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Κεφάλαιο 1 
 

ΧΩΡΙΑ & ΠΑΛΑΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού  ΑΙΩΝΑ  

(Ιστορία, Μνηµεία, Περιγραφή τοπίων) 
 
 
Κατά την εποχή της επικράτησης του Χριστιανισµού στην Αττική, η Αθήνα δε θύµιζε σε τί-
ποτε εκείνη την «ένδοξη αρχαία Αθήνα του φωτός, των τεχνών και του πνεύµατος». Από 
«λίκνο του πολιτισµού» ξέπεσε σε µια ασήµαντη επαρχία της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι 
πρώτοι βυζαντινοί αυτοκράτορες (π.χ. Θεοδόσιος, Ιουστινιανός) εξέδωσαν µια σειρά διαταγ-
µάτων που αφορούσαν την κατάργηση της αρχαίας θρησκείας, των Μυστηρίων, και των Ο-
λυµπιακών Αγώνων. Όλοι οι αρχαίοι ναοί καίγονται ή γκρεµίζονται για να κτιστούν επί των 
ερειπίων τους οι ναοί της νέας πίστης, ενώ δεν άργησε να µπει λουκέτο σε βιβλιοθήκες και 
φιλοσοφικές σχολές. Μια αρχαία πόλη σε ερείπια, αρχίζει ξανά να «αναβαθµίζεται», παίρνο-
ντας πλέον µια άλλη µορφή, µεσαιωνική. Τα ίδια φυσικά συνέβησαν και στην υπόλοιπη Ατ-
τική, αλλά και παντού στην Ελλάδα.  
Στον Α΄ τόµο, κάποιο κεφάλαιο ήταν αφιερωµένο στους 23 αρχαίους δήµους που ιδρύθη-

καν στις πλαγιές και στους πρόποδες του Πεντελικού. Με την επικράτηση του 
Xριστιανισµού, ίσως και λίγο νωρίτερα, οι δήµοι καταστράφηκαν, ερηµώθηκαν, και κάποιοι 
χάθηκαν τελείως χωρίς να αφήσουν πίσω τους ούτε ίχνος. Στις θέσεις αυτές υπήρχαν πλέον 
είτε ασήµαντα χωριουδάκια είτε σκόρπιες κατοικίες βοσκών είτε τίποτε. Επίσης, οι αρχαίοι 
ορεινοί χώροι λατρείας αποτέλεσαν τόπο ασκητισµού, και στις θέσεις τους κτίστηκαν ασκη-
τήρια και µοναστήρια όπως είδαµε στον Β΄ τόµο. Η µετατροπή των αρχαίων ιερών που βρί-
σκονταν στα πεδινά αλλά και ορεινά της Αττικής διήρκησε από τον 6ο έως τον 8ο αιώνα περί-
που.1  
Εδώ θα προσπαθήσουµε να συνθέσουµε (στο βαθµό που µας επιτρέπουν οι ελάχιστες ιστο-

ρικές αναφορές) το ιστορικό σκέλος της περιόδου αυτής. Χρειάζεται να επισηµάνω ότι στο 
κεφάλαιο αυτό εκτίθενται µόνο τα επίσηµα µνηµεία ή έργα των εν λόγω περιοχών. Τα απο-
µεινάρια της άγνωστης στους περισσότερους ανθρώπινης δραστηριότητας βρίσκονται συγκε-
ντρωµένα στο κεφάλαιο 17.  
 

1. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ 
 

α. Χριστιανικοί – µεσαιωνικοί χρόνοι – Τουρκοκρατία 
 
Είναι άγνωστο πότε ερηµώθηκε ο αρχαίος δήµος Γαργηττός, όπως αµφίβολο επίσης είναι αν 
αργότερα υπήρξε εκεί ακόµα και κάποιο χωριό. Τα παλαιότερα ίχνη (µέχρι στιγµής) µεταχρι-
στιανικής δραστηριότητας στον Γαργηττό βρέθηκαν σε ανασκαφή την περίοδο 2003-2004, 
όπου ήρθε στο φως εκτεταµένο αποθηκευτικό συγκρότηµα αποτελούµενο από 12 κτιστούς 
σιρούς και 16 πίθους. Από τα κινητά ευρήµατα, τα κατάλοιπα χρονολογούνται στους µεσο-
βυζαντινούς χρόνους.2 Κατά το µεσαίωνα, η περιοχή λεγόταν Καρυττός ή Καρηττός (παραφ-
θορά της αρχαίας ονοµασίας), ενώ αργότερα µετονοµάστηκε σε Γέρακα. Σύµφωνα µε µια 
παράδοση, η ονοµασία προήλθε από το «γεγήρακα», που υποτίθεται πως αναφώνησε ο Τιµό-
θεος όταν έφτασε στον Γαργηττό κουρασµένος από την πεζοπορία. Η πραγµατικότητα όµως 
είναι ότι πρόκειται για παραφθορά του ονόµατος  του Λογοθέτη Ιέρακα, (βλ. Β΄ τόµο) στον 
οποίο ανήκε η εν λόγω περιοχή. Την εποχή εκείνη ιδρύθηκαν όπως είδαµε και όλα τα µετα-
βυζαντινά ασκητήρια του περίφηµου ελαιώνα του Γέρακα. Στις αρχές του µεσαίωνα, όµως, 
και σύµφωνα µε τα όσα γράφει ο ∆. Σουρµελής, η περιοχή λεγόταν Γιάννακας. Πρόκειται για 
µια κακοποιηµένη εκδοχή της ονοµασίας του αρχαίου δήµου Ιωνίδαι, όπου σύµφωνα µε το 
µύθο, ο γενάρχης των Ιωνιδών Ίων ήταν γιος του λαϊκού ήρωα Γαργηττού. Γράφει ο Σουρµε-

                                                 
1 Γιώργος Ιωαννίδης, «Σωζόµενα Μνηµεία της Βυζαντινής Αθήνας», κεφ. 2. Παρατίθεται από “ΛΥΣ-
ΣΑΡΕΑ”, www.users.sch.gr. 
2 www.yppo.gr, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 
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λής: «Επειδή ο πατήρ του Ίωνος Γαργηττός είχε το κράτος εις τον απ’ αυτού δήµον, έπεται ότι 
ο υιός συνέστησε τον πλησιόχωρον δήµον, απ’ αυτού ονοµασθέντα Ιωνίδαι. Και ο δήµος ούτως 
υπέκυψε τον αυχένα υπό την φωνήν της βαρβαρότητος, και εκλήθη Γιάννακας, ως ο Ιωάννης 
Γιάννης. Τούτο είνε αδιαφιλονείκητον· και η φωνή Γιάννης είνε των πρώτων χρόνων του Με-
σαίωνος, ως σηµειούται εις τινα των Βυζαντινών Συγγραφέων. Ότε ο τόπος ούτος εγένετο κτή-
µα της Μονής Πεντέλης ο Γιάννακας µετωνοµάσθη Γέρακας υπό των Μοναχών δια να πλησιά-
σει εις τον Γέροντα κατά την εύφηµον φωνή των µοναζόντων προς τους προϊστάµενούς των».1 
Για τη γειτονική Παλλήνη δεν υπάρχει καµία αναφορά για τη βυζαντινή περίοδο. Ήδη από 

τη ρωµαϊκή εποχή η περιοχή ήταν σχεδόν ακατοίκητη και έπαψε να αποτελεί πόλη, ούτε καν 
χωριό. Έτσι παρέµεινε και στη βυζαντινή εποχή.2 Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, η 
Παλλήνη αποτέλεσε ιδιοκτησία του κυβερνήτη της Αττικής Αλφόνσου Φαντρίγκο (1317-
1330). Στη θέση Ματρίγκο που είναι παραφθορά του επιθέτου Φατρίγκο, υπήρχαν θεµέλια 
κτισµάτων και πηγάδι, βόρεια του συνοικισµού Κάτω Χαρβάτι, που χρησίµευαν σαν καλο-
καιρινό θέρετρο του Φαντρίγκο. Εκείνη την εποχή έγινε ο εποικισµός της Αττικής από Αλβα-
νούς, οι οποίοι χρησίµευαν (στους ντόπιους) για την ασφάλεια της περιοχής από πειρατικές 
εισβολές, και τους παραχωρήθηκαν ολόκληρες εκτάσεις για καλλιέργεια. Στις εκτάσεις αυτές 
περιλαµβανόταν και η Παλλήνη. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η Παλλήνη ανήκε εξ ολο-
κλήρου στους Τούρκους. Η αρχαία ονοµασία της είχε λησµονηθεί και πλέον λεγόταν Χαρβά-
τι. «Χαρβάτι» είναι τουρκική λέξη και σηµαίνει «Κροάτης», που σηµαίνει πως ο ιδιοκτήτης 
ήταν Πασάς ή Μπέης Τούρκος από την Κροατία. Η ονοµασία αυτή διατηρήθηκε έως το 
1912. Αργότερα το Χαρβάτι αναγνωρίστηκε ως κοινότητα και επανήλθε η αρχαία ονοµασία· 
η χρήση όµως του ονόµατος Χαρβάτι συνεχίστηκε έως και τη δεκαετία του 1960, προφανώς 
από συνήθεια.  
 
β. Νεότεροι χρόνοι  
 

Επισκέψεις περιηγητών 
 

Από την πληθώρα των ξένων περιηγητικών κειµένων για την Αττική φαίνεται πως ο Γαργητ-
τός και η Παλλήνη άφηναν αδιάφορους τους ταξιδιώτες των προηγούµενων αιώνων. Πράγµα 
λογικό, εφόσον στον περιορισµένο χρόνο διαµονής τους στην Αττική προσπαθούσαν να συ-
µπεριλάβουν στις περιοδείες τους µόνο τα πιο φηµισµένα και ενδιαφέροντα (από αρχαιολογι-
κής άποψης) σηµεία της αττικής υπαίθρου, όπως η Βραυρώνα, ο Μαραθώνας, η Ελευσίνα, το 
Σούνιο, κ.ο.κ. Βασιζόµενοι στην υπάρχουσα περιηγητική βιβλιογραφία, γνωρίζουµε ότι µόνο 
δύο (µέχρι στιγµής) περιηγητές επισκέφθηκαν τον Γαργηττό και την Παλλήνη. Ο Άγγλος 
Christopher Wordsworth το 1832-3, ο οποίος είχε εντοπίσει αρχαίες επιγραφές εντοιχισµένες 
σε παλιά εκκλησία,3 και λίγα χρόνια αργότερα (1836), ο Σκωτσέζος περιηγητής George 
Finlay, που στα σηµειώµατά του δίνει µια περιγραφή των αρχαιοτήτων του Γαργηττού και 
των µεταβυζαντινών ασκητηρίων του ελαιώνα.4  
 

Αρχές 20ού αιώνα 
 

Στη νεότερη εποχή, ο Γαργηττός αποτέλεσε αγροικία της γειτονικής Παιανίας. Τα κτήµατά 
του χρησιµοποιούνταν από Αρβανίτες γεωργούς, ενώ κατά την περίοδο επαναλειτουργίας 
των λατοµείων της Πεντέλης λειτούργησαν στον Γαργηττό µαρµαράδικα από νησιώτες. 
Το 1930 οι µοναχοί της µονής Πεντέλης, θέλοντας να εκµεταλλευτούν τα πλούσια ύδατα 

της περιοχής, έφτιαξαν την περίφηµη «Πηγή του Γέρακα» καθώς και υδραγωγείο. Σε διάφο-
ρα σηµεία κατασκευάστηκαν πηγάδια τα οποία χρησιµοποιούνταν για τα περιβόλια και τις 
κατοικίες. Το νερό της πηγής γέµιζε µια στέρνα κάτω από τις λεύκες, και στη συνέχεια περ-
νούσε σε µια δεύτερη στέρνα η οποία φτιάχτηκε για να ξεδιψούν τα ζώα. Κάποτε ο χώρος 

                                                 
1 «Αττικά», σελ. 69-70, εν Αθήναις, 1854. 
2 www.pallini.gr 
3 «Αθήνα-Αττική», σελ. 50,  εκδ. Εκάτη.  
4 «The journals and the letters of George Finlay», volume II, επιµ. J.M. Hussey, Αθήνα, 1836. 
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αυτός χρησίµευε και για κατασκήνωση. Η πηγή δεν έγινε µόνο αξιοθέατο αλλά και σηµείο 
αναφοράς για την περιοχή. 

 

Τα χρονικά αγοραπωλησίας της Παλλήνης 
 

Το Χαρβάτι ήταν ένα τεράστιο αγρόκτηµα 70.000 στρεµµάτων, και το οµώνυµο χωριό βρι-
σκόταν στο κέντρο του αγροκτήµατος. Το αγρόκτηµα αυτό πέρασε στην ιδιοκτησία πολλών 
επιφανών προσώπων, Ελλήνων και ξένων.  
Μετά την απελευθέρωση η Παλλήνη, που ήταν στην ιδιοκτησία των Τούρκων, αγοράστηκε 

από τον Γάλλο Ναύαρχο Μπουγιέρ που εκεί έκτισε το παλάτι του. Ύστερα από λίγα χρόνια 
αγοράστηκε από τον επίσης Γάλλο, Αλέξανδρο Λουδοβίκο Ντε Ρουζού, πρόξενο της Γαλλίας 
στις Κυκλάδες. Η περιοχή ήταν στην ιδιοκτησία του το διάστηµα 1843-1855. Για το Χαρβάτι 
και τον Γάλλο πρόξενο γράφει ο Γάλλος δηµοσιογράφος και συγγραφέας Edmunt About, ο 
οποίος έζησε στην Ελλάδα τη διετία 1852-1853: «Ένας Γάλλος, ο κ. Ντε Ροζού, πρόξενος Κυ-
κλάδων, δηµιούργησε µια αγροτική αποικία τρεις λεύγες µακριά από την Αθήνα, ανάµεσα στον 
Υµηττό και την Πεντέλη. Το χωριό λεγόταν Χαρβάτι. […] Οι ειδικοί που είχαν δει το Χαρβάτι 
έλεγαν θαυµάσια πράγµατα γι’ αυτό και το αναφέρανε στα βιβλία τους. Ο κ. Ντε Ροζού πέθανε 
κατά την παραµονή του στην Ελλάδα, καταχρεωµένος και κατεστραµµένος, όπως λέγεται από 
το Χαρβάτι».1 
Επόµενος ιδιοκτήτης για ένα εξάµηνο ήταν ο ∆ήµαρχος Αθηναίων Κουτσικάρης και µετά 

απ’ αυτόν η ∆αµασκηνού. 
Το 1874 το αγρόκτηµα αγοράστηκε από τον εκ Ρουµανίας µεγαλοεφοπλιστή Ιωάννη Θεο-

φιλάτο αντί 226.000 δρχ. Από αυτόν ξεκίνησε η αµπελοφυτεία, ενώ ιδρύθηκε και εργοστάσιο 
κονιακοποιίας. Από τα 70.000 στρέµµατα, 30.000 περίπου στρέµµατα οργανώθηκαν σαν 
πρότυπο κτήµα, ενώ υπήρχε και προσωπικό, κολίγες από διάφορα µέρη της Ελλάδας αλλά 
και της Μικράς Ασίας. Επισκευάστηκε τότε και το παλάτι του Μπουγιέρ, το οποίο όµως λό-
γω της ληστοκρατείας έµεινε ακατοίκητο, ενώ µέσα σε αυτό σταυλίζονταν ζώα. Το 1900 το 
κτίριο αυτό αποτεφρώθηκε από πυρκαγιά. 
Το χωριό τότε αποτελούνταν από τα εξής κτίσµατα: 1) Τις κατοικίες των κολίγων (ανε-

πτυγµένες σε τέσσερις σειρές), 2) Το πανδοχείο (στη θέση του σηµερινού ∆ηµαρχείου), 3) Το 
σπίτι του επιστάτη δίπλα στον περιστερώνα, 4) Τον περιστερώνα, 5) Το παλάτι του τσιφλικά 
(στη θέση του Αγ. Τρύφωνα), 6) Την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία λένε ότι κατα-
σκευάστηκε από τον Θεοφιλάτο, αλλά νοµίζω ότι απλώς ανακατασκεύασε προϋπάρχον ερει-
πωµένο ναΰδριο (στην εκκλησία αυτή έψελνε συχνά ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης φιλοξε-
νούµενος από τον φίλο του Θεοφιλάτο), και 7) Τον ανεµόµυλο, ο οποίος τροφοδοτούσε µε 
νερό το σπίτι του τσιφλικά, και βρίσκεται πίσω από τη νεότερη εκκλησία του Αγίου Τρύφω-
να.  
Η Παλλήνη έµεινε στην ιδιοκτησία του Θεοφιλάτου για 30 χρόνια (1874-1904) οπότε και 

αγοράστηκε από τους Μαρία και ∆ηµήτριο Καλλιφρονά αντί 650.000 δρχ. Το κτήµα τότε εί-
χε συρρικνωθεί στα 16.000 στρέµµατα. Εκείνη την εποχή, µε πρωτοβουλία της Καλλιφρονά, 
κτίστηκε η εκκλησία της Παναγίας.   
Το 1919 ψηφίστηκε ο νόµος 1072, εξαιτίας του οποίου η Παλλήνη παραχωρήθηκε σε µι-

κροϊδιοκτήτες κατοίκους της περιοχής. Πιο συγκεκριµένα, απαλλοτριώθηκαν τα 2/3 του κτή-
µατος, δηλαδή 10.000 περίπου στρέµµατα, τα οποία διανεµήθηκαν σε 48 οικογένειες κολί-
γων, ενώ ένας κλήρος δόθηκε στην εκκλησία και ένας στο σχολείο. 11 στρέµµατα δόθηκαν 
και σε επαγγελµατίες. Οι προσωρινοί τίτλοι ιδιοκτησίας δόθηκαν το 1923, οι δε οριστικοί 
τίτλοι –παραχωρητήρια– αποκτήθηκαν το 1953.2 
 

Αναφορές για την Παλλήνη 
 

Με την Παλλήνη, και συγκεκριµένα το χωριό Χαρβάτι, ασχολήθηκαν διάφοροι ιστορικοί και 
λογοτέχνες, όπως ο Γάλλος συγγραφέας Edmont About που προαναφέραµε. Το 1862 ο Σουρ-

                                                 
1 «Η Ελλάδα του Όθωνος, η σύγχρονη Ελλάδα», εκδ. Αφοί Τολίδη, 1980. 
2 Βλ. Ιωάννη Οικονόµου: «∆ιαχρονικές αναφορές στην Παλλήνη Ελλήνων και ξένων συγγραφέων» 
και «Σύντοµο ιστορικό της Παλλήνης», 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλλήνης (www.1dimpallin.att.sch.gr). 
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µελής στα «Αττικά» του γράφει για το Χαρβάτι: «νυν δε έστι κτήµα Κουτζικάρη και Λελούδη 
επιµελεία των οποίων προκόπτει επί το βέλτιον και θέλει κατασταθεί κώµη των Μεσογείων ε-
ξαίρετος». 
Ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος1 περιγράφει µια επίσκεψη πρώην Θεσσαλών κολίγων στο 

Χαρβάτι το 1917, και το γλέντι µαζί µε τους ντόπιους που µόλις είχαν απελευθερωθεί από το 
ζυγό του τσιφλικά αφεντικού τους. Το Χαρβάτι ύµνησε ο Μιχαήλ Περάνθης στο έργο του «Ο 
Κοσµοκαλόγερος», όπως και η Λιλίκα Νάκου στο µυθιστόρηµά της «Παραστρατηµένοι».  
Ο σατιρικός ποιητής Γεώργιος Σουρής, µε αφορµή ένα γλέντι των οπαδών του Χαρίλαου 

Τρικούπη που έγινε στο χωριό, αφιέρωσε στο Χαρβάτι ολόκληρη την εφηµερίδα του «Ο Ρω-
µηός» της 27-5-1889. Την επόµενη µέρα, (28-5-1889) µε το Χαρβάτι ασχολήθηκε και η εφη-
µερίδα “ΑΣΤΥ”. Επίσης, τακτικοί επισκέπτες της Παλλήνης ήταν οι λογοτέχνες Σωτήρης 
Σκίπης και Κώστας Βάρναλης. Όµως τη στενότερη σχέση µε το Χαρβάτι, αλλά και µε τον 
Θεοφιλάτο, φαίνεται πως είχε ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης. Τη συµπάθειά του για τους 
καλλιεργητές του αγροκτήµατος εξέφρασε στο ποίηµά του «Ο επιτάφιος και η Ανάστασις εις 
τα Χωρία». Έµµεση µνεία του χωριού (και του Θεοφιλάτου) κάνει και στο ποίηµά του «Λα-
µπριάτικος Ψάλτης». Ο Παπαδιαµάντης, γοητευµένος από τη φιλοξενία του στο Χαρβάτι τον 
15αύγουστο του 1886 έγραψε ένα αφήγηµα µε τίτλο «Εκδροµή εις Χαρβάτι», που δηµοσιεύ-
τηκε στις 18 Αυγούστου 1886 στην εφηµερίδα “ΕΦΗΜΕΡΙΣ”. Εκεί δίνει περιγραφή του χω-
ριού, των κατοίκων, του Θεοφιλάτου αλλά και του Αλ. ντε Ροζού. Στην τελευταία παράγρα-
φο της αφήγησης ο Παπαδιαµάντης αναφέρεται σε ένα φοβερό σεισµό που σηµειώθηκε κατά 
τη διάρκεια του γλεντιού: «Αλλά περί το µεσονύκτιον διέλυσε και χορόν και εορτήν και ευθυ-
µίαν ο επισυµβάς τροµερός σεισµός, όστις τοιαύτας δεινοτάτας καταστροφάς επέπρωτο να προ-
ξενήσει ατυχώς εις την Ελλάδα! Είθε η φοβερά αυτή δοκιµασία να είνε η τελευταία δια την ατυ-
χή πατρίδα µου!»  
Ο Ι. Οικονόµου γράφει στο κείµενό του για την Παλλήνη ότι θέλησε να διαπιστώσει αν ο 

σεισµός ήταν πραγµατικό γεγονός ή γράφτηκε «συγγραφική αδεία»· πράγµα που τον ώθησε 
να καταφύγει στο βιβλίο «Οι Σεισµοί της Ελλάδας» των Βασίλη και Κατερίνας Παπαζάχου. 
Εκεί λοιπόν γράφονταν τα εξής: «Ο σεισµός αυτός ήταν 7,5 της κλίµακας Ρίχτερ και διήρκησε 
34 δευτερόλεπτα. Το επίκεντρο ήταν στην Κυπαρισσία. Καταστράφησαν τα Φιλιατρά, οι Γαργα-
λιάνοι και 123 χωριά και άλλες 10 πόλεις και 122 χωριά έπαθαν σηµαντικές ζηµιές, ενώ σκο-
τώθηκαν 326 άνθρωποι και τραυµατίστηκαν πάνω από 796. Ο σεισµός αυτής της βραδιάς έγινε 
αισθητός στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο, κι εκτός Ελλάδος στην 
Τεργέστη, στη Μάλτα, στην Αίγυπτο, στη Συρία και στη Μικρά Ασία».  
 
 
 
 

 
Η Παλλήνη όπως ήταν παλιά. (Φωτ. «Παλληνεύς») 

                                                 
1 «Ιστορία του αγροτικού κινήµατος στην Ελλάδα», εκδ. Μπουκουµάνης, 1973. 
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Παλιά φωτογραφία του Γαργηττού και της Παλλήνης, όπως φαίνονταν από την Πεντέλη. (Φωτ. από 
την εργασία «Το Πικέρµι του χθες και του σήµερα», της Αντιγόνης Α., Μαριάννας Π., και Ράνιας Π.) 

 
 
 

 
Ο Γαργηττός όπως ήταν παλιά. (Φωτ. Συλλόγου Γέρακα “Η ΠΗΓΗ”) 
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Η εκκλησία της Παναγίας παλιά και σήµερα. (Αρ. φωτ. «Παλληνεύς». ∆εξ. φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Ο ανεµόµυλος όπως ήταν παλιά. (Φωτ. «Παλληνεύς») 

 

 
Ο περιστερώνας όπως ήταν παλιά. (Φωτ. «Παλληνεύς») 
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Ο ανεµόµυλος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Ο περιστερώνας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

2. ΠΙΚΕΡΜΙ – ΝΤΡΑΦΙ – ΝΤΑΟΥ – ΡΑΦΗΝΑ 
 

α. Βυζαντινή εποχή – Τουρκοκρατία 
 

Φαίνεται πως η περιοχή του Πικερµίου (αρχ. Τείθρα) έως τα χωριά Ντράφι και Νταού (αρχ.  
Φηγαία και Φηγούς αντίστοιχα) ήταν τόπος κατοικίας κατά τη βυζαντινή περίοδο, αφού το 
10ο αιώνα µ.Χ. όλη αυτή η περιοχή ήταν κτήµα του Βυζαντινού άρχοντα Επικέρνη, κτήτορα 
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της µονής Ταώ. Κατά την τουρκοκρατία, το Πικέρµι συνέχισε να είναι τόπος κατοικίας, εφό-
σον στις αρχές του 16ου αιώνα (1548) κτίστηκε η εκκλησία της Μεταµόρφωσης, η οποία ει-
κονογραφήθηκε µε δωρεές κατοίκων του χωριού. Οι κάτοικοι ήταν ως επί το πλείστον βλάχοι 
κτηνοτρόφοι. Γύρω στα 1642 η περιοχή υπάγεται στον Καζά της Κηφισιάς, και υπόκεινται σε 
φόρο 15 νοικοκυριά του. Ταυτόχρονα διατηρούνται και 9 τσιφλίκια στην περιοχή.  
Ήδη από το 1672,  η Ιερά Μονή Ασωµάτων - Πετράκη, είχε αγοράσει κτήµατα στο Πικέρ-

µι. Το 1814 όµως οι παπάδες αδελφοί ∆ιονύσιος και Παρθένιος Πετράκης συγκρούστηκαν 
στα οθωµανικά δικαστήρια µε τον εκπρόσωπο της Βαλιδέ Σουλτάνας Αλή Μπέη, αφού όλοι 
εµφανίζονταν σαν ιδιοκτήτες του κτήµατος Πικέρµι-Ραφήνα. Στο τέλος συµφώνησαν, το µι-
σό κτήµα να τεθεί στην εξουσία της Βαλιδέ Σουλτάνας και το άλλο µισό στους αδελφούς Πε-
τράκη.1 
Στο τέλος του 18ου αιώνα η περιοχή παρακµάζει και περνάει στην ιδιοκτησία της µονής 

Ταώ ως κτήµα «Βακουφικό». 
 

