαστάσεων Τράπεζας µε 7 κόγχες 
στην κάθε πλευρά, ενώ η κατάληξή της ήταν σε ηµικυκλική αψίδα.  
Βορειοδυτικά της τράπεζας βρίσκονταν τα κελιά των µοναχών. Τη θέση τους σήµερα κα-

ταλαµβάνουν σύγχρονα κτίσµατα.  
 

Ο βυζαντινός πύργος 
 
Η ύπαρξη πύργων στα µοναστήρια είναι για λόγους προστασίας από εξωτερικές επιθέσεις. 
Αποτελούσε παρατηρητήριο αλλά και την έσχατη λύση καταφυγίου σε περίπτωση κινδύνου. 
Τόσο ο βυζαντινός πύργος όσο και ο πύργος της πρόσοψης του ναού λειτουργούσαν σε κοινό 
αµυντικό σύστηµα. Συνήθως αυτοί οι αµυντικοί πύργοι διέθεταν ορόφους, η ανάβαση στους 
οποίους γινόταν από κτιστή κλίµακα. Στην περίπτωση όµως του πύργου της Ταώ η κλίµακα 

                                                 
1 Ν.Νέζης, «Τοπωνυµικά της Αττικής», σελ. 154. 
2 Βλ. εδώ: www.ert-archives.gr και εδώ: www.pantokratorostao.gr 
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βρισκόταν εντός του πύργου. Φαίνεται πάντως ότι δε λειτούργησε ως τέτοιο κατά την εισβο-
λή των πειρατών στο µοναστήρι και τη σφαγή των καλογέρων.  
 

 
 

 
Παλιές φωτογραφίες της Ταώ και της γύρω κατάφυτης περιοχής. 

(Φωτ. από το βιβλιαράκι «Ιερά Μονή Παντοκράτορος») 
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Φωτογραφίες της Ταώ από τη δεκαετία του ’30. Σε σύγκριση µε την πάνω φωτο-
γραφία, το βελάκι στην κάτω φωτογραφία δείχνει τµήµα δάσους της Μαυρηνόρας 
που κάηκε.  (Φωτ. Dorothy Burr Thompson. Παρατίθενται από την Αµερικανική 

Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Βλ. www.ascsa.net.) 
 
 

 
Παλιά φωτογραφία της Ταώ. (Παρατίθεται από www.elia.org.gr) 
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Παλιές φωτογραφίες της µονής. (Παρατίθενται από www.elia.org.gr) 

 

    
Η πύλη της µονής όπως ήταν παλιά. (Φωτ. Dorothy Burr Thompson) 

 

 
Η είσοδος στη σηµερινή µορφή της. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο εξωνάρθηκας όπως ήταν παλιά. (Αρ. φωτ. από www.elia.org.gr.  ∆εξ. φωτ. Dorothy Burr Thompson. 

[Παρατίθεται από www.ascsa.net.]) 
 

 
Η σηµερινή µορφή του εξωνάρθηκα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Κάτοψη ισογείου και γυναικωνίτη της Ταώ. (Ορλάνδος) 

 
 
 
 

 

 
Γενική κάτοψη της Ταώ. (C. Ηeaton) 
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Τοµή κατά µήκος του καθολικού της Ταώ. (Ορλάνδος) 

 

 
Απεικόνιση του τέµπλου του ναού. (C. Heaton) 
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Παλιές φωτογραφίες του ναού. (Παρατίθενται από www.elia.org) 
 

 

 
Παλιές φωτογραφίες του εσωτερικού του ναού. (Παρατίθενται από www.elia.org) 
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Παλιές φωτογραφίες του εσωτερικού του ναού. (Πάνω φωτ. από το βιβλιαράκι «Iερά Μονή Παντο-

κράτορος». Κάτω φωτ. Dorothy Burr Thompson) 
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Το εσωτερικό του ναού όπως είναι σήµερα.  (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Πάνω: Η δεκαπεντάκογχη Τράπεζα. (Φωτ. Από το βιβλιαράκι “Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πε-
ντέλης”, Αθήναι 1970). Μέση: Σηµερινή εικόνα της τράπεζας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) Κάτω: Τα κελιά 

των µοναχών. (Φωτ. απο το βιβλιαράκι “Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης”) 
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Ο βυζαντινός πύργος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
στ. Επιγραφές 
 
Στο µοναστήρι αυτό είδα αρκετές επιγραφές, είτε χριστιανικές είτε από επισκέπτες και διαβά-
τες. Η αρχαιότερη από αυτές είναι η επιγραφή ενός µοναχού συνοδευόµενη από κάποιο σχέ-
διο που µοιάζει µε δέντρο. ∆ιακρίνεται η λέξη «(ιερο)µόναχος», ενώ το όνοµα έχει αλλοιωθεί 
αρκετά. Θα έλεγα απλώς ότι µοιάζει να λέει «∆αυίδ» η «∆ανιήλ». ∆εξιά και πάνω από τη λέ-
ξη «µοναχός» διακρίνεται η χρονολογία «1474», και κάτω από αυτή κάποια άλλα ακαθόρι-
στα σχήµατα καθώς και αριθµοί. ∆εν είναι βέβαιο αν το σύνολο των χαραγµάτων ανήκει 
στον µοναχό. Τουλάχιστον όχι η προαναφερθείσα χρονολογία, µιας και εκείνη την εποχή η 
µονή ήταν έρηµη από µοναχούς και αποτελούσε ιδιοκτησία των Φράγκων. Την επιγραφή ε-
ντόπισα στην είσοδο του ναού ανάµεσα σε πλήθος άλλων νεότερων επιγραφών. Στο ίδιο ση-
µείο είδα επιγραφή «ΙΟΑΝΗΣ ΓΟΜΑΡΙ∆ΗΣ 1334». ∆εν ξέρω κατά πόσο συνήθιζαν οι άν-
θρωποι να χαράσουν ηµεροµηνίες εκείνη την εποχή, αλλά αν πρόκειται όντως για χρονολογία 
τότε αυτή είναι η παλαιότερη (απ’ όσες έχω δεί) στην Πεντέλη. Εκτός αν εννοεί 1/3/34, αν 
και δεν παρουσιάζονται καθόλου κενά µεταξύ των αριθµών.   
Η επιγραφή του Νικόλαου Καµατηρού (στην οποία αναφερθήκαµε προηγουµένως) και η 

οποία έλεγε: «ΝΙΚΟC Ο ΚΑΜΑΤΗΡΟC + Ο ΚΤΙCΑC ΤΗΝ ΤΑΩ ΤΑΥΤΗΝ.ΑΜΙΝ» είναι 
ακρωτηριασµένη· το ένα µαρµάρινο τεµάχιο βρίσκεται εντοιχισµένο στο ναό, όπου βλέπουµε 
το δεύτερο µισό της επιγραφής, «C.N.T  o KTIT T AMIN» (δηλ. «Ο κτίσας την Μονήν ταύτην 
Αµήν»), συνοδευόµενη από εγχάρακτο σταυρό. Το υπόλοιπο µαρµάρινο τεµάχιο βρίσκεται σε 
κάποιο άλλο σηµείο της µονής το οποίο δεν κατόρθωσα να βρω. (∆εν υπήρχε άλλωστε ελεύ-
θερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους της µονής). 
Μια άλλη επιγραφή βρίσκεται στο υπέρθυρο της πύλης του µοναστηριού στην οποία υπάρ-

χει σταυρός, το σύµβολο της µονής, η χρονολογία «1648» και τα αρχικά «∆ΝΗ» µέσα σε κύ-
κλο. Για το τι µπορεί να σηµαίνουν, ο Καµπούρογλου έγραψε τα εξής: «Μία άλλη πάλιν ∆ΝΗ 
(µε κάτι µικράς γραµµάς εις το ∆) και ως “ δαπάνη” δύναται να αναγνωσθή και ως χρονολογί-
α».1 
Πάνω σε άλλη µαρµάρινη πλάκα υπάρχει σταυρός, επιγραφές και ένα διακοσµητικό σχέδιο 

πάνω δεξιά. Οι επιγραφές πρέπει να είναι πολύ νεότερες από το σταυρό και το σχέδιο. 

                                                 
1 Ό.π. σελ. 69-71. 
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Η επιγραφή του ιεροµόναχου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η επιγραφή του Γοµαρίδη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 

Η κτητορική επιγραφή της Ταώ. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Η επιγραφή του Καµατηρού στην αρχική της µορφή. (Σχ. Ορλάνδος) 

 

 

Η επιγραφή του 1648. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο σταυρός και οι επιγραφές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Παλιές επιγραφές επισκεπτών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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ζ. Ανάγλυφα 
 
Πάνω από την είσοδο του ναού, όπως και στον πύργο, υπάρχουν εντοιχισµένα αρχαία ανά-
γλυφα καθώς και ένα µαρµάρινο θωράκιο βυζαντινής εποχής, το οποίο φέρει άνθη και σταυ-
ρό. Αυτό θα πρέπει να ανήκε σε κάποια από τις παλαιότερες εκκλησίες. Ένα ακόµα ανάγλυ-
φο σκαλίστηκε πάνω σε αρχαίο όγκο µαρµάρου που βρίσκεται πίσω από τη βυζαντινή κρήνη. 
 
 

 
Ανάγλυφα από τον παλιότερο ναό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το ανάγλυφο πάνω στο πελεκηµένο µάρµαρο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
η.  Η βυζαντινή κρήνη και η πηγή της ρεµατιάς 
 
Εντός της αυλής του µοναστηριού συναντάµε και τη βυζαντινή κρήνη. Το κύριο χαρακτηρι-
στικό των κρηνών, όπως γράφει ο Ορλάνδος,1 είναι η καµάρα –το καµάρι[ο]ν των βυζαντι-
νών–, το σχήµα της οποίας ποίκιλλε ανά εποχές. Ως παράδειγµα κρήνης µε βυζαντινή καµά-
ρα, της οποίας χαρακτηριστικό είναι το ηµικυκλικό της σχήµα, φέρνει ο Ορλάνδος την κρήνη 
της Ταώ.  
Λίγα µέτρα πριν από την είσοδο της µονής, και κατεβαίνοντας κάποια σκαλοπάτια δεξιά 

προς τη ρεµατιά, υπάρχει πηγή το νερό της οποίας έπαψε πλέον να κυλάει µιας και –όπως µε 
πληροφόρησε µια γυναίκα από την περιοχή– το πήραν οι καλόγριες για να έχουν νερό στο 
µοναστήρι. Η πηγή ανασκευάστηκε το 1947 από το φυσιολατρικό όµιλο «Εύθυµη Συντρο-
φιά». Εκεί υπάρχουν και αρκετές επιγραφές της δεκαετίας του ’50 από τους διαβάτες και 
τους βοσκούς. 

 
                                                 
1 Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Αθήναι 1958. 
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Η βυζαντινή κρήνη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η πηγή της Νταού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Οι επιγραφές της πηγής. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
θ. Εντυπώσεις περιηγητών 
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Edward Dodwell 

 
 «Στο δρόµο από την Αθήνα στο Μαραθώνα βρήκαµε ένα µεγάλο έρηµο µοναστήρι την Νταού, 
η οποία βρίσκεται στη νότια πλευρά του βουνού σε µια αποµονωµένη και εύφορη έκταση, όπου 
ελιές και καρποφόρα δέντρα υπάρχουν άφθονα, και ένα µικρό διαυγές ρυάκι το οποίο είναι 
χρήσιµο στους καλλιεργητές. Πολλά χρόνια πριν, ένας από τους υπηρέτες της µονής, παραιτή-
θηκε δυσαρεστηµένος και εισχωρώντας σε µια οµάδα ληστών, λεηλάτησαν το µέρος και σκότω-
σαν όλους τους µοναχούς. ∆εν ξανακατοικήθηκε ποτέ από τότε.  
Οι µόνες αρχαιότητες στο µέρος αυτό είναι µια πέτρινη σαρκοφάγος και κάποια τεµάχια µαρ-

µάρου πάνω σε µικρό ύψωµα. Κοντά στο µοναστήρι βρίσκεται µια αγροικία και µια αξιοσηµεί-
ωτη ποσότητα από µελίσσια και ακόµα χαµηλότερα στην πλευρά προς Αθήνα υπάρχει ένα µετό-
χι, η φάρµα, που ανήκει στους µοναχούς της Πεντέλης 
Πολυάριθµες πηγές και ρυάκια απορρέουν από αυτό το κοµµάτι του βουνού, τα οποία κατα-

λήγουν στην πεδιάδα, όπου απορροφόνται από το διψασµένο χώµα, δίχως κανένα απ’ αυτά να 
φτάνει στην Αθήνα».1 

William Gell 
 
Έπειτα από περιοδεία στον Μαραθώνα, ο Gell πλησίασε τους πρόποδες της Πεντέλης απ’ 
όπου και άρχισε την ανάβαση φτάνοντας στο χωριό Νταού όπου και η µονή Ταώ: «Ένα µεγά-
λο µαρµάρινο τεµάχιο που ανήκε σε τάφο, στα αριστερά, µε το µοναστήρι της Νταού στα δεξιά. 
Στην εκκλησία υπάρχει µια σαρκοφάγος και ένα µικρό δωρικό κιονόκρανο».2 Στην εποχή του 
Gell η περιοχή της Νταού ήταν γεµάτη µυρτιές και πεύκα. Λανθασµένα αποκαλεί την περιο-
χή Ραπεντώσα, χωρίς ωστόσο να αγνοεί και την ονοµασία Νταού. 