β. Γεγονότα το διάστηµα 1845 -1923 
 

Το 1845 υπήρξε η περίοδος ανάπτυξης και του αυτόνοµου πλέον οικισµού στο Ντράφι. Οι 
κάτοικοί του ασχολούνται µε τη γεωργία, ιδιαίτερα µε την αµπελουργία.  
Το 1862 κτίζεται από τον Ανάργυρο Πετράκη το πρώτο πανδοχείο, το «Χάνι του Σκορδά». 

Στη συνέχεια αγοράστηκε από τον Αλέξανδρο Σκουζέ, που το 1895 έκανε διάφορες µετατρο-
πές µε εργολάβο τον Θεόδωρο Τσάκωνα. Το Χάνι ήταν για πολλά χρόνια κατάλυµα ανθρώ-
πων και ζώων που χρησιµοποιούσαν τη διαδροµή Αθηνών - Μαραθώνα, και για αυτόν το λό-
γο βρίσκεται στο µέσο της διαδροµής.  
Το 1869 το πανδοχείο λεηλατήθηκε από συµµορία ληστών των Λίγκου και Πατσιαούρα, οι 

οποίοι σκότωσαν τον ιδιοκτήτη. Το 1870 φιλοξενήθηκε εκεί ο Λόρδος Μάνγκανστερ και οι 
γραµµατείς της Αγγλικής και της Ιταλικής πρεσβείας µαζί µε τη συνοδεία τους. Κάποιοι από 
αυτούς χάρισαν σε ένα τσοπανόπουλο λίγα νοµίσµατα, και αυτό κοινοποίησε την οικονοµική 
τους κατάσταση, µε αποτέλεσµα την απαγωγή και κατόπιν σφαγή του Λόρδου και των συνο-
δών του από τους ληστές Αρβανιτάκηδες στη γέφυρα του Πικερµίου (βλ. κεφ. 5). Το Χάνι 
του Σκορδά έγινε ευρύτερα γνωστό από τον πρώτο µαραθώνιο δρόµο του 1896, όταν ο Σπύ-
ρος Λούης έκανε εκεί στάση για να ζητήσει ένα ποτήρι κρασί και να ρωτήσει πού βρίσκονται 
οι άλλοι. Εκεί πήρε τη µοναδική ανάσα για να κερδίσει την πρώτη θέση.2 
Το Χάνι υπήρξε και ορµητήριο κυνηγών, όπου... διάσηµοι κυνηγοί, όπως οι βασιλείς 

Γεώργιος Α΄, Κωνσταντίνος Α΄ και Κωνσταντίνος Β΄ έκαναν συχνά από εκεί το πέρασµά 
τους.  
Στα «Ταξιδιωτικά» του Ανδρέα Καρκαβίτσα διαβάζουµε τα παρακάτω σχετικά µε το Χάνι: 

«Και οι ευτυχείς επιβάται της αµαξοστοιχίας, συνήντων καθ’ όλον τον δρόµον, καραβάνια όλα, 
πανηγυριστών, διαπορευοµένων την οδόν, µέσω ίππων και όνων και συννέφων κόνεως και 
καύσωνος ανυποφόρου, είτε καθηµένων χαµαί, παρά τα χωράφια κι εντός τάφρων, εν οικτρά 
καταστάσει κοπώσεως, ωσεί απορρίµατα φυγοµαχούντος στρατεύµατος. Ούτοι δε προκύπτοντες 
από των θυρίδων και των εξωστών ειρωνεύοντο αυτούς και τους περιεγέλων, αισθανόµενοι 
απόλαυσιν, εις την κατάστασίν των και χαιρεκακούντες δια το πάθηµα εκείνων, φυσικά ως άν-
θρωποι και ως “ ρωµιοί”. Και άρχισαν να τους “ δουλεύουν”: 

 

– Ελάτ’ απάνου ρε παιδιά, ελάτ’ απάνου. 
– Μπας κι επεινάσατε; 

                                                 
1 Βλ. Γκινοσάτης Παναγιώτης - Κανάκης ∆ηµήτριος: «Περί του Γαιοκτητικού Καθεστώτος του Πι-
κερµίου». Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Μαρκοπούλου: “ΣΤ΄ Επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολι-
κής Αττικής”, Μαρκόπουλο 1995, σελ. 355-359. 
2 Αντιγόνη Α., Μαριάννα Π., Ράνια Π.: «Το Πικέρµι του χθες και του σήµερα», σελ. 16-17 και  Λαζά-
ρου Νικόλαος: «Τα Χάνια της Ανατολικής Αττικής». Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο ∆ήµου Αµα-
ρουσίου: “Πρακτικά 8ου Συµποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής», Μαρούσι 28-31 Μαΐου 1999” 
(Μαρούσι 2001), σελ. 160.  
Σηµειωτέον ότι το κοµµάτι της µαραθώνιας διαδροµής από τον Μαραθώνα ως το Πικέρµι ήταν κα-

θαρά ορεινό, περνούσε δηλαδή µέσα από την Πεντέλη, που τότε ήταν και εξαιρετικά δύσβατη.  
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– Μπας κι εδιψάσατε; 
– Μπας και αποστάσατε; Και προσπερνώντας τους φώναζαν: 
– Καλές αντάµωσες µες στου Σκορδά το Χάνι! 
 

Κι εκείνοι οι ατυχείς, µανιώδεις, εξετόξευον ύβρεις και βλασφηµίας, τας οποίας δεν ήκουον µεν 
οι επιβάται, έβλεπον, όµως τους εµπτυσµούς και τα πέντε δάκτυλα των χεριών των».1 
Μετά το θάνατο του Παρθένιου Πετράκη (1855) οι εκτάσεις (Πικέρµι-Ντράφι-Νταού-

Ραφήνα) ενοποιήθηκαν και πάλι από τον Ανάργυρο Πετράκη το 1871 και από τη µονή Πε-
τράκη το 1872. Στις 21 Φεβρουαρίου 1879 ο Περικλής Πετράκης πούλησε (µε εξαίρεση δύο 
εκτάσεις στην περιοχή των “Πασάδων”) στον Γεώργιο Σκουζέ, ο οποίος αναφερόταν ως τρα-
πεζίτης. Στο συµβόλαιο γίνεται λόγος για «...των κατά τον ∆ήµον Κρωπίας της Αττικής κειµέ-
νων και συνερχοµένων κτηµάτων Πικέρνης και Αραφήνας άτινα συνορεύουσι αρκτικώς (βο-
ρείως) µε Νταόν [σήµερα Νταού] και Χιροτζακούλι [σήµ. Γεροτσακούλι] (κτήµατα της Μονής 
Πεντέλης) και µε Ντράφη [σήµ. Ντράφι] (κτήµα Ηλία Πετρόπουλου), ανατολικώς µε θάλασσας 
της Καρυστίας, µεσηµβρινώς  (νοτίως) µε κτήµατα της Μονής Πεντέλης (Πετρέζα, Έτωση, και 
Βαλανιδέζα) και δυτικώς µε το χωρίον Χαρβάτι».  
Η Ραφήνα, σε αντίθεση µε τα Μεσόγεια όπου είχαν συγκροτηθεί οικισµοί από τους Αρβα-

νίτες, ήταν µια έρηµη περιοχή, εξαιτίας του φόβου για τους πειρατές. Ελάχιστοι αγρότες και 
νοµάδες κτηνοτρόφοι εργάζονται σε κτήµατα µεγαλοϊδιοκτητών. 
Σε ένα συµβόλαιο από 21-2-1879 γίνεται αναφορά στις συµφωνίες των γαιοκτηµόνων µε 

βοσκούς και καλλιεργητές αµπελιών και δηµητριακών, για τη δηµιουργία ελαιοτριβείου και 
αλωνιών, και για τη χρήση των υδάτων προς άρδευση των καλλιεργειών. Σύµφωνα µε την 
Άννα Μιχοπούλου: «Η µίσθωση των βοσκοτόπων έληγε την ηµέρα της εορτής του αγίου Γεωρ-
γίου – όχι τυχαία, αφού παραδοσιακά τις µετακινήσεις των Σαρακατσάνων νοµάδων κτηνοτρό-
φων από τα χειµαδιά προς τις θερινές ορεινές εγκαταστάσεις τους και αντίστροφα οριοθετού-
σαν οι εορτές των αγίων Γεωργίου και ∆ηµητρίου αντίστοιχα».2 Στους Σαρακατσάνους όλων 
αυτών των περιοχών αναφέροµαι στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  
Σηµαντικό ρόλο στην όλη ιστορική πορεία του Πικερµίου και του Ντραφίου φαίνεται ότι 

διεδραµάτισε η παρουσία του Μεγάλου Ρέµατος ή Βαλανάρη. Στις όχθες του εντοπίζεται ο 
µεγάλος νερόµυλος, ερείπια παλιάς γέφυρας και δεξαµενή, τα οποία σήµερα βρίσκονται ε-
ντός του κτήµατος Ροσόλυµου. Ο υδατόπυργος κτίστηκε το 1876, σύµφωνα µε επιγραφή η 
οποία βρίσκεται πάνω στο δυτικό τοίχωµα του πύργου, και συγκεκριµένα λέει: «ΜΙΛΟΣ 
ΤΟΥ – Ν.∆. – Η.Π. – 1876». Σύµφωνα µε τους Γκινοσάτη - Κανάκη: «Ιδιαίτερο νοµικό κα-
θεστώς υπάρχει για τα ύδατα του ρεύµατος “ Βαλανάρη”. Σύµφωνα µε πωλητήρια συµβόλαια 
των ετών 1894 και 1924 το κτήµα Πικέρµι, καθώς και το κτήµα Ντράφι είχαν την αποκλειστική 
χρήση των υδάτων του ρεύµατος “ Βαλανάρη”, κατά 12ωρο έκαστο».3 
Από το 1882 έως και το 1912 πραγµατοποιήθηκαν ανασκαφές στο Μεγάλο Ρέµα, κατά τις 

οποίες εντοπίστηκε πλήθος µοναδικών παλαιοντολογικών ευρήµατων, γνωστών ως Πικερµι-
κή Πανίδα. (Βλ. Α΄ τόµο). Οι ανασκαφές έγιναν από διάσηµους καθηγητές της Ελλάδας και 
του εξωτερικού, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και της µελέτης των ευρηµά-
των είχαν ως τόπο διαµονής το Χάνι του Σκορδά. 
Στην απογραφή του πληθυσµού της Ελλάδας το 1889 (δηµοσιεύθηκε το 1890), στη Ραφήνα 

υπήρχαν 55 κάτοικοι, στο Πικέρµι 79, στο Ντράφι 41, στην Παλλήνη 177 και στο Χεροτζα-
κούλι στο Μαραθώνα 70 κάτοικοι. Από τη Γεωργική Απογραφή που πραγµατοποιήθηκε το 
1911 (δηµοσιεύθηκε το 1914) βρέθηκε ότι στη Ραφήνα καλλιεργούνταν συνολικά 2.186 
στρέµµατα, όπου κυριαρχούσαν τα σιτηρά και τα σταφύλια, 3.500 στρέµµατα σε αγρανάπαυ-
ση, 5.000 στρέµµατα µη καλλιεργήσιµων βοσκών και 5.000 στρέµµατα ιδιωτικών δασών. Το 
δυναµικό της κτηνοτροφίας αποτελούνταν από 1.200 πρόβατα, 1.000 αίγες και 100 όρνιθες. 

                                                 
1 «Ταξιδιωτικά», εκδ. Νεφέλη, σελ. 227. 
2 «Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι και δύο επεισόδια ληστείας στην περιοχή Αραφήνα (Ραφήνα) Αττικής 
τον 19ο αιώνα»,  [http://www.emena.gr] 
3 Γκινοσάτης Παναγιώτης - Κανάκης ∆ηµήτριος: «Περί του Γαιοκτητικού Καθεστώτος του Πικερµί-
ου». Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Μαρκοπούλου: “ΣΤ΄ Επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Ατ-
τικής”, Μαρκόπουλο 1995, σελ. 358. 
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Μετά το θάνατο του Περικλή Πετράκη το 1892, το τεµάχιο “Πασάδες” περιήλθε στους 
κληρονόµους του, και δύο χρόνια αργότερα (1894), λόγω πλειστηριασµού περιήλθε στην ιδι-
οκτησία της Ισαβέλλας Σκουζέ, η οποία πλέον φαινόταν κυρία ολόκληρου του κτήµατος Πι-
κέρµι-Ραφήνα.  
Το 1913 η Ισαβέλλα Σκουζέ µεταβιβάζει µε δωρεά στο γιο της Γεώργιο Σκουζέ το κτήµα 

Πικέρµι µαζί µε το τµήµα των “Πασάδων”. Ο Σκουζές κατέληξε να έχει στην κυριότητά του 
όλη την τεράστια έκταση από τη Ραφήνα έως το Ντράφι. 
Οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες της εποχής καθιστούσαν ωστόσο επιτακτικό το αίτηµα 

για την αποκατάσταση των αγροτών.  
Το 1922 υποβάλλεται στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών η πρώτη αίτηση Σπαταναίων 

καλλιεργητών, οι οποίοι ζητούν –µε βάση τον ισχύοντα τότε αγροτικό νόµο– την εξαγορά 
των περιοχών Πικέρµι, Πασάδες, Πατητήρια, Ράχη, Αγία Σωτείρα, Κρυψάνα, οδός Μαραθώ-
νος, Ραφήνα, ∆ρίζα, Ρεύµα, Μαγαζί και Σαµπάνη.  
Την ίδια εποχή συγκροτούνται οι Συνεταιρισµοί Αποκαταστάσεως Ακτηµόνων Καλλιεργη-

τών (ΣΑΑΚ) µε σκοπό τη γεωργική αποκατάσταση των µελών τους. 
Το 1925 ο Σκουζές µεταβιβάζει στην οικογένεια Ξηντάρα τµήµατα του τεµαχίου “Πασά-

δες”, ενώ το κτήµα Πικέρµι µεταβιβάστηκε στους συνεταιρισµούς για την αποκατάσταση των 
αγροτών από τα Σπάτα, το Πικέρµι και το Λιόπεσι (σηµερινή Παιανία).1 
Στα τέλη Αυγούστου του 1922, πολλοί πρόσφυγες από την Τρίγλια2 κατέφυγαν ανάµεσα σε 

πολλές άλλες περιοχές και στην Αττική. Τον Μάιο του 1923 σχηµατίστηκε µια επιτροπή από 
Τριγλιανούς που ξεκίνησαν να γνωρίσουν τη Ραφήνα. Έπειτα από µίας ηµέρας ταξίδι έφτα-
σαν στη Ραφήνα και διανυκτέρευσαν σε ένα ξενοδοχείο που υπήρχε κοντά στην ακτή. Κατέ-
βηκαν στην παραλία και µίλησαν µε τους ψαράδες, οι οποίοι τους πληροφόρησαν πως η πε-
ριοχή είχε πολύ καλό ψάρι. Κατόπιν ανέβηκαν στις πλαγιές της Πεντέλης για να δούν από 
ψηλά τα αµπέλια στον κάµπο, τα χωράφια και τα δάση του βουνού. Στη Ραφήνα τότε δεν υ-
πήρχε ούτε χωριό. Υπήρχαν µόνο κτήµατα των κολίγων, κάποιες αποθήκες του τσιφλικά 
Σκουζέ, µία ακόµα τεράστια αποθήκη πίσω από το ξενοδοχείο, ενώ πιο πέρα υπήρχαν πατη-
τήρια και στάβλοι.  
Το 1923, ο Θανάσης Πιστικίδης θα κάνει µια µικρή αναφορά στο τοπίο της Ραφήνας: «[...] 

οι αδελφοί Σταυρίδη [...], από χρόνια εγκατεστηµένοι στην Αθήνα [...], ήξεραν ένα µεγάλο τσι-
φλίκι, που είναι 27 χλµ. µόνο µακριά από την Αθήνα. Το τσιφλίκι αυτό το λέµε Ραφήνα, είναι 
παραθαλάσσιο, έχει πολλά αµπέλια και µερικές ελιές. Το κλίµα είναι καλό [...]».3 
Από το 1923 κι έπειτα, µαζί µε τους Τριγλιανούς θα συνοικήσουν σταδιακά Σαρακατσάνοι 

κτηνοτρόφοι, λιγνιτωρύχοι, ψαράδες και ναυτικοί, οι οποίοι έφτασαν εκεί από την Εύβοια, τις 
Κυκλάδες, την Πελοπόννησο, κ.λπ. Τέλος, έφτασαν και πολλοί επισκέπτες και παραθεριστές 
οι οποίοι σταδιακά έγιναν µόνιµοι κάτοικοι της Ραφήνας.  
 
γ. Η περιγραφή του Κώστα Πασαγιάνη (1931) για το Πικέρµι και την Ραφήνα 
 
Το 1931 ο περιηγητής Κώστας Πασαγιάνης µας δίνει µια λεπτοµερή εικόνα των τοπίων του 
Πικερµίου και της Ραφήνας: «Το µικρό χωριό, το Πικέρµι, πέφτει παράµερα από το δρόµο 
µας, στα πιο ψηλά ριζοβούνια της Πεντέλης, αριστερά όπως πάµε στη Ραφίνα. Το αντικλάδι του 
αµαξωτού δρόµου, που οδηγεί στο Πικέρµι, είναι λίγο πριν φτάσουµε στο Χάνι. [...] Αν πάρουµε 
το αντικλάδι αυτό του αµαξωτού δρόµου, που µας οδηγεί στο χωριό Πικέρµι, και προχωρήσου-
µε ένα µικρό διάστηµα πιο πάνω, θα απαντήσουµε ένα ερηµοκκλήσι. Λίγο πιο πέρα από το ερη-
µοκκλήσι απαντούµε ένα µονοπάτι, που µας οδηγεί δεξιά µέσα στα χωράφια. Αν πάρουµε το 
µονοπάτι αυτό, θα πέσουµε µέσα από καλλιεργηµένα χωράφια και αµπέλια, σε ένα πυκνό, σύ-
σκιο, και ολόδροσο πλατανόρεµα. Τα βελουδωτά φυλλώµατα των γέρικων πλατάνων κρύβουν 
το φως απάνω από τη ρεµατιά και τη βυθίζουν σε ένα παράξενο και µυστικό σύθαµπο.  

                                                 
1 Γκινοσάτης - Κανάκης, ό.π.  
2 Παραθαλάσσιος οικισµός στην Προποντίδα, στην είσοδο του Κόλπου της Κίου.  
3 Άννα Μιχοπούλου, «Ραφήνα και Τρίγλια. Χτίζοντας ένα γεφύρι από το Αιγαίο στην Προποντίδα». 
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Η δενδροσκέπαστη αυτή ρεµατιά είναι η κοίτη του χείµαρρου Βαλανάρη. Στην αντίπερα α-
κροποταµιά της, κάτω από πυκνά πεύκα µεγάλοι και βαθυοί λάκκοι µας δείχνουν το µέρος, ό-
που έγιναν οι περίφηµες παλαιοντολογικές ανασκαφές. [...] 

[…] Από το χάνι του Πικερµιού ως στη Ραφίνα βαδίζουµε µέσα σε δάση. ∆άση από πεύκα 
πυκνά και θαλερά φράζουν δεξιά και αριστερά το δρόµο µας, που τον πνίγουν οι σκόνες. 
Πριν από τη Ραφίνα τρία χιλιόµετρα ο δρόµος αποδιχάζεται. Ο ένας δρόµος ανεβαίνει αρι-

στερά, προχωρεί µέσα στο δάσος, περνάει την Καζάρµα, ακολουθάει τα τελευταία προσηλιακά 
ριζοβούνια της Πεντέλης, απέναντι από την Εύβοια, και πηγαίνει στο Μαραθώνα [...] Ο άλλος 
δρόµος προχωρεί δεξιά, χαµηλότερα στα µεγάλα πεύκα και κατεβαίνει στα ωραιότερα ακρογιά-
λια της Ραφίνας.  
Μόλις περάσουµε, λίγο πριν από τη Ραφίνα, ένα γιοφυράκι κάτω από τα µεγάλα πεύκα, ξα-

νοίγουµε διάπλατη την Εύβοια αγνάντιά µας, πάνω από τη θάλασσα [...] 
Στα αµµουδερά οµαλά ακρογιάλια της Ραφίνας κατεβαίνουν τα πεύκα ως στο γιαλό. Τα ανα-

τολικά ριζοβούνια της Πεντέλης, που κατεβαίνουν αριστερά µας από πάνω, χωνεύουν µέσα στη 
θάλασσα και σχηµατίζουν ένα µικρό γραφικό λιµανάκι για τις ψαρόβαρκες. [...] 
Όλα τα βουναλάκια γύρω και οι ακρογιαλιές της Ραφίνας κατάφυτες. Όλη η περιοχή παντού 

σκεπασµένη από πεύκα. Τα απαλοπράσινα χρώµατα των πεύκων σµίγουν αρµονικά τις αχνογά-
λανες αποφεγγιές της ακύµαντης θάλασσας, που απλώνεται εµπρός, πέρα ως στα ακρογιάλια 
της Εύβοιας. [...] Ο δασοσκέπαστος λαιµός της Πεντέλης, που κατεβαίνει από πάνω ως τη θά-
λασσα, κρύβει ξοπίσω τη Χαλκίδα από τα µάτια µας».1 
 

 
Η Ραφήνα όπως ήταν παλιά. (Φωτ. Από την «Ιστορία των Αθηναίων» του ∆. Καµπούρογλου) 

 

 
To Πικέρµι όπως ήταν παλιά. (Φωτ. από www.elia.org.gr) 

                                                 
1 «Ελληνικά Ταξίδια», εκδ. Σιδέρη, Αθήναι 1931, σελ. 66-68. 
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Το Ντράφι όπως ήταν παλιά. (Πάνω φωτ. Από το βιβλίο «ΠΕΝΤΕΛΗ» του Τ. Κιλίφη.  

Κάτω φωτ. Ε. Χαλκιόπουλος. «Ηµερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσµου», έτος Α΄, 1925, σελ. 65) 



 24 

 
Γενική άποψη του νερόµυλου και του τείχους. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η είσοδος και το εσωτερικό του νερόµυλου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο νερόµυλος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η γέφυρα στο Ντράφι πριν µισογκρεµιστεί. (Φωτ. Νίκος Νέζης) 
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Σηµερινή εικόνα της γεφυρούλας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Χάρτης Ραφήνας του Kaupert. («Karten von Attica», BI. IX., 1882)



3. ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

α. Xριστιανικοί – µεσαιωνικοί χρόνοι 
 

Η µεταχριστιανική ιστορία του δήµου Πεντέλης έχει σαν επίσηµη αφετηρία της την έλευση 
του Τιµόθεου και την ανέγερση της µονής στα τέλη του 16ου αιώνα (βλ. Β΄ τόµο). Για εποχές 
παλαιότερες του 16ου αιώνα δεν υπάρχει κανένα άλλο ιστορικό στοιχείο, εφόσον η περιοχή 
κατά την εποχή των αµώµων ήταν έρηµη από κατοίκους και αποτελούσε τόπο ασκητισµού. 
Με την ανέγερση της µονής εκδιώχθηκαν οι χωρικοί του Γέρακα από την Αγία Τριάδα του 
Νερού όπου είχαν την εστία τους, ενώ αργότερα είχαν περιστασιακά εκεί τα µαντριά τους 
Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι.  
 

β. Το αρχοντολόγιο της Παλαιάς Πεντέλης 
 

Όπως περιληπτικά έγραψα στον Β΄ τόµο, στην Παλαιά Πεντέλη επί τουρκοκρατίας είχαν κτί-
σει τα αρχοντικά τους πλούσιες οικογένειες (Ταρωνίτες, Μισεραλιώτες και Βενιζέλοι), οι ο-
ποίες ζούσαν στην Πεντέλη κυρίως προς αποφυγή των επιδηµιών που µάστιζαν τότε την Α-
θήνα, αλλά βεβαίως και για παραθεριστικούς λόγους. Από τα κτίσµατα αυτά δε σώζεται ούτε 
ίχνος σήµερα. Τη θέση τους γνωρίζουµε από τον ∆ιονύσιο Αλβανάκη, ο οποίος λέει ότι ο 
πύργος των Ταρωνιτών ή Ταρωνίδων βρισκόταν δίπλα στην πηγή της Αγίας Τριάδας του Νε-
ρού, ο οποίος µάλιστα ενέπνευσε κάποιον άγνωστο ποιητή να γράψει τούτο το δίστιχο: «Ο 
Ταρωνίτης έκτισε Πύργον κοντά στη βρύσι / Για να µαζεύωνται οι Άρχοντες να κάνουνε την 
κρίση».1 Για τους Ταρωνίτες γράφει ο Αλβανάκης (ό.π): «Οι Ταρωνίται ούτοι, εν τούτοις κα-
τήγοντο εκ του Λινάρδου Ταρωνίτου, όστις υπηρέτησε µεν εις τον ενετικόν στρατόν, αλλ’ ήτο 
κατά πρόσχηµα χριστιανός κατά βάθος δε τούρκος ως οι πρόγονοί του. Ο Λινάρδος ούτος Τα-
ρωνίτης κατά το 1715 συνταγµατάρχης ων, (Κολονέλλος), ετύγχανε φρούραρχος Παλαµηδίου, 
διηυκόλυνε δε την άλωσιν αυτού υπό των Τούρκων, αποστοµώσας τεχνικώς τα τηλεβόλα του 
Φρουρίου. [...] Οι απόγονοι τούτου τέλεον εξελληνισθέντες κατέλαβον πρωτίστην θέσιν µεταξύ 
των Αθηναίων και δη των Αρχόντων». 
Οι Μισεραλιώτες είχαν πύργο δίπλα στην πηγή, κοντά στη µονή, ενώ οι Βενιζέλοι έκτισαν 

στην περιοχή που αργότερα κτίστηκε το ανάκτορο της ∆ούκισσας. Σύµφωνα πάλι µε τον Αλ-
βανάκη (ό.π., σελ. 68): «Κατά το 1676 είχεν αποσυρθεί εις Πεντέλην ο Ιωάννης Βενιζέλος εκ 
της ακολούθου αιτίας: Οι Αθηναίοι είχον έλθει εις σύγκρουσιν µετά των τουρκικών αρχών και 
εν γένει των Αγάδων, ένεκεν καταπατήσεως των προνοµίων αυτών υπό των τελευταίων. Απε-
στάλη τότε πρεσβεία εις Κων/πολιν παρά τω Κισλάρ-Αγά, όστις είχε υπό την προστασίαν του τα 
προνόµια εκείνα. Αρχηγός της αποστολής ταύτης ήτο ο Μιχαήλ Λίµπονας, ανήρ ευπαίδευτος, 
εις άκρον φιλόπατρις, τολµηρός, και εν γένει πολύτιµος. Ούτος κατώρθωσε ν’ αναγνωρισθώσι 
τα προνόµοια των Αθηναίων και να τιµωρηθώσιν οι Τούρκοι. Αλλ’ ούτοι εκδικούµενοι κατε-
κρεούργησαν αυτόν, επεβουλεύθησαν δε και τον Ιωάννην Βενιζέλον, ούτινος γαµβρός υπήρχεν 
ο Λίµπονας. Ένεκεν τούτου ούτως ηνηγκάσθη να καταφύγη εις Πεντέλην». 
Στο αρχοντολόγιο της Πεντέλης συµπεριλαµβάνεται και η οικογένεια Γέροντα, αλλά αυτή 

δεν είχε πύργο (αρχοντικό) στην περιοχή.  
 

γ. Ο παλιός µύλος 
 
Ο µύλος που υπήρχε κάποτε απέναντι από τη µονή και δίπλα στη ρεµατιά περιγράφεται γλα-
φυρότατα από τον Καµπούρογλου: «Πώς να λησµονήση κανείς τον ποιητικότατον νερόµυλον 
της Στέρνας,2 που ήκµαζε και κατά τα έτη της πρώτης νεότητός µας ακόµη, χωµένος µέσα σε 
κισσούς και σε µυρτιές; Παρακολουθώ το νερόν που του έδιδεν άλλοτε τη δύναµιν και την κί-
νησιν – στοιχεία κάποιας ζωής κι αυτά.  

[...] Από τον Πλάτανον το νερόν προχωρεί ολίγον και χύνεται στην µεγάλην στέρναν, που έχει 
ακούσει, αιώνας τώρα, τόσα τραγούδια, αλλ’ εξακολουθεί να επαναλαµβάνη µόνο εκείνο που 
της κανοναρχεί η αµπολή.  
                                                 
1 «Ιστορία των Ιερών Μονών του Κράτους», τόµ. Α΄ Ιερά Μονή Πεντέλης. Εν Αθήναις, 1905, σελ. 66. 
2 Εννοεί τη στέρνα της Αγ. Τριάδας, γιατί δίπλα στο νερόµυλο υπάρχει και δεύτερη στέρνα. 
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Από την στέρναν τότε το νερόν τρέχει εις ένα κτιστόν αυλάκι, το οποίον σχηµατίζει την κορυ-
φογραµµήν ενός µεγάλου και παλαιότατου τοιχώµατος που είναι καταστόλιστον από πολυτρίχι-
α. 
Παραµερίζει κανείς τα κλαργιά, προχωρεί επάνω εις τα χείλη του αυλακιού δύο βήµατα ε-

µπρός και ένα πίσω, και διευθύνεται προς το χαίνον πελώριον στόµα της ξύλινης νεροσυρµής, 
που δέχεται το νερόν και το αφίνει να πέση µε δύναµιν, σαν µικρός καταρράκτης, εις τον νερό-
µυλον. 
Και τώρα που ερειπώθη από την αχρηστίαν ο µύλος αυτός, νοµίζει κανείς, ότι θα ιδή ακόµη 

να προβάλη από την πορτίτσα του ο λιπόσαρκος γερω-µυλωνάς µε το αλευρωµένον του κεφάλι, 
και ότι θα νιώση την ευωδία του αλέσµατος, µε το οποίον κατεσκευάζοντο κάτι περίφηµα µικρά 
ψωµάκια, γνωστά εις τους επισκέπτες µε το όνοµα Καλογεράκια.  
Και το νερόν εξακολουθεί να τρέχη τον κατήφορον και να ποτίζη ό,τι ευρίσκει εις τον δρόµον 

του, ίσως δια να µη λησµονηθή το προαιώνιον των πανηγυριών της Πεντέλης δίστιχον:  
 

Σαν της Πεντέλης το νερό που πάει το ρέµµα-ρέµµα 
έτσι να πάει το αίµα του που λέει κακό για µένα».1 

 

Σε µικρή απόσταση από τα ερείπια του µύλου βρίσκεται µια µεγάλη παλιά πετρόκτιστη 
στέρνα, η οποία φυσικά σήµερα έχει περιέλθει σε αχρηστία. Μέχρι τις αρχές του 2000 στο 
µέσο της δεξαµενής υπήρχε ένας µεγάλος τσιµεντένιος κώνος. Αργότερα εξαφανίστηκε από 
άγνωστη αιτία. Όταν αποφάσισα να φωτογραφήσω τη δεξαµενή αυτός έλειπε ήδη· υπάρχει 
όµως σε µια φωτογραφία στο βιβλίο «ΠΕΝΤΕΛΗ» του Τ. Κιλίφη. 
 
δ. Επισκέψεις περιηγητών – παλιές περιγραφές του τοπίου 
 
Η  περιοχή της Παλαιάς Πεντέλης και ειδικότερα η µονή, αποτελούσε, όπως ήδη γνωρίζουµε, 
απαραίτητο σταθµό για όλους τους περιηγητές που είχαν σκοπό να επισκεφθούν τα αρχαία 
λατοµεία και τη Σπηλιά (για τις περί µονής περιγραφές βλ. Β΄ τόµο). Μόνο δύο από αυτούς 
έγραψαν για το φυσικό τοπίο και είναι οι ακόλουθοι: 
 

Denton J. Snider 
 

«Το Μοναστήρι της Πεντέλης βρίσκεται σε µια όµορφη κοιλάδα περιβαλλόµενη από βουνά µε 
εξαίρεση το στενό πέρασµα που µας οδηγεί στον ιερό περίβολο. Ρυάκια µε καθαρό νερό το ο-
ποίο µεταφέρεται σε τεχνητά κανάλια στο µέσο ενός δάσους πλατάνων. Κατόπιν συγκεντρώνο-
νται σε ένα ρεύµα [...] γυρίζοντας, κατά την πορεία του, τον τροχό ενός παλαιού µύλου. [...] 
...µια πηγή γεµίζει µια µεγάλη δεξαµενή η οποία βρίσκεται στην αγκαλιά 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 ευσπλαχνίας και της ευλογίας πά-
νω στον κόσµο».2 
 

Κώστας Πασαγιάνης 
 

«Στο πρώτο ύψωµα, στα ριζοβούνια της Πεντέλης, δεξιά όπως ανεβαίνουµε, πάνω στον όχθο 
τα ερειπωµένα τείχη κάποιου παλιού µικρού νερόµυλου. Αριστερά πρασινόχαρη µικρή ρεµατιά 
κατάφυτη από µυρτιές και αγριοδάφνες. Στην απέναντι όχθη, αντίπερα, µια άσπρη εκκλησούλα, 
η Αγία Μαρίνα, χωµένη στους θάµνους τους πυκνούς και στα µαυροπράσινα κυπαρίσσια, που 
την παραστέκουν, κρυφοκοιτάει χαρωπά.  
Ανηφορίζουµε οµαλά. Πεύκα πυκνά τώρα µας αγκαλιάζουν µικρά και µεγάλα. Ο αέρας του 

βουνού ευωδιασµένος από τα αρώµατα των πεύκων µας χαϊδεύει και µας τονώνει. Φτερώνει τη 
διάθεσή µας. Μας εµψυχώνει. Ανεπνέουµε ελαφρότερα, βαδίζουµε άκοπα.  

                                                 
1 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 67-68, εκδ. Καραβία, 1996. 
2 «A Walk in Hellas or the Old in the New», St. Louis: Sigma Publishing Co., 1892, σελ. 31. 
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Λίγο παραµπρός σταυρώνει ο δρόµος. Αριστερά µας κατεβαίνει καµπυλωτά στη µικρή ρεµα-
τιά· γυρίζει στριφτά ένα γεφυράκι προς τα κάτω, ακολουθεί τα ριζοβούνια της Πεντέλης και πη-
γαίνει στα Μελίσσια και στο Μαρούσι. ∆εξιά µας οδηγεί στο µοναστήρι της Πεντέλης.  

[...] Ανεβαίνουµε τώρα προς το Μοναστήρι. Λίγο ακόµη και φτάνουµε στο πρώτο παλάτι της 
δούκισσας Πλακεντίας. Ένας κεραµιδόχρωµος µαντρότοιχος ψηλός περικλεί τρία σπίτια στο 
ύψωµα και έπειτα κατεβαίνει στη µικρή κοιλάδα. 
Τώρα έχει γίνει ξενοδοχείο. Μπορεί να φάει κανείς εδώ και να κοιµηθεί. Η θέα από την τα-

ράτσα µαγευτική. Από πάνω κρέµεται το βουνό της Πεντέλης. Εµπρός κατά την κοιλάδα απλώ-
νονται τα Μεσόγεια της Αττικής. Υψώνεται ορθόκορµος ο Υµηττός απάνου τους. Ξεχωρίζει δυ-
τικά η Αθήνα µε τη λαµπρή θάλασσα του Σαρωνικού στο βάθος.  
Λίγο πιο πάνω απαντούµε µια σύδεντρη ρεµατιά µε µεγάλα πεύκα και ένα ερειπωµένο νερό-

µυλο µες στη ρεµατιά δεξιά µας. Έπειτα ένα τελευταίο δρόµο αριστερά µας, που οδηγεί στα λα-
τοµεία.  
Προχωρούµε λίγο ακόµα δεξιά µας και βρισκόµαστε µπροστά στην ωραία τοποθεσία της Μο-

νής. ∆εξιά το πανδοχείο µε την πλούσια κρουσταλλένια πηγή του, σκεπασµένο από µεγάλες λεύ-
κες. Βρίσκει κανείς κρύα και ζεστά φαγητά.  
Αριστερά, βαρυθέµελη σαν κάστρο και πλατύστηθη υψώνει η Μονή τον όγκο της πάνω από 

τις µεγάλες λεύκες. Ύψος 431 µέτρα από τη θάλασσα.  
Πίσω από τη ραχούλα, που σηκώνεται πάνω από το Μοναστήρι, περίκλειστος µέσα σε µά-

ντρες ψηλές, ο µαρµάρινος τάφος της περίφηµης ∆ούκισσας. Και χαµηλότερα µέσα στο πυκνό 
δάσος υψώνεται καλά διατηρηµένο το µαρµαρένιο γοτθικό παλάτι της, πιο άσπρο µέσα στην 
πράσινη θάλασσα των πεύκων. 
Ασύγκριτα µαγευτική η θέα από τον «περίπατο της ∆ούκισσας», που ανεβαίνει δεξιά από τον 

τάφο της, απάνω από το γοτθικό παλάτι στο βουνό Κουφό (ύψ. 509µ.) γύρω το πευκοσκέπαστο, 
που κρύβει πίσω το Μοναστήρι».1 
Υπάρχουν αρκετές απεικονίσεις της µονής και του γύρω τοπίου από τους παλιούς ταξιδιώ-

τες· ωστόσο µόνο τρεις εξ αυτών έδωσαν µια πανοραµική απεικόνιση της κοιλάδας της Πα-
λαιάς Πεντέλης. Αυτοί είναι οι Théodore Caruelle d'Aligny, William Gell και Ph. Blanchard. 
Τα σχέδιά τους είναι τα παρακάτω.  

 
 
 
 
 

 
Παλαιά Πεντέλη. (Σχ. W. Gell) 

 
 

                                                 
1 «Ελληνικά Ταξίδια», εκδ. Σιδέρης, Αθήναι 1931, σελ. 55-57. 
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Η κοιλάδα της Παλαιάς Πεντέλης. Στο βάθος αριστερά φαίνεται η σκήτη της Αγίας Τριάδας του Νε-
ρού. Από γαλλικό βιβλίο έκδοσης 1865, του χαράκτη Ph. Blanchard, πιθανώς έργο του 1840. (Παρατί-

θεται από www.iranon.gr: «ΠΕΝΤΕΛΗ», Χρονικά, µέρος Ε΄) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Παλαιά Πεντέλη από το ύψος της Αγ. Τριάδας. (Σχ. Théodore Caruelle d'Aligny) 
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ε. Νεότεροι χρόνοι 
 

Τα πανηγύρια της Αγίας Τριάδας 
 

Η σκήτη της Αγίας Τριάδας φηµιζόταν την παλιά εποχή για τα ποµπώδη πανηγύρια της. Το 
1867, ο ∆. Πανταζής θα αναφερθεί σε ένα µικρό άρθρο του σε αυτά: «Το φιλέορτον είναι ευ-
γένεια ην ευλαβώς εκληρονοµήσαµεν παρά των ευκλεών ηµών προγόνων, µεθαρµόσαντες εις 
τας χριστιανικάς εορτάς τας υπ’ εκείνων γενοµένας διασκεδάσεις και ευχωχίας όταν ετέλουν 
τας εθνικάς τους εορτάς και πανηγύρεις, µε την διαφοράν ότι εκείνοι ήσαν ευλαβέστεροι εις την 
ασέβειάν των ή ηµείς προς την ηµετέραν ευσέβειαν· διότι το τους πλείστους ηµών ελαύνον εις 
τας πανηγύρεις δεν είναι η ευλάβεια προς την εορτήν, αλλ’ η προς την διασκέδασιν κλίσις. 
Τώρα τι λέγει ο Θεός όταν ούτω ποµπεύωµεν τας αγίας µέρας, θα το µάθωµεν όταν δεν θα 

ήναι [sic] πλέον καιρός να µας ωφελήση η µάθησίς του. 
Εν τούτοις ας µεταβώµεν εις Πεντέλην µετά του οµίλου των ευσεβεστάτων πανηγυριστών ίνα 

εορτάσωµεν δια παννυχίων χορών την εορτήν του αγίου Πνεύµατος, και υπό τας εκεί γεραράς 
λεύκας, ως οι ∆ρυίδαι των Κελτών και παρά τα διαυγή και ψυχρότατα νάµατα των πηγών, ας 
ευφρανθώµεν εις ανάµνησιν της γενεθλίου ηµέρας της εκκλησίας. 
Έως δέκα της ώρας λεπτά ανατολικώς της Μονής Πεντέλης επί λόφου καταρρύτου και ουχί 

πολύ φαλακρού κείται παρεκκλήσιον επ’ ονόµατι της Αγίας Τριάδας, όπου τελείται µυσταγωγί-
αν την ∆ευτέραν, υφ’ ενός ή δύο της Μονής ιερέων. 
Χάριν της εορτής ταύτης ή µάλλον εξ αφορµής της εορτής ταύτης συνέρχονται εις Πεντέλην εξ 

Αθηνών και των περιχώρων όσοι περισσότεροι δύνανται, οι πολλοί συν γυναιξί και τέκνοις και 
ίπποις και οναρίοις, εν άρµασι δε και φορείοις οι κλασικώτεροι των πανηγυριστών».1 
Μία ακόµα περιγραφή των πανηγυριών της Αγίας Τριάδας µας δίνει ένας ανώνυµος αρθρο-

γράφος το 1865: «Την δε ακόλουθον ηµέραν από πρωίας, ίππους και όνους αναβάντες, διήλ-
θοµεν παρά το µικρόν κοιµητήριον του χωρίου εις την εν Πεντέλην πανήγυριν µεταβαίνοντες. Η 
ατραπός ην επράττουν τα ηµέτερα υποζύγια περιστοιχίζετο υπό απεριγράπτου φυσικής καλλο-
νής, η δε θάλασσα εφαίνετο µακράν αργυρούν κάτοπτρον· ρεύµα µικρόν µεν αλλ’ αποτόµους 
βράχους εγείρον περάσαντες, µεταξύ ανθηρών ροδοδαφνών και δάσους θάµνων και πευκών, 
απεκαλύψαµεν την πρώτην της δουκίσσης οικίαν επί της εις Πεντέλην αγούσης οδού, µετ’ ολί-
γον δ’ ηκούσαµεν σηµαίνοντα και του µοναστηρίου τον κώδωνα. Άµαξαι πολλαί και ιππείς έ-
σπευδον προς την µονήν· φθάσαντες δ’ εις την υπό το µοναστήριον κοιλάδα είδοµεν θέαµα 
θαυµάσιον· ίπποι βόσκοντες και άµαξαι απεζευµέναι, πλήθος δ’ ανδρών, γυναικών και παιδίων 
τήδε κακείσε κινούµενοι, πανταχού µικραί πυραί το αρνίον οπτώσαι ανέδιδον καπνόν άφθονον 
µηδόλως επί των ανθρώπων διασκεδαζόµενον αλλ’ ανεβαίνοντα κατ’ ευθείαν εις τον ουρανόν.  
Η εν Πεντέλη πανήγυρις ετελέσθη, κατά το σύνηθες, υπό τας υψικόµους και αµφιλαφείς λεύ-

κας της υπό την µονήν µικράς κοιλάδος. Εις την εορτάζουσαν της Αγίας Τριάδος εκκλησίαν επί 
της κορυφής του προς ανατολάς λόφου κειµένην, µικράν και παλαιάν εκκλησίαν, µόλις εχώρουν 
ολίγοι λάτραι, οι δε λοιποί περί την πύλην εσωρεύοντο, ίνα ακούσωσι την λειτουργίαν. Παρά 
την εκκλησίαν ταύτην ύδωρ διαυγές αναβλύσι και εις ρυάκιον µεταβαλλόµενον πολυδινές κα-
ταρρέει δια της χλόης εις ευρυτάτην δεξαµενήν υπό πλατάνων και δρυών σκιαζοµένην. Κατω-
τέρω δε και επί της κλιτύος του υψηλού λόφου κείται αυτή η µονή, “ κτίριον κοινότατον ευρύ 
και τετράγωνον εν µέσω έχον εκκλησίαν”. [...] 

...απήλαυσα γλυκητάτης σκιάς εκτεινοµένης υπό τινών δένδρων πεφυτευµένων επί των οχθών 
διαυγούς ρυακίου. [...] 
Οµολογουµένως ο τόπος όπου κατ’ έτος τελείται της Αγίας Τριάδος η πανήγυρις, είναι εκ των 

τερπνοτάτων της Αττικής· πέριξ µεν λόφοι κατάφυτοι, δρυς, πεύκαι και πλάτανοι υψούνται υπέρ 
τους κοµάρους και τας ροδοδάφνας, και ρυάκια αρδεύουσι την υβρίζουσαν εκείνην φυτείαν· 
υπό τας λεύκας συναθροίζονται οι πλείστοι των πανηγυριζόντων. Εκεί βάκχου αφθονία λύει 
τους πόδας των χορευόντων, και αρνίων ολοµέλεια επί ξυλίνων οβελών οπτωµένη εκπέµπει 
κνίσαν και εις αυτούς του ∆ιός τους ρώθωνας αγαπητήν. Τύµπανα δε και χορδαί και σύριγγες 

                                                 
1 «Πεντελικά νέα και παλαιά», εφηµ. “Αλήθεια”, αρ. φύλ. 400, 2/6/1867. 
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και θόρυβος και βοή ουρανοµήκης και αυτών των Κορυβάντων και των Κουρήτων τον πάταγον 
δύναται να συγκαλύψωσιν, άπαντας εκκωφούντες και θεούς και ήρωας και βροτούς».1 
Ο δε Καµπούρογλου θα κάνει µια σύντοµη αναφορά: «Ιδία όλως σειρά εθίµων, θρησκευτι-

κόν και κοινωνικόν εχόντων χαρακτήρα, εξετυλίσσετο κατά διαφόρους εορτάς του έτους, τινές 
των οποίων επανηγυρίζοντο εν Μοναστηρίοις και ερηµοκκλησίοις· π.χ. την ηµέραν της Αναλή-
ψεως εν Καισαριανή, την Πεντηκοστήν εις Πεντέλην...»2 
 

Mικρασιάτες πρόσφυγες και η πρώτη κατοίκηση της Παλαιάς Πεντέλης 
 

Η κατοίκηση της Παλαιάς Πεντέλης αρχίζει όταν οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής κατα-
στροφής εγκαταστάθηκαν σε παράγκες γύρω από την Αγ. Τριάδα του Νερού το διάστηµα 
1923-1925. Ανάµεσα στους πρόσφυγες υπήρξαν και πολλοί φυµατικοί που προσπάθησαν να 
βρουν γιατρειά στα δάση της Πεντέλης (βλ. κεφ. 8ο). Φυµατικοί υπήρξαν επίσης οι ποιητές 
Γιώργος Κοτζιούλας και Κώστας Κρυστάλλης, που έγραψαν ποιήµατα για την Πεντέλη και 
τη διαµονή τους εκεί (βλ. κεφ. 9o). 
Οι φυµατικοί µετοίκησαν στη Νέα Πεντέλη, ενώ στην Παλαιά Πεντέλη άρχισαν να κτίζο-

νται τα πρώτα σπίτια από εύπορες αθηναϊκές οικογένειες. Ο Λάµπης Σουβαλιώτης υπήρξε 
ιδρυτής της Κοινότητας Π. Πεντέλης και πρώτος πρόεδρος αυτής το 1934.  
 