 
 

3. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΗΣΣΙΑ) 
 
α. Ιστορία 
 
Σύµφωνα µε τον Καµπούρογλου, ως ιδρυτής της µονής φαίνεται κάποιος Παπα-Νεκτάριος. 
Επίσης, οι γνωστοί από την ιστορία της Ταώ ∆αβίδ Αναδροµέας ή ∆ηµήτριος ο Αναδροµά-
ρης και ο  Ιωάννης Ντούσης - Αλεξηνός βοήθησαν και έκτισαν τον ναό. 
Λέγεται επίσης ότι ο Τιµόθεος ασκήτευσε για κάποιο διάστηµα σε σπηλιά πλησίον της µο-

νής, όµως η ύπαρξη αυτής της σπηλιάς δεν επιβεβαιώθηκε µέχρι στιγµής από τις περιηγήσεις 
µου στην περιοχή. 
Κατά τον Ορλάνδο, ο ναός του Αγ. Νικολάου αναφέρεται σε παπικό έγγραφο του 1218 

(S.Nikolai de Kalliscia de Montepenteli) γεγονός που οδηγεί ασφαλώς στο συµπέρασµα ότι 
πρόκειται για έργο της βυζαντινής εποχής. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από κάποια αδηµοσίευτα 
ανασκαφικά δεδοµένα.  
Τo 1923 έγινε η πρώτη (µάλλον) επισκευή του ναού µε πρωτοβουλία της Καλλιόπης ∆α-

γκλή, όµως το κελί παρέµεινε ερειπωµένο.  
Τον Νοέµβριο του 1950 µια µοναχή µε τη µητέρα της εγκαταστάθηκαν στη µονή. Στη µι-

κρή διαµονή της εκεί πραγµατοποίησε κάποιες οικοδοµικές εργασίες. Από το 1955 έως και το 
1979 στη µονή ασκήτευσε ο γέροντας Πορφύριος, τον οποίο αργότερα διαδέχτηκε ο πατήρ 
Φώτιος Σκάνδαλος. Τελευταίος ασκητής της µονής ήταν ο γέροντας Νεκτάριος ο οποίος έ-
µεινε εκεί µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του ’90. Οι συχνές επισκέψεις όµως των ανθρώ-
πων τον δυσαρεστούσαν, κι έτσι εγκατέλειψε το µοναστήρι. Από τότε η µονή έµεινε έρηµη, 
ενώ το Υπουργείο Πολιτισµού πραγµατοποίησε κάποιες αναστηλωτικές εργασίες.  
 
 

                                                 
1«A Classical and Topographical Tour through Greece» (1819) Ό.π., σελ. 498. 
2 «The Itinerary of Greece», containing one hundred routes in Attica, Boeotia, Phocis, Locris and Thes-
saly». London, 1819 σελ. 62-63. 
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β. Ο ναός 
 
Η µονή του Αγ. Νικολάου βρίσκεται στα Καλλήσια, εκεί όπου κατά την αρχαιότητα υπήρχε ο 
αρχαίος δήµος Εκάλης και ιερό του Εκαλείου ∆ιός. Η περιοχή βρίσκεται ανάµεσα στον κύριο 
όγκο της Πεντέλης και στη Μαυρηνόρα, κοντά στο ρέµα του Βαλανάρη (ή Μεγάλο Ρέµα) σε 
υψόµετρο 395µ. Έχει χαρακτηριστεί βυζαντινό µνηµείο (Φ.Ε.Κ. 68Α/1921).1 
 

Περιγραφή 
 
Σύµφωνα µε τον Ορλάνδο: «Της παλαιάς µονής διασώζεται επίµηκες ορθογώνιον κτίσµα ως 
και το καθολικόν όπερ είναι βασιλική µονόκλιτος µετά τρούλλου, διαµ. 4.00, υψούµενου ύπερ-
θεν του µέσου της κατά µήκος καµάρας».2 
Ο τρούλος έχει διάµετρο 4µ. είναι πλατύς πολυγωνικός, ενώ εξωτερικά στηρίζεται σε κύβο.  
Κατά τη διάρκεια κάποιων αναστηλωτικών εργασιών ανοίχτηκε παράθυρο δεξιά από την 

είσοδο του ναού.  
Η ωραία πύλη πλαισιώνεται από δύο κίονες (πιθανώς του 12ου αιώνα) οι οποίοι έχουν τη 

µορφή τεσσάρων λεπτών κιονίσκων γύρω από έναν κορµό, και οι οποίοι στο µέσον περίπου 
περιπλέκονται σχηµατίζοντας κόµπο. Αυτού του είδους η τεχνοτροπία είδαµε ότι απαντάται 
στη µονή Ταώ αλλά και στη σκήτη των Ταξιαρχών. Και οι δύο κίονες καταλήγουν σε µικρά 
κιονόκρανα, τα οποία σε κάθε πλευρά τους φέρουν ανάγλυφα σχέδια όπως ρόδακες κλπ. Ο 
δεξιά από την Ωραία Πύλη κίονας έχει υποστεί διάβρωση, επειδή για πάρα πολύ καιρό βρι-
σκόταν έξω από το ναό µέχρι που επανατοποθετήθηκε στην αρχική του θέση.  
∆εξιά από την είσοδο του ναού υπάρχουν εντοιχισµένα κάποια µαρµάρινα τεµάχια µε εγ-

χάρακτη διακόσµηση. Αυτά θα πρέπει να προέρχονται από παλαιότερη φάση του ναού.  
 

Τοιχογραφίες 
 
Από όλον το ναό µόνο δύο παλιές τοιχογραφίες σώζονται. Η µία βρίσκεται αριστερά από την 
πύλη του ιερού και εικονίζει την Παναγία, ενώ η δεύτερη στον αριστερό τοίχο και εικονίζει 
ολόσωµους τους αγίους Νικόλαο και Σπυρίδωνα. Η τελευταία βρίσκεται σε πολύ χειρότερη 
κατάσταση από την πρώτη. 
Στην τοιχογραφία της Παναγίας υπάρχει η επιγραφή «Η ΠΑΝΤ. ΕΛΠΙC» που σηµαίνει «Η 

των πάντων ελπίς».3 
Από τη µία πλευρά της κεφαλής του αγίου Νικολάου παρίσταται σε µικρότερο µέγεθος ο 

Ιησούς, ο οποίος προσφέρει στον άγιο το Ευαγγέλιο, και από την άλλη η Παναγία, η οποία 
του προσφέρει ένα ωµοφόριο, σύµβολο της αρχιεροσύνης. 
Αυτές οι τοιχογραφίες δε θα πρέπει να θεωρηθούν υπολείµµατα των αρχικών τοιχογρα-

φιών, εφόσον πρόκειται για έργα του 1727-1730 του αγιογράφου Γεωργίου Μάρκου από το 
Άργος, τον οποίο αναφέραµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο· είναι αυτός που την ίδια εποχή 
αγιογράφησε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Χωστού ή Σκήτης του Τιµοθέου στο 
Γαργηττό.  

 
Επιγραφές 

 
Επιγραφές στον Άγ. Νικόλαο συναντάµε πάνω στις τοιχογραφίες, αλλά πολύ περισσότερο 
επάνω στον αριστερό κίονα της πύλης του ιερού. 
Στην τοιχογραφία της Θεοτόκου υπάρχουν τρία σηµεία µε επιγραφές, τις οποίες κατέστρε-

ψαν µεταγενέστεροι γεµίζοντας τες χαρακιές. Η καλύτερα σωζόµενη επιγραφή φέρει τη χρο-
νολογία «1806». 
Στην τοιχογραφία των αγίων Σπυρίδωνα και Νικολάου εντόπισα δύο επιγραφές. Η µία βρί-

σκεται στο πλαίσιο που χωρίζει τις απεικονίσεις των αγίων από τα διακοσµητικά σχέδια στην 

                                                 
1 Βλ. Νίκου Νέζη, «Τα Τοπωνύµια της Αττικής», σελ. 143. 
2 Ό.π., σελ. 187. 
3 Έτσι προσφωνείται η Παναγία στα Μεγαλυνάρια της Υπαπαντής. 
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κορυφή της τοιχογραφίας. Από τούτη την επιγραφή ξεχωρίζει το γραµµένο ανορθόγραφα ε-
πίθετο «γιανα[ρ]ά» και η χρονολογία «1881». Η δεύτερη επιγραφή βρίσκεται αριστερά από 
την εικόνα του αγ. Σπυρίδωνα από την οποία ξεχωρίζει µόνο η κατάληξη ονόµατος 
«...µάχου» (θα µπορούσε να εννοεί Νικοµάχου, Καλλιµάχου κ.ά.) 
Υπήρχε όµως και µία τρίτη επιγραφή για την οποία πληροφορήθηκα από την επίσηµη ι-

στοσελίδα του δήµου Βριλησσίων και αναφέρεται στον Γεώργιο Μάρκο: «+ εν έτει 
,ΑΨ[..]ΜΗΝΙ […] ΗCΤΟΡΙΘΗCΑΝ ΤΑ ΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙC 
ΠΑΤΡΟC ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΠΟ ΧΕΙΡΟC ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ». 
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα, η επιγραφή βρίσκεται κάτω αριστερά από τον άγ. Σπυρίδωνα. 

Όταν επιχείρησα να τη βρω δε φαινόταν τίποτε σε εκείνο το σηµείο.  
Κατά τη µελέτη του για τη µονή, ο Λαδάς ανακάλυψε πολλά ακιδογραφήµατα στον αρι-

στερό κίονα του ιερού. Εκεί βρήκε µισοσβησµένη επιγραφή µε τη χρονολογία «ζιγ΄» = 
1504/1505 η «ζλ΄» = 1521/1522. Ανέγνωσε επίσης επιγραφή την οποία τοθέτησε στα 1530: 
«καλ[ή]σι[α] [ ιστο]ρίθη ο σεπτός ναός [του] αγι[ου] νικ[ο]λ[άου] έτους ,ξλη’ 
µ[ηνί]φευρ[ουαρ]ι[ου] ιε». 
Την πρώτη ηµεροµηνία δεν κατόρθωσα να τη βρω. Η δε επιγραφή έχει αλλοιωθεί περισσό-

τερο, ενώ µόλις και µετά βίας διέκρινα τη λέξη «σεπτός». 
Στον ίδιο κίονα βρήκα µε τη βοήθεια φακού και κάποια άλλα ακιδογραφήµατα τα οποία δε 

βγάζουν κανένα νόηµα πλέον στην κατάσταση που βρίσκονται. Ξεχωρίζουν κάποια γράµµα-
τα και αριθµοί, όµως είναι αδύνατον να σχηµατιστεί λέξη όνοµα ή χρονολογία. Στον δεξιό 
κίονα, παραδόξως δεν υπήρχε το παραµικρό χάραγµα.  

 
Ο προσανατολισµός του ιερού 

 
Αυτή είναι η τρίτη και τελευταία περίπτωση βυζαντινού µνηµείου στην Πεντέλη όπου παρα-
τηρείται απόκλιση στον προσανατολισµό του ιερού· και είναι κάτι που επίσης δεν επισηµάν-
θηκε από τους παλαιότερους µελετητές.  Εδώ έχουµε µια απόκλιση παρόµοια µε εκείνη των 
ασκηταριών της Σπηλιάς, δηλαδή νοτιοδυτική, µε τη διαφορά ότι το ιερό της µονής κλίνει 
περισσότερο προς το Νότο.  

 
γ. Άλλα κτίσµατα 
 

Η πύλη 
 
Το κτίσµα το οποίο αποτελεί την πύλη της µονής έχει πυργοειδές σχήµα και από την πύλη 
αυτή οδηγούµαστε στο προαύλιο του ναού µέσω ενός καµαροσκέπαστου διαδρόµου. ∆ύο µε-
γάλες κόγχες µε αψιδωτή οροφή βρίσκονται στο αριστερό και δεξί τοίχωµα του διαδρόµου 
αντίστοιχα.  
 

Τα κελιά  των µοναχών 
 

∆ύο επιµήκη ορθογώνια κτίσµατα τα οποία εφάπτονται στη βόρεια γωνία της µονής σχηµα-
τίζοντας Γ θα πρέπει να αποτελούσαν τα κελιά των παλιών µοναχών. Σήµερα έχουν όλα ανα-
καινιστεί, διατηρώντας ωστόσο την αίσθηση της παλαιότητας. Το νότιο κτίσµα έχει µετα-
τραπεί σε τραπεζαρία. Κάποια µικρότερα δωµάτια έχουν γίνει αποθήκες. Το βόρειο κτίσµα 
έχει πάντοτε κλειδωµένη πόρτα.  
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Κάτοψη και τοµή της εκκλησίας. (Ορλάνδος) 

 
 

 

Ο ναός και το ανατολικό ορθογώνιο κτίσµα όπως ήταν το 1933. (Φωτ. Ορλάνδος) 
 
 

 
Η µονή Αγ. Νικολάου στα Καλλήσια. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο ναός όπως ήταν µέχρι και τη δεκαετία του ’30. (Φωτ. Dorothy Burr Thompson. Παρατίθενται από 
την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Βλ. http://ascsa.net)  

 
 
 
 
 

 
Ο ναός στη σηµερινή του µορφή. Στη δεξιά πλευρά, το παράθυρο που είχε κριστεί και ανοίχτηκε πάλι. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ)  
 
 



 263 

 
 

 

 
Το εσωτερικό του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Οι τοιχογραφίες. Στα αριστερά οι άγιοι Νικόλαος και Σπυρίδων και δεξιά η Θεοτόκος.   

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Κοντινή άποψη των προσωπογραφιών των αγίων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Οι «περιπλεγµένοι» κίονες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 

Χριστιανικά ανάγλυφα εντοιχισµένα στην πρόσοψη της εκκλησίας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Σύµβολα χαραγµένα πάνω στους κίονες του ιερού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Πάνω: Η επιγραφή του 1881. Κάτω αριστερά: Η επιγραφή του 1806. 

Κάτω δεξιά: Η ακατανόητη επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Tα ακιδογραφήµατα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ακιδογραφήµατα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Πάνω: Η πύλη της µονής. Κάτω: Τα παράπλευρα κτίσµατα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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4. ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ή ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ (ΞΥ-
ΛΟΚΕΡΙΖΑ) 

 
α. Ο Εφραίµ 

 
Σύµφωνα µε τους χριστιανούς «βιογράφους», ο Εφραίµ (το πραγµατικό του όνοµα ήταν 
Κωνσταντίνος Μορφής) γεννήθηκε στις 14 Σεπτεµβρίου του 1384 στα Τρίκαλα. Το 1398, σε 
ηλικία 14 ετών, µε την προτροπή της µητέρας του για να αποφύγει το «παιδοµάζωµα», κατέ-
φυγε στη µονή του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (η σηµερινή µονή Οσ. Εφραίµ), αρχικά ως 
µοναχός, και µετέπειτα ως ιερέας. Λένε επίσης ότι για αρκετό διάστηµα ασκήτευε σε µια 
σπηλιά κοντά στη µονή.  
Το 1424, οι Τούρκοι εισέβαλαν στη µονή και απαίτησαν από τους µοναχούς να παραδώ-

σουν όλους τους θησαυρούς του µοναστηριού. Εκείνοι όµως δεν είχαν τίποτε, και έτσι τους 
κατέσφαξαν. Εκείνη τη στιγµή ο Εφραίµ απουσίαζε στη σπηλιά του, και κατά την επιστροφή 
του αντίκρισε έντροµος τα πτώµατα των αδελφών του. Ακολούθησε ταφή. Από τότε ο «άγι-
ος» αποσύρθηκε µόνιµα στη σπηλιά, και στο µοναστήρι κατέβαινε µόνο τις µεγάλες εορτές. 
Ένα χρόνο µετά, στις 14 Σεπτεµβρίου, οι Τούρκοι εισέβαλαν ξανά στη µονή. Συνέλαβαν τον 
Εφραίµ και άρχισαν να τον υποβάλλουν σε βασανιστήρια, µε την ελπίδα να τον αναγκάσουν 
να τους υποδείξει κάποιες πιθανές κρύπτες µε θησαυρούς που δεν κατάφεραν να ανακαλύ-
ψουν στην πρώτη εισβολή. Υποτίθεται ότι οι βασανισµοί του διήρκησαν 8 µήνες. Ο Εφραίµ 
δεν έλεγε να βγάλει µιλιά, κι έτσι οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να τον σκοτώσουν. Στην αρχή 
του κατατρύπησαν την κοιλιά µε ένα µεγάλο αναµµένο ξύλο. Εν συνεχεία, τον κάρφωσαν σε 
µια µουριά µε µεγάλα σουβλερά γύφτικα καρφιά. Ο «άγιος», καιόµενος προσευχόταν ατάρα-
χος. Πέθανε σε ηλικία 42 ετών.  
 