Οι κατασκηνώσεις 
 

Από πολύ παλιά, η Παλαιά Πεντέλη αποτέλεσε τόπο παραθερισµού, αρχικά –όπως είδαµε– 
των πλουσίων στην εποχή της τουρκοκρατίας, των φυµατικών στις αρχές του 20ού αιώνα, και 
αργότερα πολιτών από όλη την Αθήνα και την Αττική, ακόµα και του στρατού.  
Μία από τις κατασκηνώσεις ανήκε στο Σωµατείο «ΝΕΑ ΣΙΝΑΣΟΣ», το οποίο ιδρύθηκε το 

1924 από οικογένειες προερχόµενες από την κωµόπολη Σινασό της Καππαδοκίας. Η κατα-
σκήνωση στην Πεντέλη λειτούργησε το 1948.  
Το 1944 η εφηµερίδα “Ελεύθερο Βήµα” έγραφε για τις κατασκηνώσεις: «Όλη η Πεντέλη 

γύρω απ’ το µοναστήρι της, το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος και το µισοτελειωµένο 
ανάκτορο της δούκισσας της Πλακεντίας είνε σπαρµένη µε σκηνές. ∆εν είνε οι παληοί παραθε-
ριστές που έπαιρναν τα βουνά από κάποια ιδιοτροπία πολλοί απ’ αυτούς. Τώρα έχουν δηµιουρ-
γηθεί σ’ όλη τη χαρούµενη αυτή γελαστή έκτασι πολιτείες ολόκληρες όπου αναβαπτίζεται σωµα-
τικά και ψυχικά ένα µεγάλο µέρος της νέας γενεάς και όπου η ζωή µπαίνει σ’ ένα καινούργιο 
ρυθµό µακρυά από τη δυστυχία και την ταπεινότητα του καθηµερινού βίου της µεγάλης πολιτεί-
ας.  
Σ’ αυτή τη ζωή µάς έφερε µια ευγενική πρόσκλησις Συλλόγου. Επιχειρήσεις, οργανισµοί, ευ-

γενικές και ανθρωπιστικές ιδέες εµπνευσµένες και εµψυχωµένες από µια ωραία πηγαία και η-
θική πίστη έχουν δηµιουργήσει σ’ όλη την περιοχή αυτή του βουνού µε τον θρύλο της οµορφιάς 
και της λευκότητας των µαρµάρων του ωραίες και περιποιηµένες κατασκηνώσεις. Καταφύγια 
µιας µαραµένης νεότητος και ενός κοµµατιού της ελληνικής φυλής µε χλωµά τα µήλα των πα-
ρειών του, µε σβησµένο το χαµόγελο, µε την έκφρασι της θλίψεως, του πόνου και του ψυχικού 
θανάτου. Οι κατασκηνώσεις ανοίγουν την αγκαλιά τους για να φυσήξουν τη σφριγηλή ζωή να 
δώσουν χρώµα και υγεία στην έκφρασι και να αποµακρύνουν τον ψυχικό µαρασµό. Χρειάζεται 
µια προεργασία και µια γιγαντιαία προσπάθεια για το έργο αυτό. Αλλ’ εκεί που υπάρχει η καλή 
θέλησις, ο ενθουσιασµός και η πίστις προς τη δηµιουργία ενός µεγάλου και ανθρωπιστικού έρ-
γου, οι µεγάλες δυσκολίες εξοµαλύνονται. Καταφύγια αναπαύσεως και σωµατικής θεραπείας οι 
κατασκηνώσεις αυτές, αλλά και σχολεία όπου η µικρή παιδική ηλικία, µέσα σε µια ατµόσφαιρα 
που δηµιουργεί µε την οµορφιά τη γαλήνη και την αγριότητά της κάποτε η φύσις, δοκιµάζει µια 
ανάτασι ψυχική και παίρνει µια διαπαιδαγώγησι που τις περισσότερες φορές παρακολουθεί την 
ηλικία αυτή και πολλά χρόνια κατόπι και µακρυά από την κατασκήνωσι. Μέσα στον ολοκάθαρο 
αέρα του βουνού και στο ρυθµό της καινούργιας αυτής ζωής µε το γέλιο, το τραγούδι, το παι-
χνίδι, την πειθαρχία, αλλά και την ελευθερία, η σωµατική τόνωσις συµβαδίζει µε την ψυχική. 

                                                 
1 Μ.: «Ποικίλα Λαλήµατα», περιοδικό “Πανδώρα”, τόµ. 15ος (1865), σελ. 190-191. 
2 «Ιστορία των Αθηναίων», τόµ. Β΄, εν Αθήναις 1889, σελ. 244-245. 
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Ανασαίνουν οι πνεύµονες, αλλά και αναδηµιουργείται η ψυχή του παιδιού. Ανανεώνεται η ψυχή 
αυτή η αγνή και η άπλαστη ακόµη µε βάσεις πλέον αγνές και πλέον ηθικές.  
Από τη Νέα Πεντέλη επάνω υψηλά στις κορυφές αντηχεί η χαρά των κατασκηνωµένων αυτών 

παιδιών. Η Εθνική Τράπεζα, η Αγροτική, τµήµατα του Οργανισµού της Χριστιανικής Αλληλεγ-
γύης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το εργαζόµενο κορίτσι, το κέντρο νεότητος του δήµου Α-
θηναίων και η τόσο γνωστή για τη δράσι της Φιλική Εταιρία των νέων, που την έχει ιδρύσει, 
την έχει εµψυχώσει και ευρύνει τόσο αποτελεσµατικά ο κ. Γ. Πυρουνάκης, έχουν την ιδική τους 
κατασκήνωσι. Μια πολιτεία ξεχωριστή η κάθε κατασκήνωσι, µε τον ίδιο σκοπό όλες, την υγειά 
και την ψυχική σφυρηλάτησι του µικρού παιδιού, αλλά µε δική της οργάνωσι και δικό της πρό-
γραµµα λειτουργίας η καθεµιά. Λάµπει η χαρά στα πρόσωπα των παιδιών και των κατασκηνώ-
σεων αυτών και το χαµόγελο ανθίζει στα χείλη όλων. Σε µερικές απ’ αυτές τις κατασκηνώσεις, 
οι ιδιωτικές ταµειακές πηγές είνε γλίσχρες, αλλ’ η ενίσχυσις του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού και 
ο ενθουσιασµός των ανθρώπων που εργάζονται µε πίστι για την εκπλήρωσι των ιδανικών των 
κατασκηνώσεων αναπληρώνουν τις άλλες ελλείψεις κάποτε. Πόσος είναι ο αριθµός των κατα-
σκηνωµένων παιδιών; Αγόρια και κορίτσια σήµερον θα κατασκηνώνουν στην Πεντέλη πάνω 
από πέντε χιλιάδες. Όσο κι αν φαίνεται µικρός ο αριθµός αυτός, το έργο όµως είνε εκτάκτως 
σηµαντικό. Τα παιδάκια αυτά ύστερα από µια εικοσαήµερο παραµονή ανανεώνονται µε άλλα 
ισάριθµα και έτσι ο αριθµός των παιδιών που περνούν απ’ τις κατασκηνώσεις αυτές είνε ογκώ-
δης. Ό,τι δεν βρίσκουν κάτω από τη στέγη του σπιτιού των τα παιδάκια αυτά το βρίσκουν στην 
κατασκήνωσι. Ακόµη και το µητρικό χάδι, ακόµη και την πατρική στοργή. Η διαπαιδαγώγησίς 
τους όµως αποτελεί µια προσπάθεια που πρέπει να την προσέξη, να την παρακολουθήση το 
κράτος και να δοθή ευρεία ενίσχυσις και υλική και ηθική στις κατασκηνώσεις αυτές. Και έχου-
µε υπ’ όψιν το σύστηµα της λειτουργίας των κατασκηνώσεων της Φιλικής Εταιρίας των νέων, 
στην πρόσκλησι της οποίας χρεωστούµε τη γνωριµία και µε όλες τις κατασκηνώσεις της περιο-
χής της Πεντέλης. Μια συγκινητική αποκάλυψις όλος ο παιδικός ψυχικός κόσµος κάτω από µια 
ατµόσφαιρα χαράς, γέλιου, τραγουδιού, εργασίας και αµοιβαίας αγάπης υπό την καθοδήγησι 
του ιδρυτού και εµψυχωτού της Εταιρίας και µε την πολύτιµη συµβολή ευγενικών στελεχών, µε 
την ίδια πίστι και τον ίδιον ενθουσιασµόν. Το χαρακτηριστικό των κατασκηνώσεων αυτών, που 
ίσως κατά την αντίληψι άλλων να είνε το µειονέκτηµα, είναι η θρησκευτικότης, η δουλειά και η 
γυµναστική. Έτσι παρευρέθηµεν προχθές σε µια υπαίθρια λειτουργία που εδηµιούργησε και σε 
µας την ωραιότερη ψυχική ανάτασι. Παρακολουθήσαµεν τη δουλειά των µικρών παιδιών. Μια 
δουλειά που εκδηλώνει την επίδοσι και το ταλέντο του καθενός. Και εχειροκροτήσαµε µια γυ-
µναστική επίδειξι κοριτσιών και αγοριών που απεκάλυψε σωµατική ευρωστία και ένα σφρίγος 
σωµατικό ανάλογο µε το ψυχικό που δηµιουργείται σ’ όλες αυτές τις κατασκηνώσει. Το βραδά-
κι µας βρήκε ακόµη στην πλατεία της Αγίας Τριάδος µε τις βρύσες όπου κελαρίζει παγωµένο 
πάντα το νερό και µε την προτοµή του τραγουδιστή του χωριού και της στάνης».1 
Από τις κατασκηνώσεις της Πεντέλης δεν έλειψαν και περιπτώσεις γρίπης, όπως εκείνη 

που “χτύπησε” τις κατασκηνώσεις παίδων αρτεργατών στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Σύµ-
φωνα µε δηµοσίευµα της εποχής (1957), συνεργείο υγειονολόγων του Υπουργείου Προνοίας 
ανέβηκε στις κατασκηνώσεις να πάρει αίµα από τα παιδιά για εργαστηριακή έρευνα, απ’ ό-
που προέκυψε πως ήταν ελαφράς µορφής ασθένεια διάρκειας 48 ωρών. Το υπουργείο προχώ-
ρησε στην παρασκευή εµβολίου προς αποφυγή επιδηµίας, ενώ ζήτησε ποσότητα εµβολίου 
από τις Η.Π.Α.2 
 

Η οδός Αµαρουσίου - Πεντέλης 
 

Το 1932 αποφασίστηκε η κατασκευή οδού που θα συνέδεε το Μαρούσι µε την Π. Πεντέλη. 
Σε δηµοσίευµα του Ελεύθερου Βήµατος της εποχής διαβάζουµε: «Ο πρόεδρος της κυβερνή-
σεως αναγνωρίσας τα δίκαια αιτήµατα της κοινότητος Αµαρουσίου ενέκρινε πίστωσιν 600 χι-
λιάδων δραχµών εκ του επαρχιακού ταµείου οδοποιίας δια την κατασκευήν της οδού Αµαρου-
σίου - Πεντέλης. 

                                                 
1 Βασ. Ηλ., εφηµ. Ελεύθερο Βήµα 12/9/44, σελ. 1. 
2 Εφηµ. “Νεολόγος Πατρών”, αρ. φύλλου 24205, Τετάρτη 14/8/1957, σελ. 1. 
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Χθες ενεκρίθη και υπό του κ. νοµάρχου η δηµοπρασία επ’ ονόµατι του τεχνικού οµίλου αδελ-
φών Κηρύκου. Το έργον θ’ αρχίση µετά τινας ηµέρας. 
Η κοινότης Αµαρουσίου ευγνώµων δια την αποκατάστασιν της συγκοινωνίας του προαστείου 

των µετά του εξοχικού αυτού συνοικισµού εξέφρασε την ευγνωµοσύνην της προς τον κ. πρόε-
δρον της κυβερνήσεως και τον πολιτευτήν κ. Β. ∆εληγιάννην».1 

 
Υδροδοτικά έργα 

 
Από παλιά υπήρχαν βλέψεις για την εκµετάλλευση των πλούσιων υδάτων της περιοχής της 
Παλαιάς Πεντέλης λόγω του έντονου προβλήµατος έλλειψης νερού των γύρω περιοχών.  
Το 1889 έγιναν εργασίες από τον υδραυλικό του δήµου µηχανικό Σούλη προς ανεύρεση 

νερού στις περιοχές κάτω από τη µονή Πεντέλης.2 
Σε ένα δηµοσίευµα του 1939 διαβάζουµε τα εξής: «Χθες ο Υπουργός-∆ιοικητής Πρωτευού-

σης συνοδευόµενος υπό του υγιεινολόγου του ινστιτούτου Ροκφέλλερ κ. Ράιτ, του ∆ιευθυντού 
Υγιεινής της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης κ. Μεσσηνέζη και των προέδρων των κοινοτήτων Πε-
ντέλης, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής µετέβη εις τα Μεταξάτα Πεντέλης ίνα λύση επί τόπου ζη-
τήµατα σχετιζόµενα µε τον συνοικισµόν και την κοινότητα Πεντέλης και συζητήση τα δυνατόν 
της εκτελέσεως διαφόρων έργων προς εξύψωσιν του λαϊκού θερέτρου. 
Κατά την εν λόγω σύσκεψιν εξητάσθη το δυνατόν συγκρατήσεως των υδάτων εις ωρισµένα 

σηµεία µε µπαράζ, ίνα δια του τρόπου τούτου επιτευχθή ο εµπλουτισµός του εδάφους και επο-
µένως η ενίσχυσις των φρεάτων Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής, και ακόµη το δυνατόν της 
δηµιουργίας µικρών λιµνών µε τα ύδατα των οποίων θέλουν γίνη αρδεύσεις εις την περιοχήν. 
Απεφασίσθη όπως παρακληθή ο ειδικός του υπουργείου Συγκοινωνίας κ. Γούναρης και γνωµα-
τεύση επί του δυνατού της εφαρµογής των προταθέντων. 
Εν τω µεταξύ απεφασίσθη όπως τοποθετεί «κριός» (αντλία) δια την µεταφοράν του ύδατος 

εις τον συνοικισµόν Μεταξάτων, συγχρόνως δε όπως επισκευασθή το ταχύτερον το υπάρχον µι-
κρόν υδραγωγείον δια την τόνωσιν της υδρεύσεως ολοκλήρου της περιοχής».3 

 
Ο συνοικισµός Πλαιζάνς 

 
Ήδη από το 1940 είχε αρχίσει το ξεπούληµα του δάσους, και τη θέση του έπαιρναν οι οικι-
σµοί. Ένας τέτοιος ήταν και ο οικισµός Πλαιζάνς. Παρατίθενται παρακάτω τα σχετικά δηµο-
σιεύµατα της εποχής.  
 

Τα ιταλικά οχυρά 
 
Στο ύψωµα που βρίσκεται νότια του Κουφού υπάρχουν ερείπια της γερµανοϊταλικής κατο-
χής, συγκεκριµένα οχυρά κατασκευασµένα από τους Ιταλούς που ήρθαν στην Αθήνα τον 
Ιούνιο του 1941. Εξαιτίας των κτισµάτων αυτών το ύψωµα εκείνο ονοµάστηκε «Λόφος Ιτα-
λικών Οχυρών».  
 

 
Η παλιά στέρνα. Ο κώνος απουσιάζει. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 21/8/1932, σελ. 4. 
2 Εφηµ. “Νέα Εφηµερίς”, αρ. φύλ. 150, 30/5/1889.  
3 Εφηµ. “Νέα Εφηµερίς”, αρ. φύλ. 2994, 6/12/1939, σελ. 4. 
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Η παλιά στέρνα µε τον κώνο στο κέντρο.  

(Φωτ. Από το βιβλίο του Τ. Κιλίφη «ΠΕΝΤΕΛΗ», τόµ. Β΄, σελ. 193) 

 
 

 
Τα ερείπια του περίφηµου νερόµυλου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Τα ιταλικά οχυρά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Πάνω αριστερά και κάτω: Στο ύψος της Αγ. Τριάδας. (Φωτ. Αρχείο ΕΡΤ). Στη µέση αριστερά, φωτο-
γραφία του 1902 από το παλιό καφενείο της µονής. Εκεί σήµερα βρίσκεται η γνωστή ταβέρνα ο «Τέ-
λης». (Φωτ. Αρχείο Ε.Ο.Ο.Α. Παραχωρήθηκε από Νίκο Νέζη). ∆εξιά: κατασκηνώσεις, αταύτιστο κτί-
σµα, και φωτογραφία από µονή Πεντέλης ή από τον  γειτονικό Άγ. Νικόλαο. (Φωτ. www.elia.org.gr) 
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Από τις κατασκηνώσεις της Πεντέλης. (Οι φωτογραφίες προέρχονται από Τ. Κιλίφη  

«ΠΕΝΤΕΛΗ», τόµ. Β΄, σελ. 186-187, και από τη «Γενική Ρυθµιστική Μελέτη  
Αναπτύξεως Πεντέλης», εκδ. Ι.Μ. Πεντέλης, 1975, σελ. 64) 
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Το δηµοσίευµα για τα κρούσµατα γρίπης στις κατασκηνώσεις της Πεντέλης. 

 

 
Αρ. Από την εφηµερίδα Ελεύθερο Βήµα, 23/6/1940, σελ. 3.  

∆εξ. Από την ίδια εφηµερίδα, 14/5/1940, σελ. 3. 
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4. ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 
 
Η Νέα Πεντέλη, όπως είδαµε, είναι ένας οικισµός που δηµιουργήθηκε ύστερα από τη συγκέ-
ντρωση εκεί όλων των εκδιωχθέντων από την Παλαιά Πεντέλη φυµατικών. Αν και υπάρχουν 
ενδείξεις ότι κατά την αρχαιότητα έδρευε κάποιος δήµος εκεί (βλ. Α΄ τόµο) –υπήρχε βωµός 
του Ασκληπιού στην κορυφή του Προφήτη Ηλία– είναι εξίσου άγνωστο αν η περιοχή ήταν 
κατοικήσιµη κατά τους βυζαντινούς και µεσαιωνικούς αιώνες. Ακόµα και για τα παλιά ναΰ-
δρια της περιοχής Άγιο Σίλα και Αγία Παρασκευή δε γνωρίζουµε χρονολογία ανέγερσης. Στο 
λόφο του Πρ. Ηλία, καθώς και χαµηλότερα προς τα Μελίσσια, υπάρχουν ερείπια καλυβιών 
που φαίνονται αρκετά παλαιότερα από την εποχή των φυµατικών.  
Σύµφωνα µε τον Κιλίφη, η Κοινότητα Νέας Πεντέλης αναγνωρίστηκε στις 29/11/1947, ενώ 

τον Ιούλιο του 1950, ύστερα από πολλές διαπραγµατεύσεις υπογράφτηκε το ξεπούληµα της 
δασοβριθούς εκείνης περιοχής από τη µονή. Πέρα από τους φυµατικούς, οικόπεδα αγόρασαν 
και πολλοί νησιώτες, κυρίως Παριανοί και Σαντορινιοί.  
Από τους πρώτους κατοίκους της Ν. Πεντέλης ήταν ο οπλαρχηγός Μ. Τζικουτίδης µε τα 

παιδιά του, κι εγκαταστάθηκε σε ένα τσαντίρι. Αργότερα ακολούθησαν οι πρόσφυγες της Μ. 
Ασίας.  
Υπεύθυνος της λεηλασίας του δάσους ήταν ο τότε ηγούµενος Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης 

(1938). Σηµαντικό επίσης ρόλο στην κακοποίηση του βουνού έπαιξε και ο Οικοδοµικός Συ-
νεταιρισµός, πρόεδρος του οποίου εξελέγη ο γιατρός Χατζησταµατίου, και τη δεύτερη χρονιά 
ο µηχανικός Ροζαλίων Μιχαηλίδης. Στις εκλογές του 1947 αναµίχθηκαν ο πλοίαρχος Γ. Καλ-
λέργης και ο ποιητής και συγγραφέας Κώστας Καλαντζής. Αργότερα ο Καλλέργης παραιτή-
θηκε από πρόεδρος, παραχωρώντας τη θέση του στον Καλαντζή.  
Σύµφωνα και πάλι µε τον Κιλίφη, τα οικόπεδα πουλιόνταν δύο και τρεις φορές σε διαφορε-

τικούς ιδιοκτήτες, γιατί δεν υπήρχαν συµβόλαια και κτηµατολόγιο.  
Στις 22/2/1948 έγιναν τα εγκαίνια της Κοινότητας, όπου πρώτος πρόεδρος εξελέγη ο Ν. 

Γρηγοριάδης.1 
Ακόµα, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του 1945, η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη διάλεξε την 

περιοχή γύρω από τη λίµνη Θάλωσσι για την πρώτη µετά την Κατοχή τουριστική εκδήλωση. 
Πραγµατοποιήθηκε συναυλία κλασικής µουσικής από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό 
τη διεύθυνση του Θεόδωρου Βαβαγιάννη, παλαιού µέλους της Λέσχης και συνεργάτη της.  

 

 
Η Ν. Πεντέλη κάποτε. (Φωτ. Από το βιβλίο «ΠΕΝΤΕΛΗ» του Τ. Κιλίφη, τόµ. Α΄, σελ. 335) 

                                                 
1 Τ. Κιλίφη, «ΠΕΝΤΕΛΗ», τόµ. Α΄, σελ. 315-316. 



 40 

 
Η Ν. Πεντέλη όπως ήταν παλιά. (Φωτ. από www.neapenteli-gr) 

 

 
Το δηµοσίευµα σχετικά µε τη συναυλία στο Θάλωσσι. (Αρχείο Νίκου Νέζη) 
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5. ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 
 
α. Χριστιανικοί – µεσαιωνικοί χρόνοι 
 
Μετά την ερήµωση του αρχαίου δήµου Ικαρία, η περιοχή θα πρέπει να παραδόθηκε στη Φύ-
ση. Το µόνο που γνωρίζουµε µε βεβαιότητα είναι πως από την παλαιοχριστιανική εποχή έως 
και τον 16ο αιώνα η δασοσκεπής αυτή κοιλάδα υπήρξε τόπος ασκητισµού, όπως µαρτυρούν 
τα ερείπια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας στο χώρο του ιερού του ∆ιονύσου, καθώς και τα 
ασκητήρια του Προφήτη Ηλία και Αγίου Λουκά επί του κύριου όγκου του βουνού.   
Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η έκταση από τη Νέα Ερυθραία µέχρι τον Μαραθώ-

να, που βεβαίως περιλάµβανε και όλη την ορεινή και ηµιορεινή περιοχή του ∆ιονύσου και 
της Σταµάτας, αποτελούσε τσιφλίκι που περιήλθε στην κατοχή του Ασηµάκη Ηλιόπουλου, 
µεγαλοκτηµατία από τη Μ. Ασία, ο οποίος είχε τίτλους κατοχής από τον Σουλτάνο.  
 
β. Οι ονοµασίες ∆ιόνυσος και Ραπεντώσα 
 
Η κοιλάδα της αρχαίας Ικαρίας είναι αµφίβολο αν κράτησε την αρχαία ονοµασία της και στα 
µεταχριστιανικά χρόνια· µάλλον λησµονήθηκε. Η νεότερη ονοµασία ∆ιόνυσος δόθηκε µόλις 
το 1888, ύστερα από τις ανασκαφές της Αµερικανικής Σχολής στο χώρο του αρχαίου ιερού 
και θέατρου του ∆ιονύσου.  
Η ονοµασία Ραπεντώσα είναι αρβανίτικης προέλευσης και υπάρχουν δύο εκδοχές σχετικά 

µε τη σηµασία της. Η πρώτη λέει ότι σηµαίνει «τόπος των γουρουνιών»,1 ενώ κατά τη δεύτε-
ρη εκδοχή η ονοµασία προέρχεται από την επίσης αρβανίτικη λέξη «Rrapi» (πλατάνι) η 
«Rrapesi» (πλατάνια).2 ∆εδοµένου ότι πριν από τις µεγάλες πυρκαγιές η Ραπεντώσα διέθετε 
εκτεταµένο πλατανόδασος, η δεύτερη εκδοχή κρίνεται ως ορθότερη. 
 
γ. Νεότεροι χρόνοι 
 
Η νεότερη ιστορία του ∆ιονύσου στιγµατίστηκε από την έναρξη εξόρυξης µαρµάρου στο ∆ι-
ονυσοβούνι και στη βόρεια πλευρά του κύριου όγκου του Πεντελικού στα τέλη του 19ου αιώ-
να. Στην περίοδο αυτή θα αναφερθούµε εκτενώς στο σχετικό µε τα λατοµεία κεφάλαιο.  
Τα λατοµεία ήταν το πρώτο «χτύπηµα» για την περιοχή. Το δεύτερο «χτύπηµα» επήλθε τη 

δεκαετία του ’60, όταν ο οικοδοµικός συνεταιρισµός «Νέα Αιολίδα» κατάφερε µε δικαστι-
κούς αγώνες να πάρει το τµήµα της γης όπου βρίσκεται σήµερα ο ∆ιόνυσος και να το εντάξει 
στο σχέδιο πόλης. Το 1971 ο ∆ιόνυσος απογράφηκε ως αυτοτελής οικισµός µε 836 κατοί-
κους.3 Από τότε η περιοχή τσιµεντοποιείται συνεχώς.  
 
δ. Επισκέψεις περιηγητών – παλιές περιγραφές του τοπίου  
 

Ξένοι περιηγητές 
 

Ο Richard Chandler, που όπως είδαµε στο προηγούµενο βιβλίο περιέγραψε την επίσκεψή του 
στο ιερό του ∆ιονύσου ύστερα από διανυκτέρευση στη Σταµάτα, δίνει µια περιγραφή του το-
πίου: «Τα δύο βουνά4 χωρίζονται από φαρδύ και βαθύ ρέµα, που στην αρχαιότητα ονοµαζόταν 
Ερασινός.5 Το µονοπάτι βρίσκεται στο άκρο, άγριο και στενό, σκεπασµένο µε πικροδάφνες, θά-
µνους και αειθαλή φυτά. Ένα δέντρο είχε πέσει πάνω στο µονοπάτι, αλλά περάσαµε από κάτω 
του και φτάσαµε στην πεδιάδα του Μαραθώνα στη γωνία που βρίσκεται πιο κοντά στην Αθήνα. 

                                                 
1 Λάζαρος Γεωργοκίτσος, (βλ.www.odosdionysou.blogspot.com και www.users.otenet.gr) 
2 Νίκος Νέζης: «Τοπωνυµικά της Αττικής», σελ. 314, εκδ. Ανάβαση, Αθήνα 2013. 
3 www.greendionysos.blogspot.gr. 
4 ∆ηλαδή ο κύριος όγκος της Πεντέλης και το ∆ιονυσοβούνι.  
5 Αναφέρεται στο ρέµα της Ραπεντώσας. Όµως η ονοµασία που του αποδίδει (Ερασινός) οφείλεται σε 
κάποιο λάθος, διότι µε αυτή την ονοµασία είναι γνωστός ένας ποταµός στην περιοχή των Μεσογείων.  
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Βλέπαµε την Πεντέλη συνεχίζοντας στην ίδια κατεύθυνση, προς τη θάλασσα, και µια ψηλή και 
εντυπωσιακή κορυφή, όχι µακριά από την ακτή. [...]1 

...∆ιασχίσαµε µια ορεινή ράχη, το µονοπάτι ανώµαλο και πετρώδες, και φτάσαµε σε ένα δρό-
µο ο οποίος οδηγεί ακριβώς από την Αθήνα στον Μαραθώνα. Το µέρος αυτό έχει διατηρήσει 
την αρχαία του ονοµασία, έχει πλούσια ύδατα, αλλά είναι τελείως ασήµαντο, έχοντας ελάχιστα 
σπίτια και κήπους. [...]2  
Τη Ραπεντώσα επισκέφθηκαν επίσης οι περιηγητές James Skene, ο οποίος όπως είδαµε στο 

Α΄ µέρος σχεδίασε τα ασκητήρια του Αγίου Λουκά και Αγίου ∆ιονυσίου, ενώ πολύ αργότερα 
ο James George Frazer θα αναφερθεί επιγραµµατικά στη Ραπεντώσα, χαρακτηρίζοντάς τη ως 
«ροµαντική λαγκαδιά».3 
 

Η περιγραφή του Κώστα Πασαγιάνη 
 

Λεπτοµερέστερη περιγραφή της κοιλάδας του ∆ιονύσου έχουµε από τον Κώστα Πασαγιάνη: 
«Από τον πλάτανον της Κηφισιάς, όπου σταµατούν τα αυτοκίνητα από την Αθήνα, παίρνουµε 
τον ίδιο αµαξωτό δρόµο, που βγαίνει στο Μπογιάτι. [...] 
Όλος ο δρόµος κατάφυτος δεξιά και αριστερά παιγνιδίζει µέσα στα πεύκα τα πυκνά. 
∆ύο περίπου χιλιόµετρα όξω από την Κηφισιά ο δρόµος σταυρώνεται µε τη σιδεροδροµική 

γραµµή των λατοµείων του ∆ιονύσου, στο µέρος που κατεβαίνει και χωνεύει στον κάµπο η Πε-
ντέλη. 
∆ύο περίπου ακόµη χιλιόµετρα από το σηµείο αυτό φτάνουµε στη διασταύρωση του αµαξωτού 

δρόµου. [...] Ακολουθούµε τον αµαξωτό δρόµο δεξιά και βγαίνουµε στο ∆ιόνυσο. Λίγο πριν 
φτάσουµε στο ∆ιόνυσο µονοπάτι προς τ’ αριστερά µας οδηγεί στη Σταµάτα. 
Κάτω από τα λατοµεία της Πεντέλης προς το ∆ιόνυσο, όπου άλλοτε η αγγλική εταιρία µαρµά-

ρων είχε τα µηχανοστάσιά της, πριονιστήρια κ.λπ. λίγο, λίγο τώρα γίνεται ένας εξοχικός συνοι-
κισµός. Τα παλαιά χτίρια µεταµορφώθηκαν σε ξενοδοχεία και άλλα κέντρα, σπιτάκια ξύλινα 
νέα κτίστηκαν µέσα στα πεύκα και το καλοκαίρι πολύς κόσµος συχνάζει στη δροσερή εξοχή µε 
αυτοκίνητα. 
Από τον µικρόν αυτόν συνοικισµό ανεβαίνει στα λατοµεία µονοπάτι, που µπορούµε να ανε-

βούµε στην πιο ψηλή κορυφή της Πεντέλης και από το ανατολικό µέρος του βουνού να κατε-
βούµε στο µοναστήρι της Πεντέλης...»4 
Ο ίδιος περιηγητής αναφέρεται επίσης στην ανάβασή του στη σκήτη του Προφήτη Ηλία 

στη Ρέα, περιγράφοντας το τοπίο και τη θέα που αντίκρισε από εκεί: «Ολόδροση τοποθεσία, 
γελαστή. Πεύκα ψηλά και µεγάλα πλατάνια, θάµνοι πυκνοί. Παντού φτέρες, µυρτιές κι αγριοθύ-
µαρα. Μια βρυσούλα γάργαρη.5 Ένα φτωχό ρηµοκκλήσι. Ασπρολογούν τα χυµένα σπλάχνα της 
Πεντέλης αποπάνω στα λατοµεία του ∆ιονύσου, σα χιονοστιβάδες που κατεβαίνουν. Αγναντεύ-
ουµε πέρα όλη την πρόσχαρη κοιλάδα, που απλώνεται αποκάτω µας...[...]   
Ανεβαίνουν µε τα γιορτινά τους και τα γιορντάνια τους στον Αηλιά, στις 20 Ιουλίου το καλο-

καίρι, βοσκοί και βοσκοπούλες από τα περίχωρα και ψήνουν αρνιά και κοκορέτσια. Τραγου-
δούν ξέχαρα και χορεύουν το τσάµικο κι ανασταίνουν τον Πάνα και πανηγυρίζουν τον νέον Α-
πόλλωνα». 
 

Μια περιγραφή για το ∆ιόνυσο το 1931 
 
Περιγραφή του χωριού ∆ιόνυσος µας δίνει ο Κοσµάς Ευαγγελάτος, παλιός κάτοικος της πε-
ριοχής: «Το 1931 πηγαίνω στο ∆ιόνυσο. Ανηφορίζοντας από την Εκάλη τον δρόµο προς τον 
∆ιόνυσο, τη σηµερινή Λ. ∆ιονύσου,  δεν υπήρχαν ούτε δρόµοι ούτε σπίτια. ∆εξιά στη Ρέα πρώτο 
σπίτι που συναντάς ήταν του κ. Ταµβακόπουλου και απέναντί του, το διώροφο σπίτι του τότε 
γιατρού κ. Λεώπουλου. Υπήρχαν σκόρπια στη Ρέα 3 ή 4 σπίτια. 

                                                 
1 Μάλλον εννοεί την όντως εντυπωσιακή κορυφή της Μαυρηνόρας ή την κορυφή του Αγριλικιού.  
2 «Travels in Asia, Minor and Greece: Or, An Account of a Tour», vol. I, London 1817, σελ. 179-188. 
3 «Studies in Greek Scenery, Legend and History», London 1917. 
4 «Ελληνικά Ταξίδια», σελ. 49-50, εκδ. Σιδέρης, Αθήναι 1931. 
5 Η πηγή αυτή δεν τρέχει πια. 
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Ο δρόµος συνεχίζει προς ∆ιόνυσο. 200 µέτρα πιο πάνω δεξιά, στο ύψος της Λ. Καΐρη , ήταν 
το πέτρινο σπίτι του Μανώλη Μαγγίνα και λίγο πιο πάνω  ήταν τα κονάκια των ∆ηµητρίου και 
Παναγιώτη Αλεξανδρή. 200  µέτρα πιο πάνω και δεξιά, σήµερα στην οδό Στρατή Καρά, ήταν τα 
κονάκια των Μακροδηµήτρηδων. 
Στα 800 µέτρα πιο πάνω ήταν το Καζίνο του ∆ιονύσου, δίπλα στο κτήµα Μπόµαν. Στο πίσω  

µέρος του κτήµατος Μπόµαν ήταν ο σιδηροδροµικός σταθµός ∆ιονύσου. 
Το καζίνο το είδαµε να καίγεται και να χάνεται το 1937. Απέναντι από το καζίνο  ήταν το 

∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου που έκανε ο κ. Μπόµαν. Επί της Λ. ∆ιονύσου βρισκόταν το σπίτι 
και το µαγαζί του κου Μπόµαν, απέναντι δε ακριβώς από την οικία Μπόµαν ήταν η ταβέρνα 
του Κουκουτσέα. Στην ταβέρνα του Κουκουτσέα µπορούσαν να τρώνε και οι φυµατικοί, ενώ 
στην ταβέρνα του Μπόµαν, που την παραχωρούσε δωρεάν πολλές φορές σε ντόπιους κατοίκους, 
επιτρεπόταν να τρώνε µόνο οι εργάτες  και σε καµία περίπτωση οι φυµατικοί. ∆ίπλα ακριβώς 
από την ταβέρνα του Κουκουτσέα  ήταν το ονοµαστό Σανατόριο Αποστολίδη. Και στα 100 µέ-
τρα πιο πάνω η είσοδος των Λατοµείων. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο των Λατοµείων 
Μπόµαν ήταν το σπίτι που έµενε τότε ο Ναύαρχος Γεώργιος Μπουµπούλης. Εκεί ήταν και το 
τέλος του ∆ιονύσου που ξέραµε. Πίσω από το σπίτι του ναυάρχου ήταν και το τέλος των γραµ-
µών του τραίνου. 
Το 1931 που ήρθα στο ∆ιόνυσο, η λειτουργία του τραίνου είχε ήδη διακοπεί πριν µερικούς 

µήνες. Στο σταθµό όµως ευρίσκετο ακόµη ένα βαγόνι  και εκεί έµενε µια οικογένεια. Προχω-
ρούµε το χωµατόδροµο µε κατεύθυνση το σηµερινό Κοινοτικό Κατάστηµα. 150 µέτρα και αρι-
στερά µας είναι η Βίλα όπου καθόταν ο Πρωθυπουργός Πάγκαλος. 200 µέτρα πιο κάτω η εκ-
κλησία ο Άγ. Γεώργιος.  
Αυτός ήταν  ο ∆ιόνυσος τότε. ∆ιοικητικώς υπαγόταν στην Κοινότητα Σταµάτα. Ο ∆ιόνυσος 

διοικείτο από τον κ. Θωµά Μπόµαν, που ήταν ιδιοκτήτης των λατοµείων µαρµάρου. Το δάσος 
διοικείτο από τον κ. Ηλία Ηλιόπουλο. 
Κάτοικοι στο ∆ιόνυσο ήσαν οι εξής: Ο κ. Μπόµαν και οι υπάλληλοί του. Οι βλαχοποιµέ-

νες, Αλεξανδρήδες και Μακροδηµήτρηδες. Μετά ήταν οι αδελφοί Μαγγίνα, λατόµοι. Και µετά 
ήµουν εγώ,  αυτοκινητιστής. Ήταν το 1933 που αγόρασα το υπ’ αριθµ. 26061 λεωφορείο 15 θέ-
σεων αντί 145.000 δρχ. και το βάζω στη γραµµή ∆ιόνυσος - Αθήνα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε Λε-
ωφορείο για τον ∆ιόνυσο. Λίγους µήνες µετά ο Παπανικολάου αγόρασε ένα µικρότερο λεωφο-
ρείο και το ’βαλε και εκείνος στην ίδια γραµµή και εκτελούσαµε από τρία δροµολόγια ο καθέ-
νας την ηµέρα. 
Το 1942 ήµουν µέλος της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού  διανοµής τροφίµων και λοιπών 

εφοδίων στο ∆ιόνυσο. Έτσι είχα κατάλογο όλων των τότε κατοίκων του ∆ιονύσου. Ήσαν 349 
ακριβώς. 
Το παραπάνω σύντοµο ιστορικό για το ∆ιόνυσο όπως τον γνώρισα και τον έζησα αφ’ ότου 

εγκαταστάθηκα σ’ αυτόν το 1931».1 
 

 
Ο κατάφυτος ∆ιόνυσος και τα λατοµεία Μπόµαν. (Φωτ. από D-DAI-ROM. Αρχείο Iranon) 

                                                 
1 «Η ζωή ενός Σκωτσέζου που έζησε και πέθανε στην  Αθήνα» (www.users.otenet.gr). 
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Πάνω: Ο ∆ιόνυσος όπως ήταν το 1928. (Φωτ. από το «Η ζωή ενός Σκωτσέζου που έζησε και πέθανε 
στην  Αθήνα»). Μέση: Η Ρέα και ο ∆ιόνυσος όπως ήταν το 1943. (Φωτ. Ε.Ο.Ο.Α. Παραχωρήθηκε από 
Νίκο Νέζη). Κάτω: Ο κατάφυτος ∆ιόνυσος. (Φωτ. από D-DAI-ROM. Παραχωρήθηκε από Iranon). 
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6. ΣΤΑΜΑΤΑ – ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑ – ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ 
 
α. Xριστιανικοί χρόνοι – µεσαίωνας 
 
Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η Σταµάτα υπήρξε τόπος ασκητισµού, όπως µαρτυ-
ρούν οι παλαιοχριστιανικές και βυζαντινές εκκλησίες στις οποίες αναφερθήκαµε στον Β΄ τό-
µο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, εκεί υπάρχουν και παλαιοχριστιανικοί οικισµοί, τους οποίους 
όµως δεν κατόρθωσα να εντοπίσω.  
Από την αρχαιότητα µέχρι και τα νεότερα χρόνια η Σταµάτα ήταν µια έρηµη πυκνοδασω-

µένη περιοχή, όπου στις κοιλάδες της καλλιεργούνταν αµπέλια και δηµητριακά, ενώ στα γύ-
ρω βουνά άκµαζε η κτηνοτροφία: «Τα πλούσια χώµατα των καλλιεργησίµων περιοχών έδωσαν 
εξαιρετικής ποιότητος προϊόντα τα οποία κατέστησαν επώνυµα. Τα περίφηµα περιβόλια της 
Σταµάτας, γύρω από το χωριό και κατά µήκος των ρεµάτων µε τα άφθονα νερά τους, απετέλε-
σαν το στολίδι της περιοχής και έδωσαν τα γευστικότερα προϊόντα. Επίσης τα βοσκοτόπια –
χειµερινά και θερινά– έδωσαν την ευκαιρία να αναπτυχθεί στην περιοχή η κτηνοτροφία, και έ-
τσι τα βουνά και τα ρουµάνια της να είναι γεµάτα από κοπάδια και οι φλογέρες των τσοπάνων 
να συναγωνίζονται η µια την άλλη, τουλάχιστον µέχρι των προ του πολέµου ετών. Ακόµα θυµά-
ται κανείς πως όλη η περιοχή τις εποχές του θερισµού και του τρυγητού πληµµύριζε από ζωή 
και θύµιζε ένα µεγάλο πανηγύρι. ∆εν είναι πολύ µακριά που στ’ αλώνια του χωριού µαζεύονταν 
τα σπαρτά, και ήταν δάσος οι θηµωνιές που περίµεναν τ’ αλωνίσµατά τους. ∆εν είναι επίσης 
µακριά η εποχή που ο κάµπος της Σταµάτας τον καιρό του τρυγητού γέµιζε από ζωή µε τις φω-
νές και τα τραγούδια των τρυγητάδων, και που τα βαρυφορτωµένα ζώα δηµιουργούσαν συνω-
στισµό στα στενά µονοπάτια των χωραφιών που µετέφεραν σε καλαθούνες τα σταφύλια στα πα-
τητήρια, όπου περίµεναν µπροστά στα  φρεσκοπλυµένα βαρέλια να δεχτούν τη νέα σοδιά του 
µούστου».1 
 
β. Νεότερα χρόνια 
 

Επισκέψεις περιηγητών 
 

Η Σταµάτα, παρ’ όλη την ωραιότητά της δε βρισκόταν στη λίστα προτιµήσεων των ξένων 
περιηγητών. Ωστόσο, γνωρίζουµε µε βεβαιότητα για τη διανυκτέρευση του Chandler στη 
Σταµάτα, µια µέρα πριν επισκεφθεί τον ∆ιόνυσο και τον Μαραθώνα. Ο Hobhouse, επίσης, δί-
νει µια σύντοµη περιγραφή της Σταµάτας: «...Από τη σπηλιά του Πάνα, αφήσαµε την κοίτη του 
ποταµού ο οποίος χύνεται στα βορειοδυτικά ανάµεσα από δύο ψηλούς λόφους, οι πλευρές των 
οποίων είναι γκρεµοί από κοκκινωπούς βράχους, ενώ στις κορυφές τους υπάρχει πυκνό δάσος 
πεύκων. Η πορεία µας τώρα µας έφερε στα νοτιοδυτικά µέσω ενός απότοµου ανήφορου, µέσα 
από δάση αειθαλών δέντρων, και ανάµεσα από µυρτιές, πικροδάφνες και τριανταφυλλιές.  
Σε µία ώρα και ένα τέταρτο φτάσαµε στη Σταµάτα, ένα αλβανοχώρι, το οποίο περιβάλλεται 

από λίγα καλλιεργηµένα εδάφη, στη µέση ενός άγριου δάσους. Το µονοπάτι ήταν, από εκείνο το 
µέρος όχι και τόσο απότοµο, αλλά παρά ταύτα πολύ άγριο, και µας κατηύθυνε στα νοτιοανατο-
λικά. Η Πάρνηθα βρισκόταν σε µεγάλη απόσταση στα δεξιά µας, όπου ανάµεσα σε εµάς και στο 
βουνό υπήρχαν δασωµένοι στρογγυλοί λοφίσκοι, ο ένας πάνω στον άλλον. Σε λίγη ώρα γυρίσα-
µε προς την πλευρά του Πεντελικού, και κινηθήκαµε νότια-νοτιοδυτικά, κατεβαίνοντας µια 
βαθµιδωτή πλαγιά, και από ένα καλύτερο δρόµο, αλλά µέσα από πευκοδάση. Σε µια ώρα από 
τη Σταµάτα, πηγαίνοντας όµως γρηγορότερα από το κανονικό, φτάσαµε στο χωριό της Κηφι-
σιάς...»2 
Στις αρχές του 20ού  αιώνα, ο James George Frazer θα δώσει περιγραφή του τοπίου και της 

διαδροµής που ακολούθησε από τον Μαραθώνα στην Κηφισιά, περνώντας από Σταµάτα και 
∆ιόνυσο. Κάνει λόγο επίσης για ένα κακοτράχαλο και κουραστικό µονοπάτι που ξεκινούσε 
από την Οινόη και κατέληγε στη Σταµάτα (γεµάτη πεύκα και στην εποχή του), ενώ σε κάποια 

                                                 
1 Εφηµ. “Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ”: «Η Σταµάτα του χθες και του σήµερα», βλ. www.palmina.gr. 
2 «A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, 
during the years 1809 and 1810», vol. I, Philadelphia (1817), σελ. 356. 
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σηµεία γινόταν τόσο στενό, περνώντας ανάµεσα από βράχια και γκρεµούς, ώστε υπήρχε χώ-
ρος για να περάσει ένα µόνο άλογο. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής τα δέντρα ήταν ελάχι-
στα, όµως οι βραχώδεις πλαγιές σε εκείνο το σηµείο ήταν κατάφυτες από πολλών ειδών θά-
µνους.  
Αναφέρει επίσης την ύπαρξη πηγής σκεπασµένη από πλατάνια (εννοεί µάλλον την πηγή 

Μακρυµπούρι), όπου το µονοπάτι που ακολούθησε συνδεόταν µε ένα άλλο µονοπάτι που ερ-
χόταν από τον Βρανά. Από εκεί είδε µια θαυµάσια θέα προς τη βαθιά λαγκαδιά. Από τη µία 
και από την άλλη πλευρά υψώνονταν τα βουνά γεµάτα πευκοδάση. Από τη Σταµάτα το µονο-
πάτι έφτανε στη Β∆ πλευρά της Πεντέλης, για να µπει κατόπιν στην Κηφισιά. Αναφέρει ακό-
µα την ύπαρξη ενός τρίτου µονοπατιού που ξεκινούσε κι αυτό από τον Βρανά και κατέληγε 
στη Ραπεντώσα: «Είναι ένα ανώµαλο και απότοµο µονοπάτι, µόλις και µετά βίας διαβατό, α-
κόµα και για το βαρύ πεζικό. Με µια απόσταση λίγο µεγαλύτερη από εννέα µίλια η διαδροµή 
ανηφορίζει και κατηφορίζει από µια ράχη η οποία έχει υψόµετρο περισσότερα από 2.500 πόδια 
πάνω από την πεδιάδα».1 
Το τοπίο της Σταµάτας περιγράφει στα κείµενά του και ο ταξιδιώτης Κ. Πασαγιάνης: 

«Παίρνουµε τώρα το δρόµο που ανοίγει µια πλατειά διπλή δενδροστοιχία από νεόφυτα κυπα-
ρίσσια, αριστερά στην πρόσοψη του πανδοχείου [το οποίο βρισκόταν στο Μπογιάτι]. Θα βρού-
µε κατά κει ένα άλλο µονοπάτι που θα µας βγάλει από το Μπογιάτι στη Σταµάτα. Τρία χιλιόµε-
τρα περίπου το διάστηµα. 
Το µονοπάτι περνάει ξυστά στην πλαγιά και κατεβαίνει σε µια γυµνή καλλιεργήσιµη µικρού-

τσικη κοιλάδα. Ανεβαίνει από κει µια ραχούλα πράσινη και χώνεται µέσα στα πεύκα. Προχω-
ρούµε τη βουνοπλαγιά µέσα στα πεύκα. Ακόµη λίγο κι αγναντεύουµε αριστερά µας τη Σταµάτα 
χαµηλά.  
Μια γιγάντια λεύκα – µεγαλύτερη απ’ όλες όσες µπορεί κανείς να απαντήσει στα περίχωρα 

των Αθηνών. Ολοµόναχη κυριαρχεί στο ξέφωτο. Σκεπάζει θαρρείς σαν κλωσσαριά φιλόστοργα 
κάτω από τους θεριεµένους κλώνους της τα λίγα του χωριού σπιτάκια, που ανεβαίνουν προς τη 
γυµνή ραχούλα. 
Κοντά στον τεράστιο κορµό του ωραίου δέντρου, να το πηγάδι του χωριού. Αραδίζουν εδώ 

δροσερές χωριατοπούλες και γεµίζουν τα λαγήνια τους νεράκι κρούσταλλο. Στον ίσκιο αποκάτω 
της λεύκας, δίπλα εκεί, να το µικρό το άσπρο εκκλησάκι. Μαντρογύριστο απόξω µε µαύρα πρι-
νάρια γύρω στον περίβολο. 
Τους υψηλότερους κλάδους της λεύκας, που είχαν ανεβεί να φτάσουν τα σύννεφα, κατέβηκε 

απάνω τους µια µέρα και τους τσάκισε το αστροπελέκι. Κρίµα· γιατί από τότε θα είχαν φθάσει 
στα σύγνεφα. 
Η µοναδική ωστόσο η λεύκα, το δροσερό το πηγάδι στη ρίζα της, όπου έρχονται να αντλή-

σουν το νερό και τα κρυφά τους οι κοπέλλες, το ασπρουλό εκκλησάκι µε αγριοπρίναρα στον ή-
σκιο τους, δίνουν όλη τη φυσιογνωµία στο χωριουδάκι, που τα απλά, ωραία σπιτάκια του ήρε-
µα, γαληνά, σαν προβατάκια στη χυτή άδεντρη ραχούλα.  
Κι ο αργυροπράσινος φουντωτός κόσµος του πλούσιου φυλλώµατος, που δεν έχει µαδήσει 

ακόµη στο καµαρωµένο δέντρο, κινούµενος ρυθµικά σε κάθε αλαφροφύσηµα, δίνει ένα τόνο 
εξωτικό, µια παράξενη αρµονική αντίθεση στην ξερή γύρω λιτότητα του τοπίου».2 

 
Η ονοµασία Σταµάτα 

 
∆εν έχει εξακριβωθεί µέχρι στιγµής η προέλευση της ονοµασίας Σταµάτα. Πιθανολογείται 
πως είναι αλβανικής προέλευσης. Ο Νικόλαος Πολίτης παραθέτει µια εκδοχή προερχόµενη 
από κάποια τοπική παράδοση: «Στον κάµπο του Μαραθώνα έγινε µια φορά µεγάλη µάχη. 
Τούρκοι πολλοί µε άρµενα πολλά ήρθαν να σκλαβώσουν τη χώρα και απ’ εκεί να περάσουν 
στην Αθήνα, γιατί οι Έλληνες εφύλαγαν µε πολλά πλεούµενα και τρικάταρτα τον Πειραιά. Εσυ-
νάχτηκαν απ’ όλα περίγυρα τα χωριά και από την Αθήνα, κ’ έπιασαν πόλεµο φριχτό. Αν τους 
νικήσουµε, σου λέγει, εδώ, πάει, τους σπάσαµε· δε θα ιδούν τη στράτα να φύγουν. Επολέµησαν 
από την αυγή έως το βράδυ. Απελπισµένοι επολέµησαν οι εχτροί, αλλά πλέον απελπισµένοι πο-

                                                 
1 «Studies in Greek Scenery, Legend and History», London 1917, σελ. 172-173. 
2 «Ελληνικά Ταξίδια», σελ. 47-48.  
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λέµησαν οι Έλληνες. Το αίµα επήγε ποτάµι· έφτασεν έως τα ριζά του Βρανά και έως το Μαρα-
θώνα αντίκρυ. Έσυρεν ως τη θάλασσα κ’ έβαψε κατακόκκινα τα κύµατα. Θρήνος και κακό έγι-
νε. Τέλος ενίκησαν οι Έλληνες. Οι Τούρκοι έτρεξαν να γλυτώσουν στα καράβια. Οι Έλληνες 
τους εκυνήγησαν κ’ εκεί, τους κατάσφαξαν, κανείς από τους εχθρούς δεν γύρισε πίσω. Έτρεξαν 
τότε δύο να φέρουν την είδηση στην Αθήνα. Ο ένας έτρεξε καβαλλάρης, ο άλλος πεζός κι αρµα-
τωµένος. Ο καβαλλάρης επήγεν από το Χαλάντρι· ο πεζός έπιασε τη Σταµάτα. Φτεροπόδαρος 
ανέβηκε τον Αφορεσµό και κατέβηκε στο χωριό. Καθώς τον είδαν οι γυναίκες έτρεξαν κοντά 
του· “ Σταµάτα”, του φώναζαν, “ σταµάτα!”. Ήθελαν να τον ερωτήσουν τι απόγινε η µάχη. Ε-
στάθηκε µια στιγµή να πάρει φύσηµα, κ’ έπειτα πάλι δρόµο. Τέλος φτάνει στο Ψυχικό· εκεί πήγε 
να ξεψυχήση, πιάστηκε η αναπνοή του, τα πόδια του έτρεµαν, τώρα έλεγε να πέση. Αντρειεύεται 
τότε και παίρνει βαθυό ανασασµό, και µια και δυο, έφτασε τέλος στην Αθήνα. «Ενικήσαµε!» εί-
πε, κ’ έπεσε ευτύς κ’ εξεψύχησε. Ο καβαλλάρης ταχυδρόµος ακόµα δεν εφάνηκε! Εκεί όµως 
που σταµάτησε ο πεζοδρόµος κ’ εκεί που πήρε ανάσα, άφησε τ’ όνοµα του καµώµατός του. Το 
πρώτο χωριό τ’ ωνόµασαν Σταµάτα, το δεύτερο Ψυχικό».1 
Αυτή η εκδοχή για την ετυµολογία του ονόµατος στερείται κάθε σοβαρότητας. Είναι πασι-

φανές ότι πρόκειται για µεταποιηµένη εκδοχή της αρχαίας µάχης του Μαραθώνα, µόνο που 
στη θέση των Περσών βρίσκονται οι Τούρκοι. Η ακριβής ετυµολογία θα πρέπει να αναζητη-
θεί αλλού.  