β. Η µονή 
 
Η µονή βρίσκεται στην περιοχή Ξυλοκέριζα, στους ανατολικούς πρόποδες της Πεντέλης (υψ. 
170µ.) πλάι σε πηγή και ρεµατιά. Σήµερα δε σώζεται τίποτε από τον αρχικό ναό. Αυτό που 
δεν είναι γνωστό, είναι αν το κτίσµα που βλέπουµε αποτελεί ανακαίνιση του παλιού ναού ή 
αν ο παλιός ναός χάθηκε εντελώς και κτίστηκε στη θέση του νεότερος. Πάντως, τόσο στη λι-
θοδοµή αλλά και στο εσωτερικό δε σώζεται κανένα ίχνος που να µαρτυρά παλαιότερη φάση 
του ναού.  
Το µόνο που σώζεται από την παλιά µονή είναι τα κελιά των µοναχών στη ΒΑ πλευρά, τα 

οποία βρίσκονται σε ερειπιώδη κατάσταση.  
Τα υπόλοιπα κτίσµατα είναι νεότερα. Σε ένα µάλιστα εξ αυτών, το οποίο κτίστηκε υπό 

µορφή εκκλησίας, στεγάζεται η γέρικη µουριά όπου κατά την προαναφερθείσα παράδοση 
κρέµασαν οι Τούρκοι τον Εφραίµ.  
 
γ. Ανάγλυφα – επιγραφές 
 
Μέσα και έξω από τη µονή, υπάρχουν διάφορα παλαιά χριστιανικά ανάγλυφα. Πρόκειται συ-
γκεκριµένα για δύο πλάκες µε εγχάρακτους σταυρούς, όπως και για µακρόστενα µάρµαρα 
που επίσης φέρουν πάνω τους σταυρούς και φύλλα ακάνθου. Η µία από τις πλάκες θα πρέπει 
να ανήκει σε παλαιότερη φάση της πηγής, όπως δείχνει η παρουσία στοµίου, κάτω από το 
σταυρό. Σε άλλο σηµείο βρίσκεται ένας ακόµα απλοϊκός εγχάρακτος σταυρός.  
Πολύ περισσότερες είναι οι επιγραφές που προέρχονται από βοσκούς ή διαβάτες, και που 

βρίσκονται χαραγµένες πάνω σε αρχαία µάρµαρα. Εκεί διακρίνονται οι χρονολογίες  «1913», 
«1916», «1926», «1929», «1930», «1932» και «1935». Υπάρχει όµως και µια παράξενη, α-
καταλαβίστικη επιγραφή: «ΧΡΙΚ ΛΩΠΡΟΣ 14 13 ׀». 
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δ. Πηγές – κρήνες 
 
Η µονή φηµίζεται για την πηγή της εφόσον αυτή θεωρείται «αγίασµα».1 Η πηγή βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα από την «εκκλησία» που στεγάζει το αιωνόβιο δέντρο. Στο χώρο της µονής 
υπάρχουν δύο ακόµα κρήνες, η µία βρίσκεται απέναντι από την είσοδο και η άλλη είναι δω-
ρεά της οικογένειας του ιερέα Βασίλειου Κόκκαλη. 
 

ε. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη 
 
Έξω από το χώρο της µονής και λίγα µέτρα ψηλότερα, υπάρχει περιφραγµένος χώρος όπου 
µέσα σε αυτόν, και δίπλα σε ελάχιστους τάφους, υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη, 
το οποίο σύµφωνα µε χάρτη του Σ.Π.Α.Π είναι κτίσµα του 18ου αιώνα. Αυτό που προξενεί 
εντύπωση στο κτίσµα είναι η απουσία παραθύρων. Η πόρτα είναι πάντα κλειδωµένη, και έτσι 
δεν µπόρεσα να εξετάσω το εσωτερικό.  
 
στ. Τα ερείπια 
 
Νοτιοδυτικά της νεόκτιστης µονής υπάρχουν κάποια ερείπια κτισµάτων όπου µόνο ένας ειδι-
κός θα µπορούσε να αποφανθεί αν πρόκειται για αρχαίο οικισµό ή βυζαντινά κτίσµατα. Αν 
ισχύει το δεύτερο τότε τα κτίσµατα αυτά µπορεί να αποτελούσαν οικήµατα των µοναχών.  
 
 
 
 
 
 

    
Η µονή Οσίου Εφραίµ. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

                                                 
1 Ως γνωστόν, όπου υπήρχαν ιαµατικές πηγές στην αρχαιότητα, στη χριστιανική εποχή µετατρέπονταν 
σε «αγιάσµατα». 
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Η µουριά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα παλιά κελιά των µοναχών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

    
Η «θαυµατουργή» κρήνη. ∆εξ. Ο µεµονωµένος εγχάρακτος σταυρός. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα ανάγλυφα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Παλιά σκαλίσµατα σε αρχαία τεµάχια µαρµάρου από βοσκούς και επισκέπτες. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα ερείπια. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 

 
Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

5. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΡΑΝΑΣ) 
 
α. Περιγραφή της µονής 
 
Στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Αφορισµός, στην περιοχή Βρανάς και δίπλα στην 
κοίτη της οµώνυµης ρεµατιάς, βρίσκεται η µονή του Αγίου Γεωργίου. Έξω από τη µονή δε-
σπόζει αιωνόβιος πλάτανος και υπάρχουν δύο πηγές.  
Τις ελάχιστες φορές που βρέθηκα εκεί ύστερα από κάποια πεζοπορία δεν υπήρξε ποτέ δυ-

νατό να εισέλθω στο χώρο της µονής. Πετύχαινα πάντοτε τις ώρες που η είσοδος ήταν κλει-
στή.  
Πάνω από το µοναστήρι βρίσκεται η εκκλησία του αγίου Γεωργίου, η οποία σύµφωνα µε 

κάποιες ανεπίσηµες πληροφορίες σφραγίζει το άνοιγµα σπηλαίου που ήταν αφιερωµένο στον 
∆ιόνυσο. Η εκκλησία βρίσκεται πράγµατι «σφηνωµένη» ανάµεσα σε τεράστιους βράχους, 
οπότε πιθανώς αυτή η πληροφορία να είναι βάσιµη. ∆ίπλα από την εκκλησία υπάρχει πηγάδι. 
Στο εσωτερικό του υπάρχουν ελάχιστες παλιές τοιχογραφίες καθώς και αρχαία κιονόκρανα. 
Το παλαιό καθολικό του ναού έχει χαρακτηριστεί βυζαντινό µνηµείο (Φ.Ε.Κ. 194Α/1923).1 
 
β. Λοιπά στοιχεία 
 
Σύµφωνα µε τον Καµπούρογλου: «∆ιά την Μονήν του Βρανά  δεν περιεσώθησαν πληροφορί-
αι. Προ ολίγων ετών είχοµεν εύρει κάποιαν επιστολήν, οµιλούσαν διά χρεωστικήν απόδειξιν 
του κατά το έτος 1824 ηγουµένου Γερασίµου. 
   Εν άλλο σηµείωµα εν τούτοις του 1834, κάτι µας λέγει δια το τέλος της αρχαιοτάτης αυτής 
Μονής, που συµβολίζει µίαν ακµήν και περικλείει ένα µυστήριον. 

                                                 
1 Βλ. Νίκου Νέζη, «Τοπωνυµικά της Αττικής», εκδ. Ανάβαση (2013), σελ. 143. 
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   Είχε λοιπόν τότε ο καϋµένος ο Βρανάς και “ γιδοπρόβατα 670 και γελάδια 52 και φοράδια 18 
και ζώα φορτικά, και βόδια του ζευγαριού”, και µελίσσια, και ελαιόδενδρα, και κελλιά, και ξε-
νώνας, και σκεύη και Άγια λείψανα και τον ηγούµενον Γαβριήλ, και µοναχούς, εξ, και ένα τυ-
φλόν».1 
Ίσως κάτι να µην καταλαβαίνω στο παραπάνω απόσπασµα, αλλά αδυνατώ να κατανοήσω 

για ποιό «µυστήριο» κάνει λόγο ο Καµπούρογλου.  
Η µονή ήταν ερειπωµένη µέχρι και το 1960, οπότε οι καλόγριες Τιµοθέη Χριστοδούλου και 

Φωτεινή Χατζηδάκη, µε προτροπή του ηγουµένου της µονής Πετράκη κατοίκησαν στη µονή 
µε άδεια την οποία τους παραχώρησε η µονή Πεντέλης, µιας και ο Αγ. Γεώργιος ήταν µετόχι 
της. Εκείνη την εποχή η εκκλησία ήταν µισογκρεµισµένη και χωρίς στέγη, τα κελιά ασκεπή 
επίσης, και η µάνδρα µισογκρεµισµένη κι αυτή.2 

Mια λιτή αναφορά από την επίσκεψή του στη µονή δίνει ο Άγγλος περιηγητής Peter Ed-
mund Laurent: «Περάσαµε τη νύχτα σε ένα άθλιο µοναστήρι, αφιερωµένο στον Άγ. Γεώργιο. 
Από την εκκλησία τους οι µοναχοί έχουν µια εξαίσια θέα της πεδιάδας του Μαραθώνα, τη θά-
λασσα και την Εύβοια. Στην πόρτα υπήρχε ένα παλιό ανάγλυφο, για το οποίο οι άγιοι πατέρες 
µας είπαν ότι αρνήθηκαν να το πουλήσουν για εκατό πιάστρα».3 
 
 

 
Πάνω: Τα τείχη της µονής. Αρ. Ο αιωνόβιος πλάτανος. ∆εξ. Η πύλη της µονής.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 «ΟΑναδροµάρης της Αττικής», σελ. 21. 
2 www.apantaortodoxias.blogspot.gr 
3 «Recollections of a Classical Tour», London (1821), σελ. 120.  
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Ο Αγ. Γεώργιος και το καµπαναριό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η εκκλησία ανάµεσα στους βράχους. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το εσωτερικό του αγ. Γεωργίου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το πηγάδι του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Οι πηγές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 



Κεφάλαιο 6 
 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΑΫ∆ΡΙΑ 
 
 

1. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ) 
 
α. Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Η εκκλησία βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες του λόφου Κουφός, απέναντι από τη µονή 
Πεντέλης (υψ. 465µ.). Πρόκειται για καµαροσκέπαστη βασιλική, η οποία στις δύο µεγάλες 
πλευρές της φέρει δύο τυφλά τόξα µε διπλή καµπυλότητα. Στον κυρίως ναό υπήρχε προ-
σκολληµένος ανοικτός νάρθηκας. Παλαιότερα, στο υπέρθυρο της εισόδου υπήρχε η χρονολο-
γία ζπς΄ (=1578) η χρονολογία δηλ. ίδρυσης της µονής, πράγµα που σηµαίνει ότι και η εκ-
κλησία κτίστηκε παράλληλα µε τη µονή.1 
Ο Πάλλης υποθέτει ότι κατάλοιπο του ανοιχτού νάρθηκα που αναφέρει ο Ορλάνδος, πρέπει 

να είναι το χαµηλό πεζούλι που περιβάλλει σήµερα το χώρο µπροστά από την είσοδο.2 
Στην κόγχη του υπέρθυρου της εισόδου υπάρχει απεικόνιση του Αγίου Νικολάου ανάµεσα 

στο Χριστό και στη Θεοτόκο. 
Ο ναός επισκευάστηκε αρχικά το 1936 και έπειτα το 1962, οπότε δε γνωρίζουµε ποια ήταν 

η αρχική του µορφή.  
Από την εξωτερική παρατήρηση αυτό που έχω να σηµειώσω είναι ότι στη δεξιά πλευρά της 

κόγχης του ιερού υπάρχει ένα «εξόγκωµα» το οποίο δεν µπορώ να καταλάβω τι σκοπό εξυ-
πηρετεί στο συγκεκριµένο σηµείο, στο χώρο δηλαδή του ιερού, εφόσον δεν πρόκειται για κά-
ποιο παράπλευρο δωµάτιο. Κι αυτό διότι κοιτάζοντας το ίδιο σηµείο από το εσωτερικό, αρι-
στερά δηλαδή όπως βλέπουµε το ιερό, δεν υπάρχει καµία είσοδος που θα οδηγούσε σε ένα 
τέτοιο χώρο. Ίσως είναι µεταγενέστερη προσθήκη σε κάποιες από τις ανακαινίσεις του ναού. 
Αργότερα, στη σχετική µε τα µεταβυζαντινά µνηµεία της Αττικής µελέτη του Γιώργου Πάλ-
λη είδα ότι και αυτός δεν αφήνει ασχολίαστη αυτή την λεπτοµέρεια: «Ιδιοµορφία παρουσιάζει 
η κόγχη του ιερού, η οποία ενώ αρχίζει από νοτιοανατολικά να διαγράφεται ηµικυκλική, αµέ-
σως µετά τη µέση του ηµικυκλίου και το πολεµιστροειδές άνοιγµά του προσαρτά µία ξεχωριστή 
τρίπλευρη αψίδα. Ο ναός καλύπτεται σήµερα µε επιχρίσµατα που δεν επιτρέπουν να διαπιστω-
θεί αν αυτή η τρίπλευρη αψίδα ανήκει σε παλαιότερη εκκλησία, όπως είναι πιθανό».3 
Μέρος των παλιών τοιχογραφιών του ναού περιορίζεται µόνο στη δεξιά πλευρά, στο τέ-

µπλο και στην κορυφή της κόγχης του ιερού. Όµως κι αυτές οπωσδήποτε δεν είναι οι αρχικές 
τοιχογραφίες, φαίνονται αρκετά νεότερες και όχι του 16ου αι. που χρονολογείται η εκκλησία. 