 
1912-1974 

 
Ο οικισµός της Σταµάτας ανήκε µέχρι το 1912 στο δήµο Μαραθώνα. Με την εφαρµογή της 
τότε διοικητικής διαίρεσης, µε την οποία καταργήθηκαν οι περισσότεροι διευρυµένοι δήµοι, 
η Σταµάτα εντάχθηκε στη νεοσύστατη κοινότητα Μαραθώνος όπου παρέµεινε µέχρι το 1929. 
Τη χρονιά αυτή η Σταµάτα αποσπάστηκε από την κοινότητα Μαραθώνος και αποτέλεσε έδρα 
ξεχωριστής κοινότητας στην οποία εντάχθηκαν επίσης οι οικισµοί ∆ιόνυσος, Μπάλα (Ροδό-
πολη) και Ρωσσοχώρι (∆ροσιά).2 
Το 1922, την εποχή της προσέλευσης των προσφύγων της Μ. Ασίας στην Αττική, το κρά-

τος παραχώρησε πρόχειρους καταυλισµούς στη Σταµάτα και στο Μπογιάτι.3  
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση του πληθυσµού στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός 

που δηµιούργησε την ανάγκη να αναγνωρισθεί η αυτόνοµη Κοινότητα Σταµάτας εσωκλείο-
ντας στα διοικητικά της όρια πολλούς από τους οικισµούς αυτούς, ενώ άλλοι περιλαµβάνο-
νται στα όρια του αχανούς Μαραθώνα (π.χ. Καλέτζι κ.ά.) στην Άνοιξη και στον Άγ. Στέφανο. 
Στην Μπάλα (Ροδόπολη) κατοικούσαν ελάχιστοι, που ασχολούνταν αποκλειστικά µε αγροτι-
κές εργασίες.4 
Τα επόµενα χρόνια η έκταση της κοινότητας περιορίστηκε. Το 1950 η ∆ροσιά αποσπάστη-

κε σχηµατίζοντας νέα κοινότητα, το 1965 αποσπάστηκε η Μπάλα σχηµατίζοντας την κοινό-
τητα Μπάλας (µετέπειτα κοινότητα Ροδόπολης), ενώ το 1974 ο ∆ιόνυσος αποσπάστηκε από 
την κοινότητα και εντάχθηκε στην κοινότητα Μπάλας. Στη συνέχεια η κοινότητα Σταµάτας 
έµεινε αµετάβλητη µέχρι το τέλος του 2010, οπότε και καταργήθηκε και εντάχτηκε στο νεο-
σύστατο δήµο ∆ιονύσου. 

 

7. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

α. Φραγκοκρατία – Τουρκοκρατία 
 

Στην περίοδο µεταξύ 1350 - 1455 µ.Χ., εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή του Μπογιατί-
ου, µεταξύ Πάρνηθας και Πεντέλης, Αλβανόφωνοι  εποικιστές ως αγρότες - κτηνοτρόφοι.  
Γενάρχες τους ήταν οι Μπούας, Λιόσης και Σπάτας. Οι Φράγκοι τους χρησιµοποίησαν ως ερ-
γάτες και στρατιώτες για την άµυνα της περιοχής.  

                                                 
1 «Παραδόσεις», τόµ. Α΄, εκδ. Εργάνη, Αθήνα 1965.  
2 Εφηµ. “Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ”: «Η Σταµάτα του χθες και του σήµερα», βλ. www.palmina.gr. 
3 Ανάµνηση της µικρασιατικής κληρονοµιάς αποτελούν τα ονόµατα των καταυλισµών εκείνων των πε-
ριοχών, όπως Εύξεινος Πόντος, Προκόνησσος κ.ά. 
4 www.el.wikipedia.org. 
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Στην εποχή της τουρκοκρατίας, την ευρύτερη περιοχή του Μπογιατίου κατείχαν και καλλι-
εργούσαν οι Αρβανίτες, υπό όρους. Στα µέσα περίπου του 17ου αιώνα, όταν αρχίζει η παρακ-
µή της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, οι µικρές καλλιέργειες των Αρβανιτών µετατρέπονται σε 
µεγαλύτερες εκτάσεις, τα λεγόµενα «τσιφλίκια»,  που τα κατείχαν πλούσιοι αγάδες, όπως ο 
«Μπογιάτ-Αγά» που πιθανόν να έδωσε το όνοµά του στην περιοχή.  
 
β. Η ονοµασία Μπογιάτι 
 
Υπάρχει όµως και µια δεύτερη εκδοχή για την ονοµασία. Λέγεται πως αυτή προέρχεται από 
την αρβανίτικη λέξη «µπου» που σηµαίνει «νερό». Η εικασία αυτή ενισχύεται και από το γε-
γονός ότι η περιοχή έχει πολλά νερά και πηγές. 
Κατά µια άλλη λαϊκή εκδοχή το όνοµα της περιοχής προέρχεται από την τουρκική λέξη 

«µπογιά», δηλαδή βαφή, επειδή εφύετο εκεί ένα χόρτο, «το ερυθρόθερµο» ή «ριζάρι», που 
από τις ρίζες του έβγαινε κόκκινο χρώµα.  
Άλλοι, βασιζόµενοι ίσως στην παρετυµολογία της λέξης, αναφέρουν πως υπήρχε ένας αγάς 

που έβαψε το άλογό του (Μπογιά + άτι) και από εκεί προήλθε το «Μπογιάτι».  
Μια ακόµα διαδεδοµένη εκδοχή είναι πως η ονοµασία της περιοχής  προέρχεται από το 

«µπουγάζι», ένα είδος ρεύµατος αέρα που δηµιουργείται συχνά στα µέρη αυτά, µιας και το 
Μπογιάτι βρίσκεται σε  υψόµετρο 358 µέτρων. 

 
γ. Νεότερα χρόνια 
 
Με την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Οθωµανούς, κάποιοι εύποροι Έλληνες αγόρα-
σαν τµήµατα του κτήµατος  Μπογιατίου από τους Τούρκους αγάδες της περιοχής. Ένας από 
αυτούς, ο ∆. Καλιφρονάς, αγόρασε µία έκταση 1260 στρεµµάτων, και µια άλλη έκταση αγο-
ράστηκε από τον Γ. Βλάχο. Επόµενοι γαιοκτήµονες ήταν κατά σειρά οι εξής: 1862 Θ. Ηππί-
της (δωρεά από τη µητέρα του), 1876 Κωνσταντίνος Kασσαβέτης, 1888 Κληρονόµοι Κων-
σταντίνου Αλεξανδροπούλου, 1899 Αποστ. Γρηγορίου, 1900 Μιλτιάδης  Σολωµός, 1911 Α-
ναστάσιος Γάγαλης, 1918 Λέων και Μαρής Εµπειρίκος.  
Η έκταση του κτήµατος Μπογιατίου το 1919, ανερχόταν στα 12.000 στρέµµατα µε τα όριά 

του να φθάνουν µέχρι την Βαρυµπόµπη, περνώντας το σηµερινό όριο της Εθνικής οδού κατά 
περίπου 5.500 στρέµµατα. Στο ανατολικό του όριο συνόρευε µε το κτήµα ∆ιονύσου - Σταµά-
τας που ανήκε στον Ηλιόπουλο. 
Το 1924 µέρος αυτών των εκτάσεων απαλλοτριώθηκε και µοιράστηκε µε τη µορφή κλήρων 

στους πρόσφυγες που ονόµασαν τη δική τους περιοχή «Μπογιάτι». Έτσι στον παλιό αρβανί-
τικο οικισµό δόθηκε η ονοµασία «Παλιό Μπογιάτι».  
 
δ. Η ονοµασία Άγιος Στέφανος και ο νέος οικισµός 
 
Η ονοµασία αυτή επιλέχθηκε από τους Κωνσταντινουπολίτες πρόσφυγες, µε την εγκατάστα-
σή τους στην περιοχή, το 1924. Κι αυτό, επειδή έφτασαν από τα περίχωρα της Κωνσταντι-
νούπολης, όπου ήταν τα χωριά τους, στο λιµάνι του Αγίου Στεφάνου, για να αναχωρήσουν 
για την Ελλάδα.  Έτσι το θεώρησαν ως  «το τελευταίο σηµάδι της πατρίδας τους». Στη συνέ-
χεια ο οικισµός τους, που δηµιουργήθηκε Βόρεια της σιδηροδροµικής γραµµής, ονοµάστηκε 
επίσηµα «Άγιος Στέφανος».  
Το 1929 µε το διάταγµα 24-6-1929 [Φ.Ε.Κ. 217ΙΑ/1929] οι οικισµοί Μπογιάτι, Άγιος Στέ-

φανος και Νέα Ζώργιανη αναγνωρίσθηκαν ως ξεχωριστή Κοινότητα µε την επωνυµία «Άγιος 
Στέφανος»,  η οποία όµως σε πολλά επίσηµα έγγραφα εξακολουθεί να ονοµάζεται «Οίον» 
και «Μπογιάτι». Σε έγγραφο του 1939 αναφέρεται η προσάρτηση της περιοχής Παλαιού 
Μπογιατίου από την Κοινότητα Αφιδνών στην Κοινότητα Αγίου Στεφάνου.  
Το 1958 ο Άγιος Στέφανος έγινε ∆ήµος.1 

 

                                                 
1 Όλες οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο «Οίον Μπογιάτι Άγιος Στέφανος – Το 
χθες στο Σήµερα και στο Αύριο» (βλ. www.2dimagstef.weebly.com). 
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ε. Η περιγραφή του Κ. Πασαγιάνη 
 
Περιγραφή του τοπίου του Αγίου Στεφάνου έχουµε για άλλη µια φορά από τον πεζοπόρο της 
Αττικής Πασαγιάνη: «Όλος ο δρόµος από την Κηφισιά ως το Μπογιάτι, χλ. 8 φειδοτυλίγεται 
χαριέστατα µέσα εις δάση από πεύκα. Μόλις αφήσωµεν το δάσος, πρόσχαρον και φωτεινόν α-
γναντεύοµεν εις την απέναντι χαµηλήν πλαγιά το µικρούτσικο το χωριδάκι. Μια έπαυλις εις τον 
γήλοφον και γύρω από αυτήν ολίγα πτωχικά σπιτάκια, ιδού το Μπογιάτι.  
Μεγάλα πανύψηλα κυπαρίσσια διαγράφουν έντονα εις τον γλαυκόν ορίζοντα το πλαίσιον του 

µικρού χωριού, και άφθονος πηγή ποτίζει διαρκώς τους κήπους και τα καρποφόρα δένδρα που 
τα στολίζουν».1 

 
8.  ΚΗΦΙΣΙΑ 

 

α. Χριστιανικοί χρόνοι 
 
Οι πρώτες µεταχριστιανικές αναφορές για την Κηφισιά αρχίζουν τον 3ο µ.Χ. αιώνα, όταν στη 
βιογραφία του ιστορικού Πόµπλιου Ερρένιου ∆εξίππου, αναφέρεται η µάχη που έδωσε ενα-
ντίον µιας στρατιάς Ερούλων (επιδροµείς γερµανικής καταγωγής) στην περιοχή της Κηφι-
σιάς, υποχρεώνοντάς τους σε άτακτη φυγή. Κατά τους βυζαντινούς αιώνες οι αρχαίοι ναοί έ-
γιναν βεβαίως εκκλησίες. Πέρα όµως από τις εκκλησίες στην Κηφισιά υπάρχουν και άλλα 
δύο µέχρι στιγµής βυζαντινά µνηµεία. Το ένα βρίσκεται στην περιοχή της ∆ροσιάς όπου, σε 
σωστική ανασκαφή το 2009 αποκαλύφθηκαν τµήµατα κτιρίου, δύο ληνοί (πατητήρια), σιροί 
και πιθάρια των βυζαντινών χρόνων. Κατά τους αρχαιολόγους τα ευρήµατα αυτά δηλώνουν 
βιοτεχνική χρήση του χώρου.2 Σιροί όµως υπάρχουν και σε οικόπεδο πολύ κοντά στην Πανα-
γία Ξυδού, για τους οποίους µέχρι στιγµής δε βρήκα καµία σχετική αναφορά από τους αρχαι-
ολόγους. Πιθανότατα και αυτοί να είναι της ίδιας εποχής. Στο σηµείο εκείνο βρίσκεται παρα-
πεταµένη και µια βάση αρχαίου κίονα. 
Η αρχαία ονοµασία διατηρήθηκε στα µεταχριστιανικά και νεότερα χρόνια ελαφρώς παραφ-

θαρµένη. Ο συνηθέστερος τύπος ήταν Τζιβισά, µε πολλές παραλλαγές.3 
 
β. Φραγκοκρατία – Τουρκοκρατία 
 
Πολλούς αιώνες αργότερα, και συγκεκριµένα την περίοδο 1395-1402, ξένοι κυρίως αξιω-
µατούχοι (Γάλλοι, Καταλανοί, Φλωρεντίνιοι, Ενετοί), έκτισαν στην Κηφισιά τα εξοχικά τους, 
στην περιοχή που σήµερα απλώνεται ανάµεσα στο λόφο του προφήτη Ηλία και στα Αλώνια. 
Τα σπίτια αυτά είχαν µεγάλους κήπους όπου καλλιεργούσαν φυτά, φρούτα και λουλούδια. Γι’ 
αυτές τις δουλειές χρησιµοποιούσαν Κηφισιώτες κηπουρούς και εργάτες.  
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι Κηφισιώτες υπέφεραν από την τυρρανία του διοικητή 

Χατζαλή (Χατζή Αλή), τη σκληρότητα του οποίου περιγράφει ο Παναγής Σκουζές στο «Χρο-
νικό της Σκλαβωµένης Αθήνας» (1841).  
Εκείνη την εποχή στην Κηφισιά είχαν εγκατασταθεί πολλοί Τούρκοι (φαίνεται πως η ο-

µορφιά της κηφισιώτικης φύσης δεν τους άφησε ασυγκίνητους), οι οποίοι κατασκεύασαν 
τζαµί, κρήνη και λουτρό. Σύµφωνα µε µαρτυρίες –σε χρόνους που δεν προσδιορίζονται ακρι-
βώς– διέµενε στην Κηφισιά και ένας Τούρκος διοικητής της Αθήνας, που είχε κτίσει τον 
πύργο του στη θέση όπου βρίσκεται σήµερα η εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου. Στο ίδιο ση-
µείο βρισκόταν και ο οικισµός της Τουρκοκρατίας. Η θέση αυτή είχε ιδιαίτερη σηµασία για 
τους Τούρκους, διότι –και όπως εξηγεί ο Γιώργος Πάλλης– «εξασφάλιζε αρκετά πλεονεκτήµα-
τα, καθώς βρισκόταν επάνω στο δρόµο που ένωνε την Αθήνα µε τον Μαραθώνα και παρείχε 

                                                 
1 «Αττικοί Περίπατοι», σελ. 81, εκδ. Ελευθερουδάκη, εν Αθήναις, 1922.  
2 Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού - Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονο-
µιάς: «2000-2010: Από το ανασκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων», 1η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, σελ. 37, Αθήνα 2012. (Βλ. www.yppo.gr) 
3 Γ. Πάλλης: «Τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο: Οικισµοί, οδικό δί-
κτυο και µνηµεία», σελ. 257. 



 50 

άνετη κατόπτευση του πεδινού χώρου της Κηφισιάς, αλλά και µια ευρύτατης περιοχής µέχρι και 
την Πάρνηθα». 
Σύµφωνα µε τον ίδιο ερευνητή, η εδαφική δικαιοδοσία της περιλάµβανε µία αρκετά µεγάλη 

έκταση: «Στα βόρεια εκτεινόταν µέχρι τις περιοχές Βιλτάνι και Αδάµες, στον Κηφισό. Ο ορει-
νός όγκος της Πεντέλης λειτουργούσε ως φυσικό όριο στα ανατολικά, ως το ύψωµα περίπου του 
Κοκκιναρά, µε το ναό του Αγίου Γεωργίου. Προς τα νότια βρισκόταν το Μαρούσι και νοτιοδυ-
τικά το Αράκλι και οι Κουκουβάουνες· µε τα δύο τελευταία χωριά η Κηφισιά συνόρευε στη θέση 
Λυκόβρυση, η οποία βρισκόταν µάλλον στη δικαιοδοσία της. Στα δυτικά διερχόταν ο Κηφισός· 
η έκταση ανάµεσα στο ποτάµι και τον οικισµό ήταν σχεδόν πεδινή και εδώ απλωνόταν ο ελαιώ-
νας, τα αµπέλια και οι άλλες καλλιέργειες των Κηφισιωτών. Την περιοχή αυτή διέσχιζε ένα µε-
γάλο ρέµα, που ξεκινούσε από την Πεντέλη, περνούσε τον Κοκκιναρά, συνέχιζε λίγο βόρεια του 
οικισµού και κατέληγε στον Κηφισό. Στο πρώτο τµήµα της διαδροµής του ήταν γνωστό ως ρέµα 
του Κοκκιναρά, κατόπιν, µετά τον οικισµό, ως Πύρνα και στη συνέχεια Γκόλφη ή Αγκόλφη». 
 
γ. Το τζαµί της Κηφισιάς και η οθωµανική κρήνη 
 
Στην Κηφισιά υπήρχε µεταξύ όλων των άλλων και ένα τζαµί το οποίο περιγράφει ο Α. Ορ-
λάνδος: «Μετά την αποχώρησιν των Τούρκων το τζαµί εχρησιµοποιήθη προς στρατωνισµόν 
των διωκτικών της ληστείας αποσπασµάτων, αργότερον δε κατηδαφίσθη µετά της παρ’ αυτό 
κρήνης. ∆εν εξηφανίσθη όµως εξ ολοκλήρου. Ολόκληρος η νοτία του πλευρά διετηρήθη παρά 
τον πλάτανον και εις ικανόν µάλιστα ύψος. ∆ιεσώθη δ’ επίσης παρά την Ν∆ γωνίαν του τζαµίου 
και η βάσις του µεθ’ ελικοειδούς κλίµακος µιναρέ. Επί της διατηρηθείσης δε πλευράς διακρίνε-
ται σαφώς η µία των τεσσάρων αψίδων, αίτινες εβάσταζον τον καλύπτοντα την αίθουσαν της 
προσευχής ηµισφαιρικόν θόλον. Επί τη βάσει δε των σωζοµένων λειψάνων κατηρτίσαµεν την 
παρατιθέµενην ενταύθα αναπαράστασιν της κατόψεως. Πότε ακριβώς ανηγέρθη το τζαµί της 
Κηφισιάς δεν γνωρίζοµεν».1 
 
δ. Το παλιό υδραγωγείο 
 
Σε µικρή απόσταση από τον τερµατισµό του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά βρίσκεται ένα πέτρινο κυ-
κλικό κτίσµα µε αψιδωτή πύλη δίκην πυργίσκου, το οποίο είναι ένα από τα παλιά υδραγωγεία 
της Κηφισιάς. Στο εσωτερικό του βρίσκονται κάποιες σκουριασµένες αντλίες. Άγνωστο πότε 
ακριβώς κατασκευάστηκε.  
 
δ. Εντυπώσεις περιηγητών 
 

Enliyah Chelebi (1667-1670) 
 
«Πρόκειται για ναχιέ ξεχωριστό από την Αθήνα, µε βαθµό ογδόντα ακτσέδες, που περιλαµβά-
νει: [...] χωριά. Είναι βακούφι κι ο βοεβόδας του είναι συγχρόνως και χακίµης. Ανήκει στην 
αριστοκρατία της πόλης. Υπάρχει σερντάρης και κεχαγιάς που –και οι δύο– κατοικούν στην πό-
λη. 
Η κωµόπολη έχει τριακόσια κεραµωτά σπίτια κι οι κάτοικοί της είναι µισοί σερήδες και µισοί 

καφίρηδες Ρωµιοί. Υπάρχουν: τζαµί, µεστζίτ, µεντρεσές, µεκτέπ, τεκές, χαµάµ, ένα ευρύχωρο 
και καθαρό χάνι και δέκα µαγαζιά. Περιτριγυρίζεται από ένα εύφορο κάµπο, φηµισµένο για τ’ 
αφράτα και τραγανά κεράσια του. Οι γύρω λόφοι είναι φυτεµένοι µε λιόδεντρα και σε κάθε ρά-
χη υπάρχει και µια εκκλησούλα».2 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 «Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνηµείων της Ελλάδος», Αθήναι 1933, σελ. 228-230. 
2 «Ταξίδι στην Ελλάδα», εκδ. Εκάτη, σελ. 168 
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Richard Chandler (1765) 
 
«Φτάσαµε στην Κηφισιά, ένα χωριό τοποθετηµένο στο δυτικό άκρο του Πεντελικού, δίπλα σε 
ρεµατιά.1 Η περιοχή είναι γνωστή για την αφθονία καθαρού νερού και για την απολαυστική 
σκιά [των δένδρων] που κατευνάζει τη θέρµη του καλοκαιριού. Υπάρχει ένα τζαµί, και σε αυτό 
συχνάζουν ακόµα οι Τούρκοι των Αθηνών που αποσύρονται εκείνη την εποχή στα σπίτια τους 
στο χωριό. Ο περίφηµος κωµικός ποιητής Μένανδρος ήταν από το µέρος αυτό. [...] 
Ο Ηρώδης ο Αττικός είχε τρεις αγαπηµένους, τον χαµό των οποίων θρήνησε σαν να ήταν δι-

κά του παιδιά. Τοποθέτησε αγάλµατά τους µε φορεσιές κυνηγών στους αγρούς και στα δάση, 
δίπλα στις πηγές και κάτω από τα πλατάνια, προσθέτοντας κατάρες για εκείνους οι οποίοι θα 
επιχειρούσαν να τα καταστρέψουν ή να τα µετακινήσουν. Μια από τις ερµαϊκές στήλες βρέθηκε 
σε µια ερειπωµένη εκκλησία στην Κηφισιά και βρίσκεται ανάµεσα στα [σκορπισµένα γύρω από 
την εκκλησία] µάρµαρα, και δόθηκε από τον κ. Dawkins στο πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Αυ-
τό αναπαριστούσε τον Πολυδευκίονα... Μια ακόµα στήλη βρέθηκε από τον κ. Wood, και µια 
τρίτη στον Μαραθώνα».2 

 
Edward Dodwell (1801-1806) 

 
«Ο Κηφισός ξεκινάει από την Κηφισιά, όχι µακριά από τους δυτικούς πρόποδες του Πεντελικού 
και δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Σωτήρα. Η πηγή του βρίσκεται σε βάθος και είναι εξαιρετι-
κά καθαρή, και περικλείεται από τείχος από το οποίο αυτή αναβλύζει. Αν και την είδα τη θερ-
µότερη εποχή του χρόνου, το νερό της πηγής ήταν άφθονο, ξεπηδώντας βίαια από το έδαφος. 
Πιθανώς 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 
επίσης 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 πη-
γή του Κηφισού, µιας και αυτή ενώνεται µε τον ποταµό».3 
 

William Gell (1819) 
 
Κατά την άφιξή του στην Κηφισιά επισκέφθηκε την περιοχή του µεγάλου πλατάνου του χω-
ριού, στις ρίζες του οποίου υπήρχε µια από τις πηγές του Κηφισού. Κατόπιν ανέβηκε στο 
Κεφαλάρι, στην άλλη πηγή που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία Άγιος Σωτήρας. Είναι ο µό-
νος από τους περιηγητές από τον οποίο µαθαίνουµε ότι στην Πεντέλη υπήρχε παλαιό κάστρο: 
«Από την Αγία Σωτείρα φαίνονται τα ερείπια ενός κάστρου πάνω στο Πεντελικό, που λέγεται 
Κοκκιναράς».4 Υποθέτω πως θα εννοεί κάποια ερείπια στην κορυφή του υψώµατος δίπλα 
στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στην Πολιτεία, εκεί που σήµερα υπάρχει ένα κατά πολύ µε-
ταγενέστερο κτίσµα που λέγεται «Καστράκι». Βέβαια, ούτε εκεί ούτε πουθενά αλλού στον 
Κοκκιναρά υπάρχει κάποιο ίχνος από τα ερείπια που είδε ο Gell. 
 

Sir John Hobhouse (1809-1810) 
 
 «Το µέρος αυτό είναι το πιο αγαπηµένο αναχωρητήριο των Τούρκων των Αθηνών, κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού και κατά τους φθινοπωρινούς µήνες… [...] Περιλαµβάνει 200 κατοι-
κίες. Στο κέντρο (του χωριού) υπάρχει µια ανοιχτή θέση όπου υπάρχουν δύο πηγές και ένας µε-
γάλος πλάτανος κάτω από τα κλαδιά του οποίου βρίσκεται µια επίπεδη πελεκηµένη ορθογώνια 
πέτρα η οποία χρησίµευε ως βάση για το µάζεµα νερού. [...] 
Η Κηφισιά βρίσκεται στους πρόποδες της Πεντέλης, σε µια απαλή κατηφοριά, περιτριγυρι-

σµένη από ελαιόδασος και είναι πλούσια σε νερά από τα διάφορα ρυάκια που κατεβαίνουν από 
το βουνό, και από τις πηγές του µικρού παραπόταµου του Κηφισού οι οποίες, αφού εφοδιάσουν 

                                                 
1 Εννοεί τη ρεµατιά της Πύρνας, γνωστή σήµερα ως ρέµα Κοκκιναρά.  
2 «Travels in Asia, Minor and Greece: Or, An Account of a Tour», vol. I, London 1817. 
3 «A Classical and Topographical Tour through Greece» (1819), σελ. 476. 
4 «The Itinerary of Greece, containing one hundred routes in Attica, Boeotia, Phocis, Locris and Thes-
saly», London 1819, σελ. 73. 
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τις πολλές κρήνες του χωριού και διασκορπιστούν στους γειτονικούς κήπους και στις φυτείες, 
ενώνονται στο τέλος σε ένα κανάλι σκεπασµένο µε χαλίκια και χύνονται στην πεδιάδα και στους 
ελαιώνες της Αθήνας. Αυτή η µαγευτική τοποθεσία συνεχίζει ακόµα να απαντά στην ευχάριστη 
περιγραφή που δόθηκε από εκείνον,1 που συχνά εδώ περιπλανιόταν µέσα από τις µεγάλες και 
σκιερές οδούς ή αναπαυόταν στην όχθη του αγνού κρυστάλλινου ρυακιού ξεχειλίζοντας από τα 
όρια των µαρµάρινων ιαµατικών λουτρών σε χιλιάδες ρυάκια τα οποία αναµιγνύουν το µουρ-
µουρητό τους µε τη µουσική των πουλιών».2 

 
Christopher Wordsworth (1832) 

 
«Σήµερα κατευθυνόµαστε βορειοανατολικά βαδίζοντας από την Αθήνα προς το Πεντελικόν ό-
ρος. [...] Η πορεία µας διασχίζει την αθηναϊκή πεδιάδα και φθάνει ως την Κηφισιά...[...] Μια 
πηγή µε διάφανο νερό και λίγες συστάδες σκιερών δένδρων που προσέθεταν φυσική γοητεία 
στην ξεκούραση του εύπορου και γενναιόδωρου φιλοσόφου3 παραµένουν ακόµα εδώ. Το χωριό 
διατηρεί ακόµα την παλιά του ονοµασία. [...] 
Στην Κηφισιά υπάρχει ένα σπήλαιο, αφιερωµένο στις Μοίρες, στις οποίες καταφεύγουν οι 

χωρικοί, κυρίως οι γυναίκες, για να µάθουν το πεπρωµένο ή, όπως λένε οι ίδιοι, για να δουν τη 
µοίρα τους. 

 

Στον Όλυµπον, στον κόλυβον 
στα τρία άκρα τ’ ουρανού 

όπου αι Μοίραι των Μοιρών, 
ω ηδειά µου Μοίρα 

ας έλθη τώρα να µ’ ιδή 
 

είναι µία από τις πιο χαριτωµένες µελωδίες που τραγουδούν για να επικαλεστούν το πνεύµα µό-
λις µπουν µέσα στο σπήλαιο. Πιστεύουν µάλιστα πως αν πέσει από την οροφή της σπηλιάς κά-
ποιο χαλαρά στερεωµένο κοµµάτι, αυτό σηµαίνει πως η Μοίρα θα εισακούσει τις προσευχές 
τους».4 
Κάπου αλλού θα γράψει πάλι για την Κηφισιά: «...κατηφορίζοντας [από τη µονή Πεντέλης] 

προς την κατεύθυνση της πεδιάδας των Αθηνών, στα νοτιοδυτικά, διασχίζουµε µια από τις πη-
γές του ποταµού Κηφισού. Μια άλλη βρίσκεται στην Κηφισιά, ένα µικρό χωριό στην πεδιάδα, 
στα δεξιά του δρόµου από το Πεντελικό προς την Αθήνα, σε µια απόσταση περίπου οκτώ µιλίων 
βορειοδυτικά της άλλης. Εκεί το ποτάµι αναβλύζει από τη γη από ένα τεράστιο πλάτανο και χύ-
νεται µέσα σε µια πλατιά και ήσυχη λίµνη από καθαρό νερό, πάνω από την οποία, κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες, κρέµονταν τα κλαριά και οι καρποί διάφορων δέντρων. Τα σπίτια του 
χωριού είναι σκορπισµένα ανάµεσα σε κήπους, αµπέλια και ελαιώνες».5 

 
Henri Baird (1856) 

 
«Πριν µπούµε στο βαγόνι ξανά, κατά την επιστροφή µας, πήγαµε να δούµε ένα όµορφο καταρ-
ράκτη του κύριου παραπόταµου του Κηφισού, όπου οι βράχοι που απλώνονται γύρω σε σχήµα 
µισοφέγγαρου σχηµατίζουν σπήλαιο. Το καλοκαίρι αυτό το “ Σπήλαιο των Νυµφών” πρέπει να 
είναι ένα µαγευτικό θέρετρο για τους Αθηναίους. Και η Κηφισιά, η µόνη περιοχή µε αφθονία 
νερού, ήταν άλλοτε πολύ περισσότερο αγαπηµένη τοποθεσία για τις βίλες των πλουσίων απ’ όσο 
είναι τώρα».6 
 

 

                                                 
1 Εννοεί τον Ρωµαίο συγγραφέα και λόγιο Αύλο Γέλλιο.  
2 «A Journey Though Albania and Other Provinces of  Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, 
During the Years 1809 and 1810», vol. I, σελ. 357, Philadelphia, 1817.  
3 Εννοεί τον Ηρώδη τον Αττικό.  
4 «Αθήνα - Αττική», εκδ. Εκάτη, σελ. 171-172. 
5 «Ελλάδα», εκδ. Εκάτη, σελ. 120. 
6 «Modern Greece. A narrative of a residence and travels in that country», σελ. 289, New York, 1856. 
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Henri Bell (1868-1874) 
 

 «...αφού προσπεράσουµε το Μαρούσι, ευχάριστο χωριό, χαµένο µέσα στα δέντρα, φθάνουµε 
στα πρώτα σπίτια της Κηφισιάς. ∆εξιά και αριστερά εξοχικές κατοικίες, όπου οι οικογένειες της 
Αθήνας έρχονται το καλοκαίρι, για να βρουν λίγη δροσιά, δείχνουν τις χρωµατισµένες τους 
προσόψεις µε τις πράσινες περσίδες· καγκελόπορτες οδηγούν µέσα σε ανθισµένες αυλές, και το 
καθαρό νερό που πηγάζει από το βουνό, τρέχει χαρούµενο στα αυλάκια που το κατευθύνουν µέ-
σα στους κήπους. 
Το αµάξι µας σταµατάει σε µια µικρή πλατεία που σκεπάζεται σχεδόν ολόκληρη από ένα τε-

ράστιο πλάτανο, ο χοντρός κορµός του οποίου δεν αγκαλιάζεται ούτε από έξι άντρες. Κάτω από 
τη σκιά που δηµιουργούν τα πυκνά κλαδιά του, οι καπνιστές έρχονται να περάσουν το αποµεσή-
µερο, σχηµατίζοντας γραφικές οµάδες, όπου οι κόκκινοι τόνοι από τα φέσια και τα γιλέκα, µέσα 
στην καταπράσινη αντανάκλαση των φύλλων, προσφέρουν µια τέτοια ένταση και εναλλαγή α-
ποχρώσεων που θα έκαναν τους ρεαλιστές µας να σκάσουν από το κακό τους. Το καλοκαίρι η 
πλατεία καταλαµβάνεται από τη φαναριώτικη κοινωνία. Οι κοµψές τουαλέτες, η γαλλική γλώσ-
σα που µιλιέται απ’ όλους, περισσότερο και από την ελληνική, οι νεαροί διπλωµατικοί ακόλου-
θοι που τριγυρίζουν ανέµελα από παρέα σε παρέα, όλα συντελούν στην αυταπάτη ότι µεταφέρ-
θηκε κανείς σε κάποια µικρή λουτρόπολη. Παραµένουν εκεί ως τα µεσάνυχτα, απολαµβάνοντας 
τη δροσιά που εκπέµπουν τα υγρά δέντρα, καπνίζοντας –γιατί καπνίζουν όλοι, και οι κυρίες δεν 
υστερούν στο στρίψιµο των τσιγάρων– κουβεντιάζοντας για ασήµαντα πράγµατα που έχουν ω-
στόσο µεγάλη σηµασία γι’ αυτούς που τα συζητούν, και χωρίζουν όσο γίνεται αργότερα, αφού 
έχουν οργανώσει για την επόµενη µέρα εκδροµή µε τα γαϊδουράκια, στη διάρκεια της οποίας οι 
γονείς θα παραµείνουν φυσικά στο σπίτι.  
Όποιος αρκείται σ’ ένα µικρό περίπατο µε τα πόδια, η κοιλάδα των Νυµφών προσφέρει απο-

λαυστικό καταφύγιο από τον καυτερό ήλιο. Κάτω από τα µεγάλα πλατάνια ένα ρυάκι πέφτει σαν 
µικρός καταρράκτης πάνω στα λευκά βραχάκια· µπορεί κανείς να καθίσει στην καταπράσινη 
πάντα χλόη, πράγµα πολύ σπάνιο για την Ελλάδα, και να διαβάσει τις γεµάτες ευαισθησία και 
ονειροπόληση κωµωδίες του ποιητή Μενάνδρου, τέκνου της Κηφισιάς».1 
 

John Murray (γύρω στο 1850) 
 

«...κοντά στους πρόποδες του Πεντελικού βρίσκεται το µεγάλο χωριό της Κηφισιάς, το οποίο 
διατηρεί ακόµα το όνοµα του αρχαίου δήµου στην ίδια θέση. Βρίσκεται 9 µίλια ΒΑ των Αθη-
νών, και ήταν το αγαπηµένο καλοκαιρινό θέρετρο του Ηρώδη του Αττικού, που το στόλισε µε 
κτίρια, κήπους και αγάλµατα. Οι άφθονες πηγές και τα σκιερά άλση στην Κηφισιά, καθιστούν 
την περιοχή ακόµα ως καταφύγιο των σύγχρονων Αθηναίων κατά τους ζεστούς µήνες του κα-
λοκαιριού. Υπάρχουν κάποια ευρήµατα και άλλα ίχνη αρχαιότητας στην Κηφισιά· και οι πηγές 
της είναι οι κύριες πηγές που τροφοδοτούν τον Κηφισσό...»2 

 
Κώστας Πασαγιάνης (1922) 

 
«Η Κηφισιά έχει βεβαίως ωραιοτέρα τοποθεσίαν του Μαρουσιού, αλλ’ είνε ίσως περισσότερον 
αυτού εκτεθειµένη εις τον Βορράν. Επίσης έχει ασυγκρίτως πυκνοτέραν και πλέον άφθονον 
βλάστησιν, θαλερά δάση από πεύκα, νερά τρεχούµενα, πλουσίας σύσκιους δενδροστοιχίας από 
ρωµαλέας υψηλάς λεύκας, ευθείας ρυµοτοµηµένας οδούς, µεγάλας επαύλεις και ξενοδοχεία κα-
λά. Γύρω από τον σιδηροδροµικόν σταθµόν, όπου είνε συγκεντρωµένα τα καφενεία και ζαχα-
ροπλαστεία, εξωραΐζει την περιοχήν θαλερόν και ωραιότατον, µικρόν πάρκον. 
Το πυκνότερον και χαριέστερον πευκοδάσος της Κηφισιάς είνε το Στροφίλι, κατά το 15ον χι-

λιόµετρον της οδού Αθηνών - Κηφισιάς - Τατοΐου. Η υψηλοτέρα δε και αρχαιοτέρα τοποθεσία 
αυτής είνε το Κεφαλάρι, του οποίου δυστυχώς εβυθίσθησαν τα διαυγή και άφθονα και πηγαία 
νερά, τόσον εξωραΐζοντα άλλοτε το ωραίον τοπίον.  

                                                 
1 «Voyage en Gréce», Paris (1881), σελ. 79-81. 
2 «A Handbook for Travellers», (1854), σελ. 202.  
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Άνωθεν των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Κοκκιναρά και όπισθεν των υπερκειµένων δα-
σοσκεπών από πεύκα µικρών βουνολόφων, υπάρχει επί γραφικής τοποθεσίας των προς την 
Κηφισιάν υπωρειών της Πεντέλης, χαριτωµένον ερηµοκλήσιον του Αγίου Γεωργίου, περιβαλ-
λόµενον από πεύκα και υπερύψηλα µεγάλα κυπαρίσσια.  
Από την Κηφισιάν ηµπορούµεν να εκδράµωµεν εις την Μονήν Πεντέλης, πεζοί ή µε γαϊδου-

ράκια. Ο δρόµος βατός, ανώµαλος και ακανόνιστος, αρχίζει επάνω από το Κεφαλάρι, δεξιά, 
και πηγαίνει παράλληλος προς τα ριζοβούνια του βουνού της Πεντέλης, ως που να συναντήση 
παρεµπρός τον πλατύτερον δρόµον του Μαρουσιού προς τη Μονήν, ύστερα από ένα µικρόν 
ρευµατάκι. 
Από την Κηφισιά υπάρχει και άλλος δρόµος βατός, δια την ανάβασιν εις την κορυφήν της Πε-

ντέλης απ’ ευθείας. Αλλ’ είνε δύσβατος και ανώµαλος. ∆εν τον συµβουλεύουµεν άνευ οδηγού. 
Επίσης υπάρχει άνωθεν του ερηµοκλησίου του Αγίου Γεωργίου δύσβατον και τραχύ µονοπάτι, 

αναρριχώµενον από την κορυφογραµµή του βουνού και κατερχόµενον όπισθεν εις την δροσε-
ράν τοποθεσίαν Προφήτης Ηλίας, όπου ορεινή ψυχροτάτη πηγή εντός του δάσους και φερώνυ-
µον παρεκκλήσιον, εκείθεν δε εις τον ∆ιόνυσον και τα λατοµεία. Απαραίτητος η πρόσληψις ο-
δηγού.  
Από τον πλάτανον της Κηφισιάς, προς βορράν, διευθύνεται η οδός Αθηνών - Καπανδριτίου - 

Καλάµου (χλµ. 44 και 800µ.) δεξιά δια του δάσους. 
Τον αµαξωτόν δρόµον αυτόν ακολουθούµε, αν θέλωµεν να εκδράµωµεν εις τον ∆ιόνυσον, 

Μπογιάτι, Κιούρκα κ.λπ., µέχρι του Καλάµου.  
Παρά τον πλάτανον της Κηφισιάς είνε ανηρτηµένη µία πινακίδα των διαφόρων κατευθύνσε-

ων. Εις µικράν εκείθεν απόστασιν κατά την διασταύρωσιν των οδών δευτέρα τοιαύτη µας κα-
τευθύνει αριστερά προς Τατόι, δεξιά προς το Μπογιάτι και τον ∆ιόνυσον.  
Παίρνοµεν τον δρόµον δεξιά. Εξερχόµενοι της Κηφισιάς βαδίζοµεν διαρκώς εντός του δά-

σους. Όλος ο δρόµος κατάφυτος δεξιά και αριστερά παιγνιδίζει φειδωτός µέσα εις τα πυκνότα-
τα πεύκα που µας χαρίζει την ευτυχίαν. 
Έξω από την Κηφισιά, κατά το 16 περίπου χιλιόµετρον, συναντάται ο δρόµος µε την σιδηρο-

δροµικήν γραµµήν των λατοµείων του ∆ιονύσου, ακριβώς εις το µέρος όπου χαµηλώνει και κα-
τέρχεται εις την πεδιάδα η Πεντέλη. Ο δρόµος µας εξακολουθεί τερπνός πάντοτε µέσα εις το 
δάσος των ωραίων πεύκων. Παρεµπρός από την διασταύρωσιν φθάνοµεν εις ένα µικρόν ερηµι-
κόν πανδοχείον, µε καλό πηγαδίσιο νερό, όπου ηµπορούµεν να σταθµεύσωµεν».1 

 
Βαϊδέκερ (1902) 

 
«Η Κηφισία κειµένη εις τους πρόποδας του Πεντελικού, κατά την πηγήν µάλιστα του Κηφισού 
ποταµού, όστις έδωκεν αυτή το όνοµα, είναι εκ των ωραιοτέρων χωρίων του ∆ήµου Αθηναίων, 
το προσφιλές ενδιαίτηµα της πλουτοκρατικής τάξεως της πρωτευούσης. Ο πληθυσµός αυτού α-
νέρχεται εις 1359 ψυχάς, κατά την τελευταίαν απογραφήν, αλλά κατά το θέρος είναι πολύ µεί-
ζων, ως εκ της παραθερίσεως εν αυτή πολλών ξένων, ερχοµένων ίνα ζητήσωσιν υπό την σκιάν 
των δένδρων την δρόσον και την ανάπαυσιν από των βιωτικών µεριµνών. Ήδη µάλιστα οικο-
δοµήθησαν λαµπραί επαύλεις µετά κήπων συνηρεφών, πρόκειται δε η εταιρία του σιδηροδρό-
µου, συνδροµή της Κυβερνήσεως να εξωραΐσει έτι το µέρος δι’ άλσους, πιδάκων, ηλεκτρικού 
φωτός, κιοσκίων κ.λπ.  
Ως νυν ούτω και κατά την αρχαιότητα η Κηφισία ην τόπος παραθερισµού των πλουσίων Αθη-

ναίων, ιδίως κατά την ρωµαϊκήν εποχήν. [...] Η Κηφισία και εν τοις µετέπειτα χρόνοις υπήρξε 
τόπος παραθερίσεως. Επί τουρκοκρατίας οι εις την µαλθακότητα εθισµένοι Οθωµανοί είχον ε-
νταύθα τα αγροκήπια και τέµενος, όπερ, µετά την αποκατάστασιν, χρησιµεύον ως αστυνοµικός 
σταθµός εκρηµνίσθη ήδη ίνα ευρυνθή η περί τον Μέγαν Πλάτανον πλατεία, πέριξ της οποίας 
ιδρύθησαν µεγάλα και ωραία Ξενοδοχεία (Μελά και ∆όστη) µεθ’ εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 
Εκτίσθη και καλή βρύσις, δαπάναις δηµοτικαίς. Εν τη προ των δύο µεγάλων ξενοδοχείων πλα-
τεία, υπάρχει πλάτανος και κολοσσιαία λεύκη, εφ’ ης υπάρχει άνδηρον κυκλοτερές εις ο ανέρχε-
ται τις δια ελικοειδούς κλίµακος. Εκεί κείται και το µικρόν της Κηφισιάς Μουσείον, περιλαµβά-

                                                 
1 «Αττικοί Περίπατοι», σελ. 77-79, εκδ. Ελευθερουδάκη, εν Αθήναις, 1922. 
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νον τέσσαρας σαρκοφάγους εκ λευκού µαρµάρου...[...] Εν Κηφισία υπάρχει και µικρόν εαρινόν 
θέατρον εντός του κήπου του ξενοδοχείου του κ. ∆όστη.  
Εκ της πλατείας βαίνων τις προς τα Β.Α. δι’ ωραίας δενδροφύτου οδού φθάνει εντός ¼ της 

ώρας εις την Αγίαν Σωτείραν, παρ’ η αναβρύει και ψυχρόν ύδωρ, το Κεφαλάρι, όπερ είναι κύ-
ρια πηγή του Κηφισού. ∆ένδρα υψηρεφή και δασύλλιον εκ πεύκων κοσµούσι την εκεί µαγευτι-
κήν θέσιν, ην διαρρέει κελαρίζον το ύδωρ, όπερ συναγόµενον εν µεγάλη δεξαµενή ου µακράν, 
κινεί υδρόµυλόν τινα, σχεδόν αθέατον εκ των περιβαλλόντων 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 πλάτους)· µέρος του ύδατος τούτου δια σωλήνων µετοχετεύ-
εται εις το εν Αθήναις Αδριάνειον υδραγωγείον. Εις το Κεφαλάρι υπάρχουσιν ωραία εστιατόρι-
α, εν οις πρωτεύει το του Κ. Ευαγγελίου, συχνάζει δε πολύς, ιδίως κατά τις εορτάς, κόσµος 
τρώγων και διασκεδάζων υπό την σκιάν. [...] 
Σήµερον το Β. ιδίως µέρος του χωρίου αποτελείται εξ ωραίων επαύλεων µετά κήπων λα-

µπρών, µετά δενδροφυτευµένων οδών, αίτινες οδηγούσιν εις διάφορα µέρη εκδροµών. Ούτω 
µία µεν οδός άγει εις Αµαρούσιον, παρ’ ω κείται η παραδείσιος έπαυλις του µεγάλου εθνικού 
ευεργέτου Α. Συγγρού, τα Ανάβρυτα, µετά πλουσίας βλαστήσεως, λιµνών και ποταµίων τεχνη-
τών αιτιολογούντων το αποδοθέν τω κτήµατι όνοµα, άλλη δε οδηγεί εις Πεντέλην διερχοµένη 
και δια των νέων λατοµείων µαρµάρου, άλλη δε, η ωραιοτέρα εις ∆εκέλειαν, και άλλη εις Με-
νίδιον δια Λυκοβρύσεως. 
Εκ της καταφύτου και κοµψής πλατείας του σιδηροδροµικού σταθµού, όπου πολλάκις παιανί-

ζει η µουσική και συγκεντρούται κατά το θέρος όλος ο καλός κόσµος των Αθηνών, ευθεία δεν-
δρόφυτος οδός, η της ∆εκελείας, έχουσα ένθεν κακείθεν µεγαλοπρεπείς επαύλεις, άγει εις ετέ-
ραν ροµαντικήν θέσιν Στρωφύλλι καλουµένην, όπου εν µέσω δάσους εκ πευκών, ευρίσκεται 
καφεστιατόριον µετά πίδακος. Εκεί όπου ευρίσκονται και οι ωραιότεραι επαύλεις, ων πρώτη η 
του Πρωτοπαπαδάκη, κατά δεύτερον δε λόγον αι πέντε του Πεζµατζόγλου, ιδίου εκάστη ρυθ-
µού. Εκ τούτων ωραιοτέρα η “ Ίσις” Αιγυπτιακού, είτα αι “ ∆ρυάδες” Ελληνικού, τρίτη η “ Σαµ-
ελ-κασήµ” ( αύρας πνοή) Περσικού, τετάρτη η “Έλλη” Γοτθικού, και τελευταία η Ελβετικού 
ρυθµού. Εκεί κατά το θέρος σταµατά η αµαξοστοιχία, εκείσε δε πρόκειται να µεταφερθή και ο 
σιδηρ. σταθµός».1 

 
ε. Γεγονότα το διάστηµα 1821 – 1922 
 
Στη µετα-επαναστατική περίοδο, παραχωρήθηκαν κτήµατα σε οικογένειες Κηφισιωτών που 
πολέµησαν στον αγώνα, όπως στους Κούρτηδες, στους Αναγνωστόπουλους και στους Βιλτα-
νιώτες. Κτήµατα δόθηκαν και στους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου, που αρχικά ήταν εγκα-
τεστηµένοι στον ∆ιόνυσο. Με το πέρασµα των χρόνων, την Κηφισιά προτίµησαν ως τόπο 
παραθερισµού διάσηµα ονόµατα της εποχής: οι Σούτσοι, ο Ραγκαβής, οι Μαυροµιχαλέοι κ.ά. 
Ιδιαίτερη προτίµηση στην Κηφισιά έδειξε και ο βασιλιάς Όθωνας, ο οποίος πέρασε εκεί πολ-
λά καλοκαίρια. Το Πάσχα του 1841 επισκέφθηκε την Κηφισιά ο παραµυθάς Χανς Κρίστιαν 
Αντερσεν (1805-1875). Στο βιβλίο του «Οδοιπορικό στην Ελλάδα», περιγράφει την Κηφισιά 
των µέσων του 19ου αιώνα, και δείχνει εντυπωσιασµένος από τον περίφηµο πλάτανο, τα κλα-
διά του οποίου σκίαζαν όλη σχεδόν την πλατεία του χωριού. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες εν-
στάσεις για το αν ο Άντερσεν επισκέφθηκε πράγµατι την Ελλάδα.  
Το 1857 ο αρθρογράφος υπό το ψευδώνυµο «Λέων» θα γράψει για την Κηφισιά της εποχής 