 
β. Το νεκροταφείο 
 
Ο χώρος αυτός αποτελούσε κάποτε το νεκροταφείο της µονής. Για το νεκροταφείο αυτό ο 
∆ηµ. Καµπούρογλου αναφέρει συνοπτικά: «Εις τους πρόποδας λοιπόν του Κουφού είναι το 
κοιµητήριον των Πατέρων, εις το υπέρυθρον της µάνδρας του οποίου υπάρχει χρονολογία ερ-
µηνευθείσα άλλοτε παρ’ ηµών, ως αποδίδουσα το έτος 1578. 
Εις αυτόν τον χώρον αναπαύονται απ’ αιώνων και Ηγουµένοι αναδείξαντες την Μονήν και 

Καλόγηροι υπηρετήσαντες πιστώς αυτήν».4 
Η µάνδρα σωζόταν µέχρι και τη δεκαετία του ΄80. Υπόλειµµα της µάνδρας σώζεται στη 

νότια πλευρά του ναού. Η αρχική της µορφή αποτυπώνεται στο σχέδιο του Ρώσου µοναχού 
Barsky.  

                                                 
1 «Μεσαιωνικά µνηµεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος 
και Αιγάλεω», Αθήναι, 1933, σελ. 192. 
2 «Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη µεταβυζαντινή περίοδος: Οικισµοί, οδικό δίκτυο και 
µνηµεία». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2007, σελ. 233. 
3 Ό.π., σελ. 234. 
4 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», εκδ. Βιβλιοπωλείο ∆.Ν.Καραβία, σελ. 66. 
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Ο Κιλίφης αναφέρει ότι το νεκροταφείο µεταφέρθηκε στη θέση του σηµερινού κοιµητηρί-
ου Παλαιάς Πεντέλης.1 Πάνω στη νεόκτιστη εκκλησία του εν λόγω κοιµητηρίου βρίσκονται 
εντοιχισµένα αρκετά ανάγλυφα που δείχνουν αρκετά παλαιά. Πιθανώς να προέρχονται από 
το παλιό νεκροταφείο αλλά και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Σε εκείνο λοιπόν το νεκροταφείο ο  Καµπούρογλου διηγείται τη συνάντηση που είχε µε ένα 

καλόγερο: «Ο τόπος, εις τον οποίον θάπτονται άνθρωποι λησµονηµένοι και όπου κανείς θόρυ-
βος επισκεπτών που κλαίνε ή που γελούν δεν ακούεται, έχει οµολογουµένως κάτι το εξαιρετι-
κώς συγκινητικόν. 
   Μια φορά όµως που έτυχε να ξαναεπισκεφθώ το νεκροταφείον, δεν το ηύρα έρηµον. Ένας 
καλόγηρος ήτον εκεί και έσκαβε. 
– Καληµέρα, Πάτερ-∆ανίλη. 
– Καλώς ώρισες. 
– Εργάζεσαι ;  
– Ναι . ξεθάβω τα κόκκαλα δύο συναδέλφων µου. 
Και µου έδειξε ένα δοχείον, και το κρασί που θα έπλενε τα οστά των. 
Ετοιµαζόµουν να αποµακρυνθώ από θέαµα που φέρει εις στενήν επαφήν τον άνθρωπον µε 

τον θάνατον, όταν παρετήρησα επάνω εις το πεζούλι της εκκλησίας δύο κρανία τοποθετηµένα 
αντιµέτωπα και πολύ πλησίον αλλήλων. 
Αν είχαν χείλη, θα εφιλιούντο . αν είχαν δόντια, θα εδαγκάνοντο.  

– Τι κρανία είναι αυτά, ∆ανίλη µου ;  
– Α! Είναι τα κεφάλια αυτών που ξεθαύω. Στη ζωή τους µια καληµέρα δεν είπεν ο ένας στον 
άλλον. Γκρίνιαζαν απ’ το πρωΐ ως το βράδυ…Και εγώ, σαν ηύρα τα κεφάλια τους, τάβαλα έτσι 
για να ιδώ, θα φαγωθούν και τώρα!;… 
Τον συνεχάρην διa το εικονογραφηµένον φιλοσοφικόν του σύστηµα, αλλά και τον συνελυπή-

θην, που εγεννήθη προ αυτού ο Σαίκσπηρ».2 
 
 

 
Ο Άγιος Νικόλαος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 

                                                 
1 «ΠΕΝΤΕΛΗ», τοµ. Α΄, σελ. 145. 
2 Ό.π., σελ.  66-67. 
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Ο Άγ. Νικόλαος και η µάνδρα του νεκροταφείου.  

(Λεπτοµέρεια από το σχέδιο του Barsky) 
 
 

     
Αρ. Με βέλος σηµειώνεται το πρόσθετο «δωµάτιο» κολλητά στην κόγχη του ιερού. ∆εξ. Παλιά τοιχο-

γραφία του Αγίου Νικολάου στο υπέρθυρο της εισόδου της εκκλησίας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

 
Το εσωτερικό της εκκλησίας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι τοιχογραφίες στη δεξιά πλευρά του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 

 
Η τοιχογραφία άνωθεν της κόγχης του ιερού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι τοιχογραφίες του τέµπλου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα ανάγλυφα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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2. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΓΕΝΕΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΙΚΕΡΜΙ) 
 
Βρίσκεται στο µέσον της απόστασης που χωρίζει το Πικέρµι από την Νταού, δίπλα σε ρεµα-
τιά, και χρονολογείται στον 16ο ή 17ο αιώνα. 
Ο ναός ταυτίζεται µε το καθολικό το οποίο αναφέρεται σε σιγίλιο του 1611 του Πατριάρχη 

Νεόφυτου, αναφέρεται δε ως µονύδριο Γενεσίου της Θεοτόκου, κτήτορας του οποίου φέρε-
ται ο ∆ηµήτριος Αναδροµάρης.1 Με αυτόν θα ασχοληθούµε στο επόµενο κεφάλαιο.  
Πρόκειται για τριµερή µονόκλιτη βασιλική µετά τρούλου. Ο νάρθηκας καλύπτεται από ε-

γκάρσια καµάρα ο δε κυρίως ναός από τυφλό ηµισφαιρικό θόλο.2 
Το δάπεδο της εκκλησίας είναι εξ ολοκλήρου στρωµένο µε πελεκηµένες µαρµαρόπλακες, 

οι οποίες ανήκουν µάλλον στο αρχαίο κτίσµα που βρισκόταν εκεί. Από το αρχαίο κτίσµα θα 
πρέπει να προέρχεται και ο ογκόλιθος (ασβεστωµένος όπως και ολόκληρη η εκκλησία) αρι-
στερά από την είσοδο.  
Ένα στοιχείο που δεν απαντάται σε καµία άλλη εκκλησία του βουνού είναι δύο χαράγµατα 

στην κόγχη του ιερού που µοιάζουν µε γυµνό δέντρο, και σε µικρότερη κόγχη δεξιά από το 
ιερό. Παραθέτω φωτογραφία από το χάραγµα της δεξιάς κόγχης, γιατί ο φωτισµός του χώρου 
δε µου επέτρεπε να φωτογραφήσω και το δεύτερο χάραγµα.  
Από την παλιά διακόσµηση του ναού δε σώζεται τίποτε, πέρα από τρεις τοιχογραφίες στην 

πρόσοψη του ιερού.  
 
 
 
 

 
Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος) 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ορλάνδος, «Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνηµείων της Ελλάδος», Αθήναι 1933, σελ. 182. 
2 Ορλάνδος, ό.π. 
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Το Γενέσιο της Θεοτόκου όπως ήταν παλιά. (Ορλάνδος) 

 
 
 

 
 

 
Η εκκλησία σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το εσωτερικό της εκκλησίας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Παλιές τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το χάραγµα του «δέντρου». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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3. ΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΑΫ∆ΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 
 

α. Ο Ιέρακας 
 
Την εποχή που ο Τιµόθεος έκτιζε τη µονή, υπήρχε στον Γέρακα µεγάλος ελαιώνας. Το τερά-
στιο αυτό κτήµα ανήκε αρχικά στον αθηναϊκής καταγωγής Μέγα Λογοθέτη Ιέρακα, για τον 
οποίο ο Καµπούρογλου γράφει τα ακόλουθα: «...Η οικογένειά του, φαίνεται ότι διέµενεν ή είχε 
κτήσεις κατά το Πεντελικόν, και δεν είναι ακριβές το σηµειούµενον εις ένα χρονικόν, ότι ήτο 
Κωνσταντινουπολίτης. [...] Ο Ιέραξ αυτός ήλθεν εις τας Αθήνας Εξαρχικώς περί το έτος 1578. 
Επειδή δε ο χρόνος της αφίξεώς του συµπίπτει µε τους χρόνους της ιδρύσεως της Μονής του α-
γίου Τιµοθέου, όστις συναθροίσας τους ανά το Πεντελικόν ταλαιπωρουµένους ασκητάς ίδρυσε 
την Πεντέλην, φαίνεται ότι ο Ιέραξ µάλλον εδώρησε, και δεν επώλησεν εις την αρτισύστατον 
Μονήν τον οικογενειακό του ελαιώνα, αποτελούµενο, ως αναγράφουν τα Χρονικά, από τριακό-
σια ελαιόδενδρα. [...] Εις τα 300 ελαιόδενδρα του Ιέρακος προσετέθησαν κατόπιν και ικανά άλ-
λα εκ διαφόρων δωρεών των ευλαβών Αθηναίων προς τη Μονήν της Πεντέλης. [...] Κατόπιν 
απεκτήθησαν τα λεγόµενα Ακαµάτικα ελαιόδενδρα και άλλα... Εις 2860 δε ηριθµούντο ταύτα 
κατά το έτος 1870...»1 
Το παραχωρηθέν από τους Τούρκους κτήµα του Ιέρακα εκτός από ελαιόδενδρα είχε επίσης 

αµπελώνες και πεύκα. Υπήρχε περιτοίχισµα στο κτήµα µε αρχοντικό πύργο της οικογένειας. 
Όπως γράφει ο Κύριλλος ∆έγλερης: «...Περί δε του περιτοιχίσµατος του Γέρακος δεν είναι 
γνωστό εάν ο πλούσιος Ιέραξ έκαµεν αυτό ή ο Κτήτωρ της Μονής Πεντέλης. Χάριν όµως του 
ρέοντος ύδατος δεν περιτοίχισαν µόνον τα επτακόσια ελαιόδενδρα, αλλά και αρκετόν αγρόν επί 
του οποίου εφύτευσαν οι µετά τον κτήτορα ηγούµενοι τα υπόλοιπα ελαιόδενδρα και ιδία τα λε-
γόµενα Ακαµάτικα και ούτως γέµισε το περιτοίχισµα του ελαιώνα του Γέρακα, το οποίο περιεί-
χε ελαιόδενδρα δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήκοντα υπό διαφόρων αγορασθέντα, εφύτευσε δε και 
ετοιχογύρισε τον άνωθεν και πλησίον της Μονής εκτεταµένον αµπελώνα...»2 
Ο λαός ονόµαζε την περιοχή «εις του Γέρακα», και έτσι καθιερώθηκε η ονοµασία Γέρακας 

για την περιοχή. Το κτήµα αυτό δώρησε ή πούλησε ο Ιέρακας στον Τιµόθεο, όταν ο πρώτος 
ήρθε στην Αθήνα έπειτα από πρόσκληση της Αγίας Φιλοθέης. Η Φιλοθέη εκείνη την εποχή 
βρισκόταν σε σύγκρουση µε τον Τιµόθεο. Ο Ιέρακας µπορεί να δικαίωσε τη Φιλοθέη, όµως 
έκρινε πως το κτήµα έπρεπε να δοθεί στον Τιµόθεο για να τον εξευµενίσει, επειδή τάχθηκε 
υπέρ της Φιλοθέης ως προς τις µεταξύ τους έριδες.3  
Η εκµετάλλευση της γης του Γέρακα από τους µοναχούς της µονής Πεντέλης, οδήγησε στη 

δηµιουργία πολλών ασκητηρίων, κτισµένων µε υλικά από αρχαία κτίσµατα, και γι’ αυτόν το 
λόγο όλα τα ναΰδρια του Γέρακα, αλλά και της Παλλήνης, κτίστηκαν την ίδια εποχή (16ος - 
17ος αιώνας). Αυτά παρουσιάζονται αµέσως παρακάτω. 
 
β. Άγιος Γεώργιος (Γέρακας) 
 

Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Είναι εκκλησία του 12ου-13ου αιώνα, την οποία µνηµονεύει ο Καµπούρογλου: «Μέσα εις το 
ιερόν του Γέρακα δάσος, υψούτο άλλοτε ο θόλος περικαλλούς βυζαντινού ναού του Αγίου Γε-
ωργίου, οικογενειακής εκκλησίας, ως φαίνεται των Λογοθετών τούτων.4 [...] Τώρα τα πάντα 

                                                 
1 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», εκδ. Καραβίας, σελ. 12-13. 
2 ∆ηµ. Καµπούρογλου: «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηναίων, τοµ. Α΄, σελ. 391, Εκδ. Αλέξανδρου 
Παπαγεωργίου, εν Αθήναις 1889. 
3 Και τελικώς, όχι απλά µαλώνουν οι «άγιοι», όπως διερωτάται κάπου ο Καµπούρογλου, αλλά η συ-
µπεριφορά και οι αντιδράσεις τους είναι τόσο «θεόπνευστες», ώστε εξαιτίας της διαµάχης τους, ο µεν 
Τιµόθεος απαγόρευσε την είσοδο γυναικών στη µονή του, η δε Φιλοθέη απαγόρεψε στους άντρες να 
εισέρχονται στη µονή του Αγ. Αντρέα στα Πατήσια. Και από αυτή την ιστορία τελικά µαθαίνουµε πώς 
ένας οργισµένος άγιος εξευµενίζεται µόνο µε την απόκτηση περιουσίας (βλ. κτήµατα Γέρακα). 
4 Η περιοχή του Γέρακα οφείλει την ονοµασία της στον αθηναϊκής καταγωγής Λογοθέτη του πατριαρ-
χικού θρόνου Ιέρακα. Περί αυτού βλ. κεφ. 6. 
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κατέπεσαν εις ερείπια. Ατυχώς δε, ο ήχος των λίθων που πίπτουν από τα παλιά τοιχώµατα, η-
µπορεί να εµπνεύση έναν ποιητήν και να συγκινήση ένα διαβάτην, αλλά δεν πλουτίζει του ιστο-
ριοδίφου τα σηµειώµατα».1 Ο Ορλάνδος µε τη σειρά του γράφει τα εξής: «Είναι ναός τύπου 
σταυροειδούς εγγεγραµµένου µετά τρούλλου, όστις λόγω της σµικρότητος των διαστάσεων του 
κτηρίου δεν στηρίζεται επί ελευθέρων εσωτερικών στηριγµάτων αλλ’ επί τεσσάρων τετραγώνων 
όγκων τοιχοποιίας πληρούντων τας τέσσαρας γωνίας του τετραγώνου. Τοιούτος τύπος ναού 
απαντά και αλλαχού, ως π.χ. εις τον ναόν του Σωτήρος εις Πλατανίτι της Αργολίδος, εις τον 
ναόν Αγ. Γεωργίου παρά το Μάζι της Μεγαρίδος κλπ. 
Ο οκταγωνικός τρούλλος του ναού κατεσκευασµένος διά κανονικών πωρολίθων εσώζετο µέ-

χρι προ δεκαπενταετίας· σήµερον δυστυχώς έχει καταπέσει. 
Η περιγραφείσα διάταξις αφορά το ανατολικόν ήµισυ του εξεταζοµένου κτηρίου, όπερ είναι 

βυζαντινών χρόνων. Αργότερον εις το παλαιόν κτήριον προσετέθη προς ∆. ∆ιπλούς νάρθηξ,2 
εκάτερον των τµηµάτων του οποίου καλύπτεται δι’ εγκαρσίου καµάρας, διακοπτοµένης εν τω 
µέσω υπ’ άλλης στενοτέρας τοποθετηµένης υψηλότερον κατά τον κύριον άξονα  του κτηρίου».3 

 
Το όνοµα της εκκλησίας 

 
Τόσο ο Καµπούρογλου όσο και ο Ορλάνδος ονοµάζουν την εκκλησία Άγιο Γεώργιο. Σε µια 
παλιά φωτο της εκκλησίας που παραθέτει ο Ορλάνδος (βλ. παρακάτω) φαίνεται ολοκάθαρα 
ότι τα ερείπια µοιάζουν απόλυτα µε τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου τα οποία είναι ορατά και σήµερα. Πρόκειται τελικά για την ίδια εκκλησία ή για δύο δια-
φορετικές; 
 
 
 
 
 

 
Ο Άγ. Ιωάννης στον άλλοτε δασωµένο Γέρακα. (Φωτ. Μ. Ζίφος, βλ. Ορλάνδος) 

 
 
 
 

 

                                                 
1 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 14. 
2 Οι νάρθηκες του ναού είναι του 16ου-17ου αιώνα. 
3 «Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνηµείων της Ελλάδος», Αθήναι 1933, σελ. 178. 
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Κάτοψη του ναού. (Σχ. Ορλάνδος) 

 
 

 
Τα ερείπια του Αγ. Ιωάννη όπως ήταν παλιά. (Φωτ. «Παλληνεύς») 

 
 

 
Τα ερείπια του Αγ. Ιωάννη σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα ερείπια του Αγ. Ιωάννη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
γ. Άγιος Ιωάννης (Γέρακας) 
 
Η εκκλησία αυτή βρίσκεται ανατολικά του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου και πρόκειται για µι-
κρή (5.00 × 7.20 µ.) καµαροσκέπαστη βασιλική µε κυκλική αψίδα ιερού και κτιστό τέµπλο. 
Την εποχή που την επισκέφθηκε ο Ορλάνδος, η θολωτή οροφή της είχε ήδη καταπέσει.1 
 
δ. Άγιος Γεώργιος (Γέρακας) 
 

Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 
Μια δεύτερη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται βόρεια του σιδηροδροµικού σταθµού, 
στον περίβολο του νεκροταφείου της περιοχής. Πρόκειται για κτίσµα του 16ου ή 17ου αιώνα. 
Ο ναός έχει διαστάσεις 4.60 × 6.70 µ., και είναι µικρή καµαροσκέπαστη βασιλική, µε ηµιεξα-
γωνική αψίδα ιερού. Σε κάθε µακρά πλευρά του σχηµατίζονται δύο τυφλά τόξα.2  
Στην πρόσοψη του ναού, πάνω από την είσοδο είναι εντοιχισµένη αρχαία µαρµάρινη λήκυ-

θος και µαρµάρινο ανθέµιο, ασβεστωµένα σήµερα. Στην τοιχοποιία του ναού παρατηρούνταν 
µέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα αρχαία επιτύµβια µνηµεία και κιονίσκοι.  
Αυτά καλύφθηκαν πλήρως από ασβεστοκονίαµα σε µια ανακατασκευή, που έγινε πιθανώς 

περί τα τέλη της δεκαετίας του ’70.  
 

Το τέµπλο 
 
Στο ναό σώζεται το ανάγλυφο επιστύλιο του παλιού τέµπλου, το οποίο κοσµείται από ελα-
φρά ανάγλυφη διακόσµηση. Στο πάνω µέρος του φέρει κουφικά3 διανθισµένα θέµατα και στο 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 179. 
2 «Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνηµείων της Ελλάδος», Αθήναι 1933, σελ. 180. 
3 Τα κουφικά είναι είδος κεραµοπλαστικού διάκοσµου που µιµούνται την παλιά τετράγωνη αραβική 
γραφή.  
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κάτω µέρος συµπλεκόµενους κύκλους που περικλείουν µικρά άνθη και πτηνά. Στο µέσο ει-
κονίζεται µεγάλος σταυρός µε δύο πτηνά κάτω από αυτόν. Το πώρινο επιστύλιο έχει σήµερα 
επιχρωµατιστεί µε χρυσή βαφή. Στην αριστερή πλευρά του τέµπλου βρίσκεται εντοιχισµένο 
µαρµάρινο θωράκιο µε µεγάλο σταυρό.1 
 

Οι τοιχογραφίες 
 
Οι τοιχογραφίες του ναού βρίσκονται σε κακή κατάσταση εξαιτίας κάποιας πυρκαγιάς µι-
κρής έκτασης που ξέσπασε στο εσωτερικό του ναού µετά τα µέσα του 1930. Αυτό συµπεραί-
νεται από την ολοκληρωτική καταστροφή τους σε πολλά σηµεία, αλλά και από τα ίχνη των 
περιγραµµάτων των τοιχογραφιών χωρίς χρώµατα. Υπάρχουν και κάποιες τοιχογραφίες που 
σώζουν ίχνη χρωµάτων, αλλά αυτές έχουν επικαλυφθεί µε κάπνα από τα κεριά και τα καντή-
λια. Τα θέµατα που διακρίνονται σε αυτές είναι ο Άγιος Γεώργιος δεξιά της Ωραίας Πύλης, η 
Παναγία σε δόξα µε τον Χριστό, και οι τρείς Ιεράρχες στην αψίδα του ιερού βήµατος.  
 

 
Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος) 

 

    
Ο Άγ. Γεώργιος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ)  

                                                 
1 Βλ. Ορλάνδος, ό.π., και Άγγελος Κοκκαλιάρης «Τα µεταβυζαντινά ναΰδρια του Γέρακα», σελ. 471. 
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Σχεδιαστική αναπαράσταση του επιστυλίου. (Ορλάνδος) 

 

 
Το ανάγλυφο επιστύλιο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
ε. Άγιοι Θεόδωροι (Γέρακας) 
 
Βρίσκεται στη θέση Αγκούπι. ∆ίπλα στην εκκλησία υπάρχουν τάφοι οι οποίοι θεωρούνται 
πως ανήκουν στον Ιέρακα όπως γράφει ο Ορλάνδος, ενώ επίσης σηµειώνει : «Είναι µικρά κα-
µαροσκέπαστος βασιλική, ηρειπωµένη, διατηρούσα εις την κόγχην τοιχογραφίας της Πλατυτέ-
ρας και Ιεραρχών. ∆ιαστάσεις 4.00 × 5.40».1  
 
στ. Άγιοι Πάντες (Γέρακας) 
 
Μονόκλιτη βασιλική του 16ου αιώνα, η οποία εγκαινιάστηκε από τον Τιµόθεο. Σήµερα δε σώ-
ζεται τίποτε από τον αρχικό ναό. Η εκκλησία αναστηλώθηκε εκ θεµελίων από τον Πέτρο Ν. 
Κορρό2 το 1918, ή στα τέλη του 1920, κατά την αφήγηση της Ι. Χατζησωτηρίου, κόρης του 
Π. Κορρού.3 Ο Ορλάνδος αναφέρει την ύπαρξη πολλών αρχαίων καταλοίπων επί της τοιχο-
ποιίας του ναού από τα οποία δε σώζεται τίποτε σήµερα.  
∆υτικά του ναού υπάρχει επιµήκες κεραµοσκεπές κτίσµα που κατά τον Γ. Πάλλη ίσως απο-

τελεί µέρος του παλαιού µοναστηριακού µετοχίου.4 Ο αρχαιολόγος Άγγελος Κοκκαλιάρης 
αναφέρει και την ύπαρξη δύο ηµιυπόγειων θολωτών χώρων, τον έναν από τους οποίους ο 
Κορρός µετέτρεψε σε πατητήρι.  
 
ζ. Ερειπωµένο ναΰδριο (Γέρακας) 
 
Β∆ του Αγ. Γεωργίου υπάρχει ερειπωµένη εκκλησία µε άγνωστη µέχρι στιγµής ονοµασία. 
Παλιότερα η εκκλησία ήταν καµαροσκέπαστη µε διαστάσεις 5.10 × 8.20 µ. ενώ η αψίδα του 
ιερού ήταν ηµικυκλική.5 
 
η. Άγιος ∆ηµήτριος (Γέρακας) 
 
Βρίσκεται δίπλα από τον Άγ. Ιωάννη. Γύρω από την εκκλησία υπάρχουν ογκόλιθοι προερχό-
µενοι από αρχαίο ιερό. Χρονολογείται κατά τα τέλη του 16ου µε τις αρχές του 17ου αιώνα.  
Στη µεταβυζαντινή εκκλησία του Αγ. ∆ηµητρίου, βρίσκονται πολλά ασβεστωµένα µαρµά-

ρινα τεµάχια αρχαίου κτίσµατος. Τα περισσότερα αποτελούν τον περίβολο της εκκλησίας, 

                                                 
1 Ό.π. σελ. 180. 
2 Ο Κορρός ήταν πρόεδρος Παιανίας και ήταν µεγάλος κτηµατίας. Αγόρασε από τη µονή και το κτήµα 
αυτό όπου βρίσκεται ο ναός των Αγίων Πάντων. 
3 Ορλάνδος, ό.π., σελ. 187, και Κιλίφης, «ΠΕΝΤΕΛΗ», τοµ Α΄, σελ. 160. 
4 «Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο: Οικισµοί, οδικό δίκτυο και 
µνηµεία». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2007, σελ. 235. 
5 Ορλάνδος, ό.π. 
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ενώ κάποια άλλα βρίσκονται εντοιχισµένα σε αυτή. Στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν άλλα 
ίχνη. Μάλλον κι αυτά ανήκουν σε κάποιο αρχαίο ιερό.  
Τα αρχιτεκτονικά υλικά για την κατασκευή του Αγ. ∆ηµητρίου αποσπάστηκαν από άλλα 

παλαιότερα οικοδοµήµατα που υπήρχαν στην Παλλήνη και στον Γαργηττό. ∆ε διακρίνεται 
πλέον τίποτε από αυτά λόγω της επικάλυψής τους από ασβεστοκονίαµα.1 Στα τέλη της δεκα-
ετίας του ’70 έγιναν επεµβάσεις τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Οι τοιχογραφίες της 
Πλατυτέρας και της Άκρας Ταπεινώσεως επικαλύφθηκαν από ασβέστη.  
Κατά τον Ορλάνδο: «Είναι µικρά, µονόκλιτη καµαροσκέπαστος βασιλική, διαστ. 4,25 × 

6.30, µεθ’ ηµιεξαγωνικής αψίδος ιερού. Εσωτερικώς διατηρεί εν τω ιερώ τοιχογραφίας της 
Πλατυτέρας και της Άκρας Ταπεινώσεως».2  
Η ηγουµένη Φιλοθέη ∆ασκαλάκη αναφέρει ότι το ναΰδριο κτίστηκε από τον άγ. Τιµόθεο.3 
Μια παράδοση λέει πως ο Άγιος ∆ηµήτριος µαζί µε τον Άγιο Γεώργιο συνδέονταν µέσω 

υπόγειας στοάς. Ανάµεσα στα δύο εκκλησάκια υπήρχε µονοπάτι που οδηγούσε στη ρεµατιά 
του Χαρβατίου, στην Παλλήνη.  

 
θ. Αγία Αικατερίνη – Άγιος Αγάπιος (Γέρακας) 
 
Πρόκειται για ερειπωµένο ναΰδριο, άλλοτε καµαροσκέπαστο, µε διαστάσεις 5,10 × 8,20 µ., 
καταγεγραµµένο ως «ηρειπωµένον ναΰδριον» από τον Σωτηρίου. Η αψίδα του ιερού είναι η-
µικυκλική. Η τοιχοδοµία του ναού αποτελείται από µικρούς λίθους, τµήµατα υδραυλικού κο-
νιάµατος και παλαιότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 4 
 
ι. Άγιος Βασίλειος (Γέρακας) 

 
Πρόκειται για χαµένο ναΰδριο. Τα ερείπια σώζονταν µέχρι τα τέλη του 1960.  
 
ια. Άγιος Ιωάννης ο Αποκεφαλιστής (Γέρακας) 
 
Κοντά στον παλιό σιδηροδροµικό σταθµό του Γέρακα βρίσκεται η εκκλησία του Αγ. Ιωάννη 
του Αποκεφαλιστή, κατά πάσα πιθανότητα παλαιοχριστιανική, σύµφωνα µε ένα επίθηµα µε 
φύλλα καλάµου και σταυρό της εποχής εκείνης όπως αναφέρει ο Ορλάνδος. Κατά τον ίδιο:  
«Απετέλει άλλοτε µετόχιον της Μ. Πεντέλης. Είναι µονόκλιτος καµαροσκέπαστος βασιλική δι-
αστ. 4.85 × 10,20, µετά νάρθηκος. Φέρει εσωτερικώς αξίας λόγου τοιχογραφίας του 17ου ή 18ου 
αι.».5 
∆ίπλα στο ναό υπήρχε πατητήρι, λιοτρίβι και πολλά κελιά, που ξαπόσταιναν οι µοναχοί ό-

ταν τελείωναν τη δουλειά τους. Υπήρχαν πολλά πηγάδια που πήγαζαν από την πηγή του Γέ-
ρακα.  
Κατά τις εργασίες οικοδόµησης του ενοριακού ναού, στα τέλη του 1970, βρέθηκαν πολλοί 

αµφορείς, αρχαία αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία είχαν ξαναχρησιµοποιηθεί για την κα-
τασκευή του ναϋδρίου. Τότε σώθηκε µόνο ένα τµήµα τοιχογραφίας στην κάτω ζώνη του βό-
ρειου τοίχου του ναού.  
 
ιβ. Άγιος Νικόλαος (Παλλήνη) 
 
Βρίσκεται πλάι ακριβώς στο ρέµα της Παναγίτσας. Κατά τον Ορλάνδο: «Είναι ναός σταυρο-
δειδής εγγεγραµµένος µετά τρούλλου, ολοσχερώς επισκευασθείς προ πεντηκονταετίας. ∆ιαστά-
σεις 6.50 × 9.80».6  

                                                 
1 «Τα Μεταβυζαντινά Ναΰδρια του Γέρακα». 
2 Ό.π. 
3 «Φωνή του Γέρακα»: Άγιος Τιµόθεος, αρ. φύλλου 42, σελ. 8, Μάρτιος - Απρίλιος 1994, Αρχείο Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Γέρακα «Η Πηγή».  
4 «Τα Μεταβυζαντινά Ναΰδρια του Γέρακα». 
5 «Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνηµείων της Ελλάδος», Αθήναι 1933, σελ. 179. 
6 Ορλάνδος, ό.π., σελ. 181. 
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Η επισκευή έγινε από τον Ι. Θεοφιλάτο. Στην αυλή της εκκλησίας υπάρχει προτοµή του 
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, ο οποίος έψελνε συχνά σε αυτή την εκκλησία, φιλοξενούµενος 
από το φίλο του Θεοφιλάτο.  

 
ιγ. Άγιος Αθανάσιος (Παλλήνη) 
 
Η εκκλησία βρίσκεται δυτικά του χωριού Χαρβάτι και εντός χώρου νεκροταφείου. Ο σηµερι-
νός ναός χτίστηκε πάνω από παλαιότερη τρίκλιτη βασιλική. Σύµφωνα πάντα µε τον Ορλάνδο: 
«Είναι µονόκλιτος καµαροσκέπαστος βασιλική µετά µεγάλης ηµιεξαγωνικής αψίδος ιερού. Εφ’ 
εκατέρας των µακρών αυτής πλευρών φέρει ανά δύο τυφλά τόξα. Έχει κτισθεί επί της θέσεως 
αρχαιοτέρας τρικλίτου βασιλικής, ης διακρίνονται τµήµατα των τοίχων».     
 
 
 

 
Οι Άγιοι Θεόδωροι όπως ήταν παλιά. (Από το βιβλίο  

«Η ιστορία του Γέρακα και της Πηγής», εκδ. Σύλλογος “ΠΗΓΗ”) 
 
 

 
Οι Άγιοι Πάντες όπως ήταν παλιά. (Από το βιβλίο «Η ιστορία του Γέρακα και της Πηγής»,  
εκδ. Σύλλογος “ΠΗΓΗ”) Σήµερα η πανοραµική φωτογράφηση του ναού είναι αδύνατη. 
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Ο Άγ. ∆ηµήτριος όπως ήταν παλιά. (Φωτ. Από το βιβλίο Η ιστορία του  

Γέρακα και της Πηγής, εκδ. Σύλλογος “ΠΗΓΗ”)  
 
 
 

  
Η σηµερινή µορφή του ναϋδρίου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες του Αγ. ∆ηµητρίου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

    
Ο Άγιος Νικόλαος όπως ήταν παλιά. (Φωτ. από www.pallini.gr) 
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Άλλη µια παλιά εικόνα της εκκλησίας. (Φωτ. από www.pallini.gr) 

 
 

 
Ο Αγ. Νικόλαος σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

    
Αρ. Ο Άγιος Αθανάσιος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) ∆εξ. Κάτοψη και τοµή του ναού. (Ορλάνδος) 
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4. ΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΑΫ∆ΡΙΑ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 

α. Σαράντα Μάρτυρες ή Άγιοι Σαράντα 
 

Περιγραφή της εκκλησίας 
 
Η εκκλησία βρισκόταν επί της λεωφόρου Κηφισίας, λίγο πριν τον Πλάτανο, ώσπου το 1991, 
µε απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου µεταφέρθηκε λίγο ψηλότερα στο 
λόφο του Αγ. ∆ηµητρίου, χάριν της διαπλάτυνσης της λεωφόρου.1 Είναι µικρή ξυλόστεγη 
βασιλική µε ηµικυκλική αψίδα ιερού2 και χρονολογείται στα µέσα του 16ου αιώνα· συγκεκρι-
µένα το 1560. Στην τοιχοποιία του ναού υπάρχουν πολλά µαρµάρινα τεµάχια και λοιπά αρχι-
τεκτονικά µέλη αρχαίου κτίσµατος.  

 
Τοιχογραφίες 

 
Ο Ορλάνδος γράφει πως οι αγιογραφίες είναι των αρχών του 19ου αιώνα. Αυτό ήταν λάθος, 
διότι σύµφωνα µε άλλους ερευνητές, οι τοιχογραφίες δηµιουργήθηκαν από τον µοναχό Νικό-
λαο το 1562, δύο χρόνια δηλ. µετά την ανέγερση του ναού.3 Και πράγµατι, στο πρώτο στρώ-
µα των τοιχογραφιών υπάρχει χάραγµα µε τη χρονολογία 1561 και το όνοµα του ζωγράφου 
Νικολάου.4 Το δεύτερο στρώµα ανήκει στην όψιµη Τουρκοκρατία.  
 
 

 
Οι Σαράντα Μάρτυρες στην Κηφισιά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

                                                 
1 Πληροφορίες για το ιστορικό της µεταφοράς βλ. www.kifisiotikanea.wordpress.com: «Η µετακόµιση 
των Αγίων Σαράντα από τη Λ. Κηφισίας στον Άγιο ∆ηµήτριο», Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013. 
2 Ορλάνδος, ό.π., σελ. 204. 
3 Βλ. www.sbaa.gr 
4 Πάλλης, ό.π., σελ. 266. 
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Παλιές τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
β. Άγιος ∆ηµήτριος 

 
Στη θέση του σηµερινού ναού προϋπήρχε παλαιότερη εκκλησία, η οποία κατεδαφίστηκε όταν 
άρχισε η ανέγερση της νεότερης, πριν από το 1882. ∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο για τον πα-
λιό ναό.  
 
γ. Άγιοι Θεόδωροι (παλαιού κοιµητηρίου) 
 
Είναι µονόκλιτη βασιλική η οποία χρησίµευσε ως ναός για το παλιό νεκροταφείο της Κηφι-
σιάς. Όταν την επισκέφθηκε ο Ορλάνδος, πριν από το 1933, τα µόνα που είχαν αποµείνει από 
το ναό ήταν ένας κίονας µε κιονόκρανο.1 
Το 2007 ανακαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ταυτίστηκαν από τους αρχαιολό-

γους µε το ναό των Αγίων Θεοδώρων. Κατά την περιγραφή του Πάλλη: «...απόκεινται µεγά-
λες λιθόπλινθοι –οι δύο µαρµάρινες– και ένας κυλινδρικός βωµός µε ανάγλυφα βουκράνια. 

                                                 
1 Ό.π. 
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Κάποια ελάχιστα ίχνη τοίχου (;) διακρίνονται στα δυτικά, κατά µήκος της οδού Κυριακού».1 
Κατά τη δική µου επίσκεψη στα ερείπια, ο κυλινδρικός βωµός απουσίαζε. 
Επίσης, κατά τις ανασκαφές αποκαλύφθηκαν 20 τάφοι· γεγονός που οδήγησε στο συµπέ-

ρασµα πως ο ναός είχε κοιµητηριακή χρήση. Από τις ταφές αυτές τέσσερις βρέθηκαν στο 
εσωτερικό του ναού και 16 εξωτερικά αυτού. Κατά την περιγραφή: «Όλοι σχεδόν οι τάφοι 
έφεραν επάλληλες ταφές και αρκετοί από αυτούς και ανακοµιδές. Οι ταφές ήταν ως επί το πλεί-
στον κτερισµένες µε κοσµήµατα, σταυρούς και αγγεία. Από τα ευρήµατα της ανασκαφής τεκµη-
ριώνεται η χρήση του χώρου ως κοιµητηρίου ήδη από τον  9ο αρχές του 10ου µέχρι τα τέλη του 
19ου αιώνα».2 Σήµερα µόνο ένας τάφος είναι ορατός. 
 
 

 
 

 
Τα ερείπια των Αγίων Θεοδώρων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τάφος δίπλα στους Αγ. Θεοδώρους. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 266. 
2 Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού - Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονο-
µιάς: «2000-2010 - Από το Ανασκαφικό Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων», Αθήνα 2012, 1η Εφορία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. (Βλ. www.yppo.gr) 
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δ. Αγία Κυριακή 
 
Πρόκειται για µικρή µονόκλιτη βασιλική, την οποία βρήκε ο Ορλάνδος «τελείως ηρειπωµένη 
και κατακεχωσµένη». Ανοικοδοµήθηκε το 1937. Από τον παλαιό ναό δε σώζεται κανένα ί-
χνος, αλλά στην τοιχοποιία της νεότερης εκκλησίας, που αποκαλύφθηκε το 2004 κατά τη 
διάρκεια εργασιών στο ναό, έχει γίνει µεγάλη χρήση αρχαίου υλικού. Ο ναός καλύφθηκε πάλι 
µε επιχρίσµατα, και έτσι κανένα ίχνος δεν είναι πλέον ορατό.1 Μόνο δύο µακρόστενα τεµάχια 
µαρµάρου βρίσκονται παραπεταµένα δίπλα στην εκκλησία. 
 

     
Αρ. Η Αγία Κυριακή. ∆εξ. Μαρµάρινα κατάλοιπα του παλιού ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
ε. Άγιος Γεώργιος 
 
Βρίσκεται στη θέση Στροφίλι. Είναι µονόκλιτη καµαροσκέπαστη βασιλική (5.00 × 6.80 µ.) 
µε ηµικυκλική αψίδα ιερού, ασβεστόχριστη, εσωτερικά και εξωτερικά.2 Κάποιοι πελεκηµένοι 
όγκοι απόκεινται στον περίβολο του ναού.3 
 
στ. Άγιος Νικόλαος 
 
Ο παλιός ναός ήταν µια µικρή µονόκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική (4.00 × 6.00 µ.) µε ηµιεξαγω-
νική αψίδα ιερού, ενώ επί της τοιχοποιίας της έφερε εντοιχισµένα βυζαντινά γλυπτά.4 Ανοι-
κοδοµήθηκε το 1919 από τον Ι. Ξενάκη και αφιερώθηκε στον Άγ. Νικόλαο. Πάνω από την 
είσοδο υπάρχουν εντοιχισµένα ένα παλαιοχριστιανικό επίκρανο και ένα µεσοβυζαντινό ανά-
γλυφο επιστύλιο.5 Άγνωστο παραµένει το παλιό αγιωνύµιο του ναού.  

 

     
Αρ. Ο Άγιος Νικόλαος. ∆εξ. Τα εντοιχισµένα γλυπτά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

                                                 
1 Πάλλης, σελ. 268. 
2 Ορλάνδος, ό.π., σελ. 205. 
3 Πάλλης, ό.π.  
4 Ορλάνδος, ό.π. 
5 Πάλλης, ό.π. 
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ζ. Μεταµόρφωση του Σωτήρος 
 

Θέση και περιγραφή της εκκλησίας 
 

Βρίσκεται στο Κεφαλάρι δίπλα στην περίφηµη πηγή. Είναι µικρή καµαροσκέπαστη βασιλική, 
(4.70 × 7.00 µ.), µε ηµιεξαγωνική αψίδα ιερού. Στην εποχή του Ορλάνδου κατεδαφίστηκε ο 
δυτικός τοίχος χάριν επέκτασης. Είναι πλήρως ανακαινισµένος, ώστε δε σώζεται κανένα ί-
χνος του παλιού ναΐσκου.1 
Ο Pouqueville το αναφέρει λανθασµένα ως «monastére d’ Agios Sotiros».2 

 
Η πηγή 

 
Η σηµερινή µορφή της πηγής δεν έχει βεβαίως καµία σχέση µε το πώς ήταν στο παρελθόν. Ο 
Βαϊδέκερ δίνει την εξής περιγραφή: «Εκ της πλατείας βαίνων τις προς τα Β.Α. δι’ ωραίας δεν-
δροφύτου οδού φθάνει εντός ¼ της ώρας εις την Αγίαν Σωτείραν, παρ’ η αναβρύει και ψυχρόν 
ύδωρ, το Κεφαλάρι, όπερ είναι κύρια πηγή του Κηφισού. ∆ένδρα υψηρεφή και δασύλλιον εκ 
πεύκων κοσµούσι την εκεί µαγευτικήν θέσιν, ην διαρρέει κελαρίζων το ύδωρ, όπερ συναγόµε-
νον εν µεγάλη δεξαµενή ου µακράν, κινεί υδρόµυλο τινα, σχεδόν αθέατον εκ των περιβαλλό-
ντων αυτόν πυκνών δένδρων. Το ύδωρ του Κεφαλαρίου πηγάζει (300 λίτραι κατά λεπτόν) εκεί 
επί τόπου και συνάγεται εντός µακράς δεξαµενής. (6 µέτρων βάθους και 4 πλ.)· µέρος του ύδα-
τος τούτου διά σωλήνων µετοχετεύεται εις το εν Αθήναις Αδριάνειον υδραγωγείον».3  
Περισσότερο λεπτοµερής όµως στην περιγραφή του είναι ο περιηγητής Dodwell: «Ο Κηφι-

σός ξεκινάει από την Κηφισιά, όχι µακριά από τους δυτικούς πρόποδες του Πεντελικού και δί-
πλα στην εκκλησία της Αγίας Σωτείρας. Η πηγή του βρίσκεται σε βάθος και είναι εξαιρετικά 
καθαρή, και περικλείεται από τείχος από το οποίο αυτή αναβλύζει. Αν και την είδα την θερµό-
τερη εποχή του χρόνου, το νερό της πηγής ήταν άφθονο, ξεπηδώντας βίαια από το έδαφος. Πι-
θανώς έχει (η πηγή) κάποια υπόγεια σύνδεση µε τα ρέµατα στην πεδιάδα του Μαραθώνα. ∆εν 
στερεύει ποτέ το καλοκαίρι αν και ο Στράβωνας ισχυρίζεται το αντίθετο. Αυτό αντικρούει επί-
σης τον Πλούταρχο, που λέει ότι η Αττική είναι φτωχή σε τρεχούµενα ποτάµια. Μέσα στο χωριό 
της Κηφισιάς υπάρχει άλλη µια πηγή που ίσως θα έπρεπε να θεωρηθεί ως µία ακόµα πηγή του 
Κηφισού, µιας και αυτή ενώνεται µε τον ποταµό».4 

 

 
Αρ. Η νεότερη εκκλησία. ∆εξ. Η πηγή του Κεφαλαρίου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 Ό.π. 
2 «Travels in Southern Epirus, Acarnania, Aetolia, Attica, and Peloponesus or the Morea» in the Years 
1814-1816», London, 1822. 
3 «Οδηγός της Ελλάδος», 1902, σελ. 95-97. 
4 «A classical and topographical tour through Greece», σελ. 476. 
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Η Μεταµόρφωση του Σωτήρος όπως ήταν παλιά. (Φωτ. από www.elia.org.gr) 

 
η. Ταξιάρχης 
 
Η εκκλησία βρισκόταν µέσα στο κτήµα Παπαϊωάννου. Ήταν µονόκλιτη καµαροσκέπαστη 
βασιλική, (7.25 × 8.25 µ.) µε ηµιεξαγωνική αψίδα ιερού, ασβεστόχριστη εσωτερικά και εξω-
τερικά. Έίχε παράθυρα πολεµιστροειδή.1 Κατεδαφίστηκε το 1983, όταν βρισκόταν στην ιδιο-
κτησία της οικογένειας Σµπαρούνη, για να ανεγερθεί πολυκατοικία στο οικόπεδο.2 
 
θ. Προφήτης Ηλίας 

 
Βρισκόταν σε ύψωµα στα Ν∆ του οικισµού, το οποίο καταλαµβάνει σήµερα το µέγαρο της 
Μητροπόλεως Αττικής. Ο αρχικός ναός αντικαταστάθηκε από νεότερο µητροπολιτικό πα-
ρεκκλήσιο. Ο Λεβίδης γράφει το 1924 ότι «περί τον ναΐσκον καθ΄ όλην την έκτασιν του λόφου 
σώζονται έτι ωραιότατοι πίθοι ελαίου εν τη γη...» Κατά τον Πάλλη, αποτελεί στοιχείο που 
µαρτυρεί µεσαιωνική εγκατάσταση στο χώρο.3 
 
 

5. ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΣΤΑΜΑΤΑ) 
 
Στην κεντρική πλατεία της Σταµάτας βρίσκεται η εκκλησία της Κοιµήσεως Θεοτόκου χτι-
σµένη τον 17ο αιώνα, σύµφωνα µε επιγραφή στα δεξιά της εισόδου. O αρχικός ναός ήταν βα-
σιλική µετά τρούλου. Μεταγενέστερα έγινε επέκταση του ναού προς τα νότια.4  
Όπως µε τη Φραγκοκκλησιά στο Βαγιάτι, έτσι κι εδώ βλέπουµε δύο κόγχες αριστερά και 

δεξιά από την κεντρική κόγχη του ιερού. Η διαφορά εδώ έγκειται στο ότι υπάρχει βαθµιαία 
διαφορά ύψους στις τρείς κόγχες.   
 
 

6. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΡΑΝΑΣ) 
 
Βορειοδυτικά του Αγίου ∆ηµητρίου και σε µικρή σχετικά απόσταση από αυτόν βρίσκεται ο 
Άγιος Νικόλαος. Σώζονται αρκετές από τις παλιές τοιχογραφίες, καθώς και παλιές επιγραφές 
πάνω σε αυτές. Στις επιγραφές αυτές διακρίνονται οι χρονολογίες «1681», «1725», «1779», 
«1796» και «1879». 
Όπως και στον Άγιο Γεώργιο του Κοκκιναρά, το ιερό του Αγ. Νικολάου δε βρίσκεται α-

κριβώς στο κέντρο, αλλά δεξιότερα από την κανονική θέση.  
 

                                                 
1 Ό.π. 
2 Πάλλης, σελ. 269. 
3 Πάλλης σελ. 268. 
4 Βλ. www.imkifissias.gr 
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Η Κοίµηση της Θεοτόκου στη Σταµάτα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

    
Ο Άγ. Νικόλαος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι παλιές αγιογραφίες του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι παλιές επιγραφές. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το εσωτερικό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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7. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α (ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 
 
Στις βορειότερες απολήξεις της Πεντέλης, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, βρίσκεται η 
εκκλησία της Αγίας Τριάδας, κτίσµα του 16ου αιώνα. 
Στο εσωτερικό σώζονται κάποιες από τις παλιές τοιχογραφίες. Στον τρούλο της εκκλησίας 

υπάρχουν τα γράµµατα «ΤΟΥΘΥ» που ίσως σηµαίνει «Του Θεού Υιός». Από την άλλη 
πλευρά υπάρχει επιγραφή «Η COΦΙΑ». Σώζονται ακόµα δύο µαρµάρινα ανάγλυφα. 
Λίγα µέτρα δυτικότερα της εκκλησίας υπάρχει πηγή. 
Μέχρι το καλοκαίρι του 2009 η περιοχή ήταν καλυµένη εξ ολοκλήρου από πυκνότατο πευ-

κοδάσος. 
 

   
Η Αγία Τριάδα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το εσωτερικό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές τοιχογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα ανάγλυφα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η πηγή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Κεφάλαιο 7 

 
ΝΑΫ∆ΡΙΑ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

1. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ) 
 

Σύµφωνα µε τον ∆. Αλβανάκη, στην κορυφή του λόφου Κουφός στην Παλαιά Πεντέλη, υ-
πήρχαν ερείπια ατελούς ναού.1 Τα ερείπια σηµειώνονται και από τον Kaupert ο οποίος τα ο-
νοµάζει Προφήτη Ηλία.2 Σήµερα δεν υπάρχει ούτε ίχνος κι αυτό, φυσικά, λόγω της ύπαρξης 
του αστεροσκοπείου.  
 
 

2. ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ) 
 
Η εκκλησία βρίσκεται ΒΑ της Αγίας Τριάδας «του Νερού» στην περιοχή του Αδριάνειου υ-
δραγωγείου (υψ. 500 µ.) και κτίστηκε το 1966 στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας, από την 
οποία δεν απέµεινε τίποτε. Τα ερείπια σηµειώνει στο χάρτη του ο Kaupert.3 Στο σχέδιο του 
Barsky, η εκκλησία εικονίζεται εντός µεγάλου περιβόλου, ο οποίος δε σώζεται σήµερα. Ο-
µοίως και εδώ, είναι άγνωστο αν ο ναός ανήκει στην εποχή των αµώµων ή κτίστηκε µετά την 
ανέγερση της µονής. 
 
 

    
Αρ. Ο Άγιος Τρύφωνας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) ∆εξ. Η παλιά εκκλησία του Αγ. Τρύφωνα εντός του πε-

ριφραγµένου χώρου, και δεξιά η Αγ. Τριάδα. (Barsky) 
 

 
3.  ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ (ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ) 

 
Ο Άγ. Σίλας βρίσκεται στην περιοχή της Ν. Πεντέλης (υψ. 425 µ.) κοντά σε πηγή, στο πλάι 
της οµώνυµης ρεµατιάς. Παλαιότερα λεγόταν και Άγιος Σίλας Πηγαδάς.4 Η αρχική εκκλησία 
είχε καταπέσει σε ερείπια, και ανακατασκευάστηκε στα νεότερα χρόνια, ίσως την εποχή ί-
δρυσης του δήµου (τέλη δεκαετίας του ’40).  
Στο βορινό τοίχωµα του ναού και στη βάση της κόγχης του ιερού διακρίνεται τµήµα από 

την παλιά πέτρινη τοιχοποιία. Το εσωτερικό δεν κατόρθωσα να το δω, διότι όσες φορές πέ-
ρασα από ’κεί η πόρτα ήταν κλειδωµένη. 

                                                 
1 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τοµ. Α΄, Ιερά Μονή Πεντέλης, σελ. 13. 
2 «Karten von Attica» BI. XII., Pentelikon. 
3 Ό.π. 
4 Έτσι αναφέρεται σε δηµοσίευµα της 4/7/62 στην εφηµερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”. 
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Η σηµερινή µορφή της είναι έργο του 1948, από τον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό, πρόεδρος 
του οποίου ήταν τότε ο Κώστας Καλαντζής. 

 

 
Ο Άγιος Σίλας και η πηγή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

4. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ) 
 
Χαµηλότερα από τον Άγιο Σίλα, στην κεντρική πλατεία της Νέας Πεντέλης, υπάρχει η εκ-
κλησία της Αγίας Παρασκευής. Ο παλιός ναός γκρεµίστηκε για να χτιστεί µία πολύ µεγαλύ-
τερων διαστάσεων εκκλησία.  
 
 

 
Η Αγία Παρασκευή όπως ήταν κάποτε. (Φωτ. Από το βιβλίο  

«ΠΕΝΤΕΛΗ» του Τιµόθεου Κιλίφη, τοµ. Α΄, σελ. 337) 
 
 

5. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ) 
 
Την εκκλησία αυτή εντόπισα εντελώς τυχαία µέσα σε πευκοδάσος χαµηλότερα και δυτικά 
από το νεκροταφείο των Μελισσίων, στα σύνορα µε την Κηφισιά, στην περιοχή Παληάγιαν-
νη. Το σηµερινό ξωκκλήσι κτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερου ναΐσκου, τον οποίο ση-
µειώνει ο Kaupert στους χάρτες του.1 Το µόνο που απέµεινε από τα ερείπια αυτά είναι ένας 
κιονίσκος, προερχόµενο µάλλον από αρχαίο ιερό (βλ. Α΄ τόµο).  
                                                 
1 «Karten von Attica»,  V. Kephisia. 
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Τα ερείπια ήταν εµφανή µέχρι και το 1930, τη χρονιά όπου έγινε και η πρώτη ανακατα-
σκευή του ναού. Ο καινούργιος ναός είναι είναι βασιλική χωρίς τρούλο.1 

 

 
Ο Άγιος Ιωάννης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
6. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙ∆ΙΣΤΙ (∆ΙΟΝΥΣΟΒΟΥΝΙ) 

 
Ο Άγ. Ιωάννης βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Ικαρίου όρους (ή ∆ιονυσοβούνι) σε υψ. 473 
µ., δίπλα σε πηγή. Γι’ αυτή την εκκλησία δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα από τους ερευνη-
τές. Ούτε το εσωτερικό της κατόρθωσα ποτέ να δω, γιατί όσες φορές στάθηκα εκεί για νερό, 
η πόρτα ήταν πάντα κλειδωµένη. Την παλαιότητά της µαρτυρά η ύπαρξη ενός σπασµένου κι-
ονίσκου προερχόµενου από αρχαίο ιερό.  
Η δε πηγή ανασκευάστηκε στα νεότερα χρόνια από το φυσιολατρικό σύνδεσµο Πειραιώς 

“Ζήνων”, για να αφιερωθεί «εις µνήµην του υπέρ πατρίδος πεσόντος εφέδρου ανθυπολοχαγού 
Πέτρου Χ. Βαρβέρη εγένετο Οκτώβριον 1949», όπως διαβάζουµε σε επιγραφή πάνω από την 
πηγή. Υπάρχουν και κάποιες επιγραφές επισκεπτών της δεκαετίας του ’60.  

 

    
Ο Άγ. Ιωάννης Βιδίστι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 www.sbaa.gr 
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H πηγή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

7. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (∆ΙΟΝΥΣΟΣ) 
 
Βρίσκεται ανάµεσα στο γερµανικό νεκροταφείο και στο κοιµητήριο ∆ιονύσου (υψ. 333 µ.). 
Αν και εξωτερικά φαίνεται για σύγχρονο κτίσµα, πρόκειται για παλιά εκκλησία· κάτι που α-
ποδεικνύεται από τις τοιχογραφίες της.  
 

 
Η Παναγίτσα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το εσωτερικό του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τµήµα της εκκλησίας όπου φαίνεται η λιθοδοµή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Τοιχογραφίες του ναού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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8. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΤΑΜΑΤΑ) 
 
Η εκκλησία βρίσκεται σε χαµηλό κατάφυτο ύψωµα στην περιοχή Αµυγδαλέζας στη Σταµάτα, 
και πρέπει να ήταν εξ ολοκλήρου φτιαγµένη µε υλικά από αρχαίο ιερό. Τα αρχαία ερείπια 
υπάρχουν ακόµα (κιονίσκοι και τµήµα τοιχίου), όµως από την εκκλησία δε σώζεται κανένα 
ίχνος. 

 
Ο Άγ. Αθανάσιος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

9. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΣΚΑΡΠΑ) 
 
Στην ΒΑ πλευρά του βουνού Σκάρπα ή Αφορισµός (ΒΑ προέκταση Πεντέλης) υπάρχει µια 
εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Θα πρέπει να βρισκόταν σε ερειπιώδη κατάσταση µιας και σώ-
ζεται µόνο το κάτω µέρος της, κι αυτό µε τη νεότερη προσθήκη ολίγων τούβλων. Το πάνω 
µέρος είναι νεότερη κατασκευή. Στο εσωτερικό δε σώζεται τίποτε από τον παλιό ναό. Σύµ-
φωνα µε την επιγραφή δεξιά της εισόδου, ο παλιός ναός επισκευάστηκε το 1941, δαπάνη κά-
ποιου Ιωάννη ∆. Βούλγαρη.  
 

 
Ο Πρ. Ηλίας στη Σκάρπα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

10. ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΡΑΝΑΣ) 
 
Στην περιοχή Βρανάς (τοποθεσία ανάµεσα στους πρόποδες των βουνών Αγριλίκι και Σκάρ-
πα), δίπλα στο χώρο όπου βρίσκονται τα πρωτοελλαδικά νεκροταφεία, υπάρχει η εκκλησία 
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του Αγίου ∆ηµητρίου, η οποία σύµφωνα µε τους αρχαιολόγους βρίσκεται στο  χώρο του πε-
ρίφηµου Ηράκλειου (ιερού του Ηρακλή) του Μαραθώνα.  
Αν τούτο ισχύει, σίγουρα δεν υπάρχει τίποτε πλέον στην ευρύτερη περιοχή που να το απο-

δεικνύει. Τίποτα επίσης δε σώζεται από τον αρχικό χριστιανικό ναό.  
 
 

   
Ο Άγιος ∆ηµήτριος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το εσωτερικό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

11. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΒΡΑΝΑΣ) 
 
Λίγο παρακάτω από τον Άγιο Νικόλαο συναντάµε τον Άγιο Αθανάσιο. Και εδώ πρόκειται για 
παλιά εκκλησία όπως φαίνεται από τις τοιχογραφίες.  
 

    
Αρ. Ο Άγιος Αθανάσιος στον Βρανά. ∆εξ. Το εσωτερικό της εκκλησίας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παλιές αγιογραφίες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

12. ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (ΟΙΝΟΗ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 
 
Αυτή η εκκλησία βρίσκεται στη ρίζα του λόφου της Οινόης, στο δρόµο για το σπήλαιο του 
Πανός, κοντά σε πηγή και στα ερείπια του ιερού του Πυθίου Απόλλωνα. Αν και παλιά εκ-
κλησία, σήµερα είναι πλήρως ανακαινισµένη.  
Από τους πρόποδες του λόφου πηγάζει νερό το οποίο γεµίζει µια µεγάλη αλλά ρηχή στέρ-

να, για να χυθεί κατόπιν στην παρακείµενη ρεµατιά.  
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Οι Άγ. Απόστολοι στην Οινόη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η πηγή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

13. ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΚΗΦΙΣΙΑ) 
 
Και εδώ πρόκειται για πολύ παλιά εκκλησία (κατά τη µαρτυρία ντόπιου) που όµως δεν 
γνωρίζουµε τίποτε γι’ αυτή.  
 
 

 
Η Αγία Ειρήνη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ)



 
Κεφάλαιο 8 

 
ΠΑΛΙΟΙ ΘΡΥΛΟΙ 

 
 
Οι τόποι οι οποίοι φιλοξενούν τα ερείπια αρχαίων λατρευτικών χώρων, χριστιανικών εκκλη-
σιών και µεσαιωνικών µνηµείων, αποτελούσαν ανέκαθεν πρόσφορο έδαφος για τη δηµιουρ-
γία θρύλων, «θαυµάτων», και υπερβατικών φαινοµένων. Πρόκειται για µια παγκόσµια πεποί-
θηση· και τα µνηµεία της Πεντέλης, φυσικά, δε θα µπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Ας 
δούµε ποιους θρύλους γέννησαν τα ασκητήρια και τα µεσαιωνικά µοναστήρια του Όρους των 
Αµώµων. 
 

 
1. Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 

 
Γύρω από τη µονή δηµιουργήθηκαν θρύλοι, σχετικοί µε τη µεταθανάτια θαυµατοποιό δράση 
του Τιµόθεου. Ένας από αυτούς λέει πως όταν επί Τουρκοκρατίας έπεσαν οι επιδηµίες της 
πανώλης και της ευλογιάς στην Αθήνα, ο Τιµόθεος, ή µάλλον η εικόνα του, αποτέλεσε µέσον 
εξουδετέρωσης των επιδηµιών. Κατά τον Καµπούρογλου: «Ο Τιµόθεος, ο λόγιος και ενάρετος 
Ιεράρχης Ευβοίας, τοσούτον ετιµάτο παρά του λαού και ζων και αποθανών, ώστε εθεωρείτο ως 
ο διώκτης και της πανώλους».1 Το ίδιο σηµειώνεται και από τον Κ. Χρηστοµάνο από διήγηση 
της Μαριάννας Βουζίκη: «Μοναστήρι που δεν το ’πιανε η Πανούκλα ήταν η Πεντέλη· είχεν και 
µία εικόνα του Αγίου Τιµοθέου που κυνήγησε την πανούκλα να την σκοτώσει».2 
Μάλλον άργησε πολύ για να τη σκοτώσει, εφόσον χρειάστηκαν δύο χρόνια µέχρι να φύγει 

το θανατικό, µε αποτέλεσµα να ερηµώσει η Αθήνα από κατοίκους. 
Ένας άλλος θρύλος παρουσίαζει τη χολέρα και την πανούκλα ως δύο κοκαλιάρικα γερο-

ντοκόριτσα τα οποία ανηφορίζοντας στην Πεντέλη είχαν τον ακόλουθο διάλογο: 
«–Πάµε τώρα κατά τον ανήφορο;  
–Μη για το Θεό, από εκεί. Είναι η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 
–Ε! Και δεν λοξεύουµε; 
–Αν µας δεί ο Άγιος Τιµόθεος από το Μετόχι; 
–Τότε να γυρίσουµε στη σπηλιά µας κι άλλη φορά βλέπουµε. 
Και λέγοντας αυτά, χάθηκαν πίσω από την κορυφή του λόφου Κουφός, στους βράχους των 
Κραναών».3 
 
 

2. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
 
Όπως αναφέρει ο αρχιµανδρίτης της µονής Τιµόθεος Κιλίφης στο βιβλίο του “ΠΕΝΤΕΛΗ”, 
τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι έλεγαν ότι στο παλιό νεκροταφείο που βρίσκεται απέναντι 
από τη µονή Πεντέλης, (όπου και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου), έβλεπαν διάφορες ο-
πτασίες, αλλά η πιο συχνή ήταν εκείνη ενός ψηλού γυµνού άνδρα.  
 
 

3. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ 
 
Ένας θρύλος σχετικός µε τη δεξαµενή της σκήτης της Αγίας Τριάδας του Νερού, διασώζεται 
στα γραπτά  του ∆. Αλβανάκη: «...εφυλάσσετο [η δεξαµενή] από ∆ρύµαις, κακοποιά δηλ. 
πνεύµατα, αίτινες ετιµώρουν σκληρώς τους τολµώντας να κολυµβήσωσι από 1 µέχρι της 6 Αυ-

                                                 
1 «Ιστορία των Αθηναίων», τoµ. Β΄, σελ. 308. 
2 «Μνηµεία της ιστορίας των Αθηναίων», τ. Γ΄, σελ. 138. 
3 Αθανάσιος Νίκας & Γεωργία Νίκα Ξανθάκου: «Μονή Πεντέλης», σελ. 59, εκδ. Ι.Μ. Πεντέλης. Πα-
ρατίθεται από Βαγγέλη Ζήση, «ΠΕΝΤΕΛΗ - Ιστορία, Θρύλοι, Μυστήρια», εκδ. Άλλωστε, σελ. 91-92. 
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γούστου, οπότε, φαίνεται, αι κυρίαι αύται ετέλουν τας κολυµβητικάς πανηγύρεις των. Οι Πατέ-
ρες όµως της Μονής δεν φοβούνται και πολύ τας νεράιδας ταύτας, διότι εκτελούν το λουτρόν 
των καθ’ όλον το θέρος εις τα κρυσταλλώδη νερά της δεξαµενής ταύτης. Αλλ’ οι Ταρωνίται, 
καίτοι Άρχοντες, αµφιβάλλοµεν αν ετόλµων να πράξωσι τούτο».1 
 
 

4. ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΠΕΥΚΟ ΤΗΣ ΤΑΩ 
 
Η σφαγή των καλόγερων της Ταώ από τους πειρατές δηµιούργησε και ένα θρύλο που σχετί-
ζεται µε τον ηγούµενο της µονής. Το θρύλο αυτό παραδίδει ο Καµπούρογλου: «Ο ηγούµενος 
προσεπάθησε να διαφύγει, αλλά συλληφθείς έξω από του περιβόλου εσφάγη και αυτός πλησίον 
πελωρίου πεύκου, όπου και ευρέθη την εποµένην το πτώµα του από χωρικούς. 
   Ο θρύλος των αιώνων, τα µεσάνυκτα που περιέρχεται όλα τα ερείπια της ακµής που εχάθη, 
ήκουε τακτικά τα βογγητά του ηγουµένου που εσφάγη, να βγαίνουν από της ρίζες του πεύκου·  
και τα ήκουεν επί µακράν σειράν ετών, και απήντα εις την σκιάν, ότι την εκδίκησιν που ζητεί 
δεν δύναται να του την δώσει ακόµη. 
   Είναι ολίγα έτη όµως που ο πεύκος δεν βογγά πλέον…Μαζί µε τόσα άλλα δένδρα τον έκαψαν 
και αυτόν».2 
Κατά τον Αλβανάκη, ο οποίος άντλησε πληροφορίες για τον µύθο από τους γύρω κατοί-

κους, ήταν τις θυελλώδεις νύχτες του χειµώνα όταν ηχούσε η φωνή του ηγουµένου που ζη-
τούσε εκδίκηση για τους σφαγείς.  
 
 

5. ΟΙ ΝΕΡΑΪ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΓΑΡΓΗΤΤΟ 
 
Ανάµεσα στα εκκλησάκια του Αγ. ∆ηµητρίου και του Αγ. Γεωργίου στο Γαργηττό υπήρχε 
παλιά ένα µονοπάτι που κατέληγε στο ρέµα του Χαρβατίου της Παλλήνης, όπου κατά την 
παράδοση εµφανίζονταν Νεράιδες. Στο Χρονικό της Σοφίας Πετράκη-Παπαθανασίου αναφέ-
ρεται ότι ο παππούς της Βασίλης Παπαδήµας συνάντησε Νεράιδες σε εκείνη τη ρεµατιά: 
«...έφτασε στον Άγιο ∆ηµήτρη έκανε τον σταυρό του και συνέχισε τον δρόµο του. Όλη η φύση 
παραδοµένη στην αγκαλιά της νύχτας. Μόνο τα τριζόνια και το ρυθµικό κελάηδηµα του γκιόνη 
ακουγότανε. Πέρασε τον Άγιο ∆ηµήτρη και έφτανε προς τη ρεµατιά· του φάνηκε πως άκουσε 
οµιλίες... “Μπα λέει µέσα του θα είναι ο θόρυβος του νερού που κυλά στο ποτάµι”. Στήνει αυτί 
και προχωρά σιγά-σιγά. Μα όχι τα αυτιά του δεν τον γελούν· αυτήν την φορά ακούει µια γυναι-
κεία φωνή να σιγοτραγουδά. Περπατά σιγά-σιγά στις µύτες των ποδιών του για να µην κάνει 
θόρυβο, πλησιάζει πιο κοντά και κρύβεται πίσω από τον κορµό ενός πεύκου. Το ολόγιοµο φεγ-
γάρι που κάνει την νύχτα σαν µέρα του επιτρέπει να βλέπει πολύ καθαρά. Βλέπει λοιπόν µέσα 
στη ρεµατιά πανέµορφες νεράιδες. Άλλες να πλένουν στο νερό που κυλούσε στο ρυάκι τα αρα-
χνοΰφαντα πέπλα τους, άλλες να βυζαίνουν τα µωρά τους, άλλες ξεµαντίλωτες να χτενίζουν τα 
χρυσαφένια τους µαλλιά που έφταναν χαµηλά έως τα γόνατα, άλλες να πλέκουν και άλλες να 
κρατούν τη ρόκα που πάνω στη διχάλα ήταν στερεωµένη µια τουλούπα από απαλό µετάξι, να 
στρίβουν το αδράχτι και να φτιάχνουν µεταξένια κλωστή που µε αυτήν έφτιαχναν τα µεταξένια 
φορέµατά τους. Ο Βασίλης Παπαδήµας πίσω από το πεύκο νιώθει τα πόδια του να είναι καρ-
φωµένα στη γη... Με κοµµένη την ανάσα αναρωτιέται (άραγε να είναι καλές η κακές;). Γιατί 
υπήρχαν οι καλές νεράιδες που δεν έκαναν κακό στους ανθρώπους, υπήρχαν όµως και οι κακές 
νεράιδες που έτσι και έπεφτε κανένας άνθρωπος στα χέρια τους τον έπιαναν, τον σήκωναν στον 
ουρανό, τον έφερναν γύρω γύρω χορεύοντας και ο άνθρωπος τρελαινόταν. Αυτόν τον έλεγαν 
νεραϊδοχτυπηµένο. Κάποια στιγµή όµως το άλογο τροµαγµένο τραβήχτηκε απότοµα για να φύ-
γει. Καθώς έκανε όµως απότοµη κίνηση τα καζάνια χτύπησαν το ένα µε το άλλο. Μόλις οι νε-
ράιδες άκουσαν τον θόρυβο οι ξεµαντίλωτες έριξαν την αραχνοΰφαντη µαντίλα στο κεφάλι 
τους, όλες µαζί σηκώθηκαν στον ουρανό και χάθηκαν τραβώντας προς την Πεντέλη. Λένε πως 
οι νεράιδες αν δεν είχαν την µαντίλα στο κεφάλι δεν µπορούν να πετάξουν και να φύγουν. Ο 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 67. 
2 «Ο Αναδροµάρης», σελ. 103-104. Εκδ. Καραβίας. 
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παππούς ο Βασίλης προσπάθησε να γυρίσει πίσω αλλά τα πόδια του δεν προχωρούν. Λούφαζε 
λοιπόν στη ρίζα του πεύκου µέχρι που ο ήλιος ήρθε να φωτίσει την αυγή. Μόλις οι πρώτες αχτί-
δες έπεσαν στη γη σηκώνεται να φύγει προς τα κονάκια του. Καθώς κοιτούσε στο µέρος που 
κάθονταν οι νεράιδες βλέπει το µαρµάρινο σφοντύλι που είχε στο αδράχτι η νεράιδα που έγνεθε, 
πεσµένο κάτω. Το παίρνει και φεύγει. Πάει στο κονάκι ζητάει από τη γυναίκα του την Μαρία 
λίγο αγιασµό πίνει τρεις γουλιές, βρέχει και το κεφάλι του και αρχίζει να διηγείται στη γυναίκα 
του αυτά που είδε. Βγάζει από την τσέπη του το σφοντύλι και της το δείχνει. Παρ’ το, της λέει, 
φύλαξέ το, είναι νεραϊδοσφοντύλι. Η Μαρία το ρίχνει βαθιά µέσα στο σεντούκι...»1 
 
 

6. Η ΝΕΡΑΪ∆Α ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 
Όπως µε είχε πληροφορήσει πριν από χρόνια µια παλιά κάτοικος της Νέας Πεντέλης, τα πολύ 
παλιά χρόνια οι άνθρωποι απέφευγαν να πλησιάσουν την πηγή του Αγίου Ιωάννη των Λατο-
µείων, διότι υπήρχε η πίστη πως η πηγή αποτελούσε την κατοικία µιας «µικρής νεράϊδας».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Σοφία Πετράκη - Παπαθανασίου, «Χρονικό για τον Γέρακα», Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Γέρα-
κα «η Πηγή», σελ. 4, Αθήνα 1996.  
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