του: «22 Ιουλίου. “Ολίγοι υπάρχουσι περιηγηταί, οίτινες επισκεπτόµενοι τας Αθήνας, δεν µετα-
βαίνουσιν και εις την Κηφισιάν, χωρίον περιώνυµον δια της επαύλεως Ηρώδου του Αττικού”. 
Ταύτα έγραψε περί τας αρχάς του παρόντος αιώνος ο Πουκεβίλλος, ότε, περιηγούµενος την Ελ-
λάδα, έφθασεν και εις την πόλιν του Θησέως. Αλλ’ οποία από της εποχής, καθ’ ην έγραφεν, ε-
πήλθε µεταβολή! Εάν τότε ανάµνησις απλή είλκυσεν αυτόν εις την περιώνυµον και αρχαιοτάτην 
ταύτην πόλιν, µίαν των δώδεκα αρχαίων πόλεων της Αττικής, ει και το όνοµα µόνον απέµεινε, 
το δε µέγεθος αυτής αντιπαρήλθεν· εάν τότε ενθουσιών επεσκέφθη την έπαυλιν Ηρώδου του Ατ-
τικού, εις οποίαν έκπληξιν ήθελεν ευρεθή ο φιλέλλην ούτος και ευγενής την ψυχήν Πουκεβίλ-
λος, εάν, ζών, ανέβαινεν εις Κηφισιάν σήµερον! Αντί “ του τουρκικού κοιµητηρίου, όπερ κατά 

                                                 
1 «Οδηγός της Ελλάδος», 1902, σελ. 95-97. 
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την είσοδον ηπήντησε, πεπληρωµένον επιτυµβίων λίθων, δια καλυµµάτων οθωµανικών εστολι-
σµένων”, αντί του τουρκικού τεµένους και του µακρόθεν ορωµένου µιναρέ και των πολυαρίθ-
µων πύργων, αντί τέλος της όλως ασιατικής συµπεριφοράς των κεκλεισµένων οίκων και της 
νεκρικής σιωπής της δουλείας, ήθελεν ιδεί σήµερον τας µεν οδούς του χωρίου τούτου στολιζο-
µένας υπό Ελληνίδων, πανταχού αντιλαλούσαν την Ελληνικήν φωνήν και την όψιν της ελευθε-
ρίας αντικατοπτριζοµένην και επ’ αυτών των φύλλων των δένδρων, τον κώδωνα της Εκκλησίας 
κρούοντα καθ’ εσπέραν αντί της βαρείας και µυστηριώδους φωνής του Ιµάµου, τους υψηλούς 
των αγάδων πύργους ή εγκαταλελειµένους ή τροποποιηθέντας, παρ’ αυτοίς δε ανεγηγερµένας 
οικίας Ευρωπαϊκάς, τον µιναρέν εκλείψαντα, το τουρκικόν τέµενος µετεσχηµατισµένον εις 
στρατώνα στρατιωτών Ελλήνων, και τέλος ήθελεν ανευρεί µεν την Πλάτανον ή ως εγχώριοι κα-
λούσι ταύτην, “ την Πλατάναν”, και τας ωραίας πηγάς του χωρίου, ας εθαύµασεν, αλλ’ υπό την 
σκιάν µεν του προαιωνίου δένδρου, καθήµενου αντί του Τούρκου τοπάρχου και των αγάδων 
και Μπέηδων, Βασιλέα της Ελλάδος Ευρωπαίον, φορούντα το ένδυµα του τόπου, παρ’ αυτώ ι-
σταµένους αξιωµατικούς Έλληνας και στρατιώας και πολίτας Έλληνας, και το περιεργότερον 
πάντων, αυτόν του Σουλτάνου τον αντιπρόσωπον, ευρωπαϊστί ενδεδυµένον, προσφέροντα µεθ’ 
υποκλίσεως το σέβας αυτού εις τον άρχοντα του τόπου, τας δε πηγάς εκείνας ήθελεν ευρεί επί-
σης λαµπράς και κρυσταλλίνους, οποίαι υπήρχον κατά την εποχήν αυτού, αλλά κελαρυζούσας 
ήδη ουχί τον πένθιµον ήχον των θρήνων της αιχµαλωσίας, αλλά τον γλυκύν και ηδονικόν της 
ελευθερίας ύµνον. Οποία της ελευθερίας η επιρροή, οποία του χριστιανισµού η σωτήριος εργα-
σία! Το πενιχρόν εκείνο χωρίον, όπου δούλοι συναγελαζόµενοι άλλοτε εβίουν, οποίον ήθελεν 
ανεύρει σήµερον ο Πουκεβίλλος, επί των ερειπίων αυτού αναστηθέν! 
Αλλά παρά την ιστορικήν ταύτην αξίαν, η Κηφισιά φέρει σήµερον δια τον µακρόθεν κατερχό-

µενον εις την Ελλάδα, αξίαν άλλην. Εάν ο περιηγητής επιθυµή όπως ίδη τον πρώτον Βασιλέα 
του τόπου, προς ον από των περάτων της γης έσυρον αυτόν τόσαι αναµνήσεις, τον Βασιλέα του 
έθνους, ούτινος τα διαρκή κατορθώµατα νηπιόθεν τας ακοάς αυτού έπληξαν, υποχρεούται, ό-
πως αναβή την Κηφισιάν. Ο Βασιλεύς Όθων, αναπαυόµενος των αδιακόπων µόχθων, όσους 
συνεπάγει η Κυβέρνησις, διατρίβει από µηνός σχεδόν ήδη εν τω δήµω,  όστις, µετ’ εκείνων του 
Μαραθώνος, υπήρχε, κατά τον Φιλόστρατον, το εύνουν  ενδιαίτηµα Ηρώδου του Αττικού. Ο 
Βασιλεύς θέλει µείνει εν Κηφισιά [sic] δι’ όλου του θέρους, όπως τούτο έπραξε και εν έτει 
1849, ότε πάλιν η Βασίλισσα Αµαλία περιηγείτο κατά την Γερµανίαν. Ως βλέποµεν, η Κηφισιά 
ηυτύχησε πάντοτε, όπως απολάβη της ευνοίας των αρχόντων των Αθηνών· διότι, και κατά την 
αρχαιότητα υπήρχε το εκλεκτόν θερινόν ενδιαίτηµα των Αθηναίων, όσοι επλούτουν χρηµάτων 
και κτηµάτων. Τα ανά παν βήµα απαντώµενα µαρµάρινα αρχαία λείψανα, ικαναί επιγραφαί ε-
πιτύµβιοι της παλαιάς εποχής, τεµάχια αγαλµάτων και αγγεία εν τάφοις της Αθηναϊκής σχολής, 
µαρτυρούσι την ευπρέπειαν της παλαιάς Κηφισιάς. 
Πού κατώκησε τω 1849 και πού κατοικεί σήµερον ο Βασιλεύς; Εν τη Κηφισιά [sic] δεν υ-

πάρχει βασιλικόν τι κτήµα. Η Ελληνική βασιλεία, µόλις εγειρόµενη επί των ερειπίων, όσα επε-
σώρευσε δουλεία τόσων αιώνων, και περί άλλων επειγοµένη, ίνα φροντίζη εντονώτερον, στε-
ρείται εισέτι των µέσων, όπως συσσωρεύη πλούτη, οποία άλλα στέµµατα γηραιά κέκτηνται εν 
αφθονία. Η Κηφισιά ουδέ Οσβώρν, ουδέ Σαίν-Κλού, ουδέ Πετερχώβ ή Πόστδαµ έστι σήµερον. 
Το στέµµα ουδέν κέκτηται οίκηµα, ουδέν δε ανάκτορον ευρήσει ο ξένος περιηγητής. Ο Βασιλεύς 
της Ελλάδος, οσάκις αν θελήση, όπως µεταβή εις την Κηφισιάν, οφείλει να απευθυνθή προς 
τους ιδιώτας, οίτινες, όπως τύχωσι της εξαιρέτου τιµής, ίνα φιλοξενήσωσι τον Ηγεµόνα εν τοις 
οικήµασιν αυτών, σπεύδοντες προσφέρουσι ταύτα. Ούτω το µεν έτει 1849 ο Βασιλεύς κατώκησε 
την επί της οδού, της αγούσης εις το σπήλαιον των Νυµφών, οικίαν του θρηνουµένου έτι και 
προσφιλούς εις την µνήµην των εγχωρίων και παροίκων, του Παρέδρου Σπ. Οικονοµίδου, καθό 
ούσαν τότε την µάλλον ευρύχωρον οικία· εφέτος δε την σχήµα µάλλον µικρού εξοχικού ανακτό-
ρου ή ιδιωτικής οικίας έχουσαν έπαυλιν του µακαρίτου Μιχαήλ Τοσίτσα, µόλις ήδη περατωθεί-
σαν. Κατά περίεργον δε σύµπτωσιν η οικία αύτη κείται εις την οδόν, την προς την δυτικήν πλευ-
ρά του λόφου της Κηφισιάς κεχαραγµένην και εις την Πλάτανον άγουσαν, επ’ αυτού του µέ-
ρους, όπου υποτίθεται ότι έκειντο τα ανάκτορα Ηρώδου του Αττικού, ων σήµερον ουδέ ίχνος 
απέµεινε· ου µόνον επιγραφαί εντός του περιβόλου της οικίας ευρέθησαν, αλλά και τινα µαρµά-
ρινα ερείπια, εις το πέριξ εισέτι ορώµενα, υποδεικνύουσιν, ότι επί του µέρους ή προς το µέρος 
τούτο έκειτο η έπαυλις του µεγαλεπηβόλου εκείνου Έλληνος.  
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Άλλως λαµπροτέρα προς οικοδοµήν επαύλεως θέσις δεν εδύνατο ίνα ευρεθή. Εξερχόµενος τις 
εις τον εξώστην του οίκου, βλέπει ενώπιον αυτού εκτετυλιγµένην ωραιοτάτην και µαγευτικήν 
σκηνήν, εικόνα ποικίλην, περιλαµβάνουσαν όρη, δάση, πεδιάδας, θάλασσαν και νήσους. Αιθρί-
ας ούσης και δια του γυµνού οφθαλµού εισέτι διακρίνει τις προς βορράν µεν τα όρη της νήσου 
Ευβοίας, προς µεσηµβρίαν δε πάντοτε τα όρη της Πελοποννήσου, την θάλασσαν της Σαλαµίνος, 
τον Πειραιά και τον ανακύπτοντα από της πυρκαΐας του πολέµου ελαιώνα των Αθηνών. Προς 
δυσµάς της σκηνής ταύτης και κατά µέτωπον (διότι ο εξώστης βλέπει προς το µέρος τούτο) α-
νυψούται το του Πάρνηθος όρος, βαρύ και σοβαρόν και πεπληρωµένον δασών, εν γένει δε δια 
των διακλαδώσεών του σχηµατίζον τα τερπνότερα και ζωγραφικότερα παρασκήνια. Ως τάπης 
της µαγικής ταύτης σκηνής χρησιµεύει ο ελαιών της Κηφισιάς και του Αµαρουσίου, όστις, κατά 
τα άκρα αυτού και προς τα βορειοδυτικά ενούται και οιονεί βυθίζεται εις δάσος νεαρών πευ-
κών. Ωσεί δε εζωγραφισµένα διακρίνονται επ’ αυτού ικανά χωρία. Ουρανός επί τέλους κυα-
νούς, Ελληνικός εν ενί λόγω, ήτοι αµέτρητος εις το ύψος και εις την στιλπνότητα, ακατάληπτος 
επικρέµαται πάντοτε της ωραίας ταύτης σκηνής».1 
Το 1870 οι Κηφισιώτες συνέστησαν συνεταιρισµό µε την επωνυµία «Κοινότης Κηφισιάς». 

Επικεφαλίδα του Καταστατικού της Κοινότητας ήταν: «Κοινότης Κηφισιάς - Πρώτη Εταιρεία 
του Εξοχικού της Αττικής Λαού». Το 1882 γίνεται και η σιδηροδροµική σύνδεση Αθήνας - 
Κηφισιάς και έτσι όλο και περισσότερος κόσµος έφτανε στην Κηφισιά για παραθερισµό. Την 
εποχή εκείνη ο πληθυσµός της Κηφισιάς δεν ξεπερνούσε τους 700 κατοίκους. Τον αριθµό 
αυτό δίνει µια απογραφή στα τέλη του 19ου αιώνα. Αργότερα κτίστηκαν τα πρώτα ξενοδοχεί-
α, ενώ στα 1900 ο πληθυσµός έφτασε τους 1.500 κατοίκους. Ανάµεσα σε αυτούς υπήρξαν και 
γνωστά ονόµατα όπως Συγγρός, Καλβοκορέσης, Μπενάκης, Πεσµατζόγλου, Ρετσίνας, Χω-
ρέµης, Κασσαβέτης, Μελάς, Καζούλης.  
Τέλος, σε δηµοσίευµα του 1934 διαβάζουµε: «Το κοινοτικόν συµβούλιον Κηφισιάς εψήφισε 

χθες την διοχέτευσιν του χειµάρρου των Τριών ∆ένδρων της Πεντέλης εις το παλαιόν λατοµείον 
Καλοβελί, ο πυθµήν του οποίου είνε πορώδης ώστε τα νερά του χειµάρρου δια του τρόπου αυ-
τού να χρησιµοποιηθούν δι’ εµποτισµόν της λεκάνης της Κηφισιάς. Το έργον θα στοιχίση 500 
χιλιάδας δραχµών, θα εξασφαλίση δε τα προς άρδευσιν νερά της Κηφισιάς».2 
Και ο Καµπούρογλου αναφερόµενος στον περίφηµο πλάτανο της Κηφισιάς θα γράψει: «Εις 

τον πλάτανον της Κηφισιάς όµως λέγουν, ότι κατά τα αφελή χρόνια της πρώτης βασιλείας, έγει-
ναν και σκάνδαλα. Φαίνεται όµως, ότι τα σκάνδαλα αυτά, τα οποία εξύφαναν τους µυστικούς 
των ιστούς µέσα εις την φαντασίαν των τότε λαογράφων, ήσαν απλώς και µόνον απόρροια της 
όλως αντιθέτου αντιλήψεως του κοινωνικού βίου, των απλοϊκών και αγαθών ανθρώπων του 
τόπου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου του εισβαλόντος πολιτισµού, που τον χαρακτηρίζει απροσπέλα-
στος ευγένεια, αλλά και ανάπτυξις και λεπτότης, της πραγµατικής αρχοντιάς τα συστατικά στοι-
χεία, του πολιτισµού των Φαναριωτών, που παραθέριζον εις την Κηφισιάν, µε πιάνα, µε γαλλι-
κά τραγούδια και µε γυριστούς χορούς... 
Τα σκάνδαλα πολλάκις εξετείνοντο µέχρι των περιφήµων Πλατάνων της Χελιδονούς µε τις 

πέντε βρύσες. Εκεί έχει το κράτος του και ο φοβερός ∆ράκος, που εµφανίζεται ευτυχώς κάθε 
δεκαετίαν».3 
Στα χρόνια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, αλλά και µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η 

Κηφισιά φιλοξένησε πλήθος προσφύγων. Οι πρόσφυγες βρήκαν καταφύγιο αρχικά σε εγκα-
ταλειµµένα οικήµατα, στάβλους και αποθήκες, ενώ ορισµένοι έστηναν πρόχειρα παραπήγµα-
τα. Πολύ αργότερα, στη δεκαετία του ’60, στην Κηφισιά θα καταφύγουν και πολλοί Έλληνες 
από την Αίγυπτο.4 

 

                                                 
1 Εφηµ. “Αιών”, αρ. φυλ. 1543, 25-7-1857, σελ. 3. 
2 Εφηµ. “Aθηναϊκά Νέα”, 8-7-34, σελ. 4. 
3 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», εκδ. Καραβία, σελ. 73. 
4 Πηγές: www.4dim-kifis.att.sch.gr, και www.ethnos.gr. 
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Τα βυζαντινά ερείπια της ∆ροσιάς. (Φωτ. «2000-2010: Από το ανασκαφικό έργο των Εφορειών Αρ-

χαιοτήτων», 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σελ. 37, Αθήνα 2012. [www.yppo.gr]) 
 
 
 
 
 
 

 
Οι βυζαντινοί σιροί στην Κηφισιά. Κάτω δεξιά η βάση του κίονα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ερείπια εκκλησίας στην Κηφισιά και από πίσω η Πεντέλη. (Σχ. J. Skene) 

 
 

 
To σπήλαιο της Κηφισιάς µε τους καταρράκτες. (Σχ. Sargent) 

 
 

 
Τοπίο της Κηφισιάς. (Σχ. Herve) 
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Η οθωµανική κρήνη σε σχέδιο του 1836 από τον C. Hansen.  

(Παπανικολάου, Κρίστενσεν, Αθήνα 1818-1853) 
 

     
Αρ. Κάτοψη του τζαµιού. ∆εξ. Ο νότιος τοίχος του τζαµιού. (Σχ. και φωτ. Ορλάνδος) 

 

 
Το παλιό υδραγωγείο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η Κηφισιά όπως ήταν παλιά. (Φωτ. 1&2 από www.elia.org. Φωτ. 3  από το βιβλίο του ∆. Καµπούρο-

γλου, «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 13, εκδ. Καραβία) 



 62 

 
Χάρτης Κηφισιάς του Kaupert («Karten von Attica», B. IV, 1883) 

 
9.  ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

 

α. Χριστιανικοί χρόνοι 
 

Οµοίως και για την περιοχή του Μαραθώνα και της Νέας Μάκρης οι πληροφορίες για την 
πρώτη χριστιανική περίοδο είναι ελλειπείς. Υπάρχει µόνο µια πληροφορία, σύµφωνα µε την 
οποία ο Απόστολος Παύλος έστειλε στον Μαραθώνα επίσκοπο από τη Ρώµη το µαθητή του 
Φλέγονα για τον εκχριστιανισµό της περιοχής.1 Έπειτα από αυτό, ακολούθησε σύντοµα η µε-
τατροπή πολλών αρχαίων λατρευτικών χώρων σε εκκλησίες.  
                                                 
1 Άννα Μιχοπούλου, «Ραφήνα και Τρίγλια. Χτίζοντας ένα γεφύρι από το Αιγαίο στην Προποντίδα». 
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β. Από την τουρκοκρατία έως τα νεότερα χρόνια 
 
Κατά την τουρκοκρατία αρκετοί ξένοι περιηγητές (Dodwell, Wordsworth, Bell κ.ά.) εκδήλω-
σαν µεγάλο ενδιαφέρον για την πεδιάδα εκείνη που φιλοξένησε µια από τις ιστορικότερες 
µάχες της ελληνικής ιστορίας. Όλοι δίνουν την εικόνα µιας παντελώς έρηµης περιοχής, µε 
πολλά ξωκκλήσια και αρχαία ερείπια αλλά µε ελάχιστα σπίτια, ενώ η πεδιάδα ήταν πλούσια 
σε νερό και καρποφόρα δέντρα. Όλα τα γύρω βουνά περιγράφονται ως κατάφυτα, ενώ κάποι-
οι άλλοι περιγράφουν µια γυµνή πεδιάδα, αποτελούµενη ως επί το πλείστον από καλλιεργή-
σιµη γη.  
Μέχρι και τις αρχές του προηγούµενου αιώνα ο Μαραθώνας, όπως και η Νέα Μάκρη, ήταν 

ένας τόπος ελώδης, ακατοίκητος, ένα άγριο µέρος που δεν παρείχε καµία προϋπόθεση να φι-
λοξενήσει ανθρώπους. Στη Νέα Μάκρη αρχικά υπήρχαν Σαρακατσάνοι βοσκοί που ζούσαν 
σε κονάκια στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και της Ανατολής, στους πρόποδες της Πεντέ-
λης. Το 1923 εγκαθίστανται στην περιοχή πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία οι οποίοι αρχικά 
έµεναν σε σκηνές.1 Εκεί θα µείνουν προσωρινά µέχρι να κατασκευαστούν τα πλινθόκτιστα 
σπίτια του συνοικισµού. Κάποιοι χρησιµοποίησαν διάφορα ετοιµόρροπα κελιά της µονής του 
Οσίου Εφραίµ, κάποιοι άλλοι χρησιµοποίησαν µια αποθήκη στην Ανατολή και κάποιοι άλλοι 
έκτισαν σπίτια στη Χάνα, το παλιό Λιοτρίβι, και οι υπόλοιπες οικογένειες εγκαταστάθηκαν 
σε στρατιωτικές σκηνές γύρω από το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Το κτίσιµο των σπιτιών 
διήρκησε από το 1924 έως το 1927, και τα σπίτια διανεµήθηκαν µε κλήρο. Κατέβασαν νερό 
από τη µονή του Οσ. Εφραίµ, και η πρώτη βρύση φτιάχτηκε κάτω από το µεγάλο πεύκο της 
κεντρικής πλατείας. Έτσι, ο πρώτος οικισµός δηµιουργήθηκε από πρόσφυγες Μακρηνούς και 
Λιβισιανούς από τη Μικρά Ασία, εξ ου και η ονοµασία Νέα Μάκρη, από τη Μάκρη της Μ. 
Ασίας. Μέχρι τότε η περιοχή λεγόταν Ξυλοκέριζα. Όλα αυτά υπό την αιγίδα του ελληνικού 
κράτους, το οποίο έφτιαξε δύο οικισµούς από πλινθόκτιστα σπίτια για τους προϋπάρχοντες 
στην περιοχή Σαρακατσάνους. Το ελληνικό κράτος διέθεσε στους πρόσφυγες 7.368 στρέµµα-
τα για εγκατάσταση και γεωργική απασχόληση. Σε κάθε οικογένεια παραχωρήθηκε ένα οικό-
πεδο 500 τ.µ. στη θέση γύρω από την κεντρική πλατεία καθώς και έκταση µε κλήρο –περίπου 
40 στρέµµατα κατατµηµένα σε µικρότερες επιφάνειες– µε σκοπό τη γεωργική εκµετάλλευση 
(ελιές, αµπέλια και ρητίνευση πεύκων).  
Μέχρι το 1950-55 οι κάτοικοι ασχολούνταν κατά βάση µε την αγροτική ζωή. Μετά το 1960 

γκρεµίζονται τα παλιά σπίτια, η οικονοµία και η απασχόληση των κατοίκων αλλάζει, ενώ άρ-
χισαν να συρρέουν στην περιοχή κάτοικοι από την Αθήνα για µόνιµη εγκατάσταση. Υπήρξαν 
βέβαια και µεγαλοϊδιοκτήτες οι οποίοι αγόρασαν από τη Μονή Πεντέλης µεγάλες εκτάσεις, 
ενώ άλλες εκτάσεις αγοράστηκαν από συνεταιρισµούς. Νωρίτερα βέβαια, το 1930, 16 άτοµα 
–εκ των οποίων οι περισσότεροι κυνηγοί– εξαγόρασαν από τη µονή Πεντέλης περίπου 2.000 
στρέµµατα. Βρέθηκαν δικαστικές επιστολές που έδειχναν πως η έκταση που τους παρέδωσε η 
µονή ήταν κατά 900 στρέµµατα µικρότερη από αυτή που πλήρωσαν. Υπήρξαν βέβαια και οι 
Μαρουσιώτες καταπατητές, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν πριν από τον πόλεµο στη θέση Ζού-
µπερι. Αυτοί αργότερα εξαγόρασαν τις εκτάσεις τις οποίες κατείχαν µε βάση το νόµο 3606 
«περί εξαγοράς εκτάσεων κατεχοµένων µέχρι το 1956» και έκαναν ιδιωτική πολεοδόµηση. 
Την ίδια εποχή κάτοικοι των Σπάτων εξαγόρασαν µια µεγάλη έκταση µεταξύ Αγίου Ανδρέα 
και Αγίας Μαρίνας. Το 1970 εγκαταστάθηκαν στη Ν. Μάκρη Θεσσαλοί Σαρακατσάνοι καλ-
λιεργητές αναζητώντας εργασία στο Μαραθώνα.2 

 
 
 
 

                                                 
1 Μετά την υπό των Τούρκων εκκένωση των µικρασιατικών πόλεων Μάκρη και Λιβίσι το ’22, οι κά-
τοικοι σκορπίστηκαν στην Ελλάδα. Από αυτούς, 93 οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη Νέα Μάκρη.  
2 Για τις πληροφορίες βλ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μαρία Μηλά, διπλωµατική εργασία: «Αστι-
κή διάχυση και αυθαίρετη δόµηση στον παράκτιο χώρο. Προς τη διαµόρφωση µιας χωρικής πολιτικής 
για τις περιαστικές περιοχές. Το παράδειγµα του δήµου Νέας Μάκρης». Αθήνα, Φεβρουάριος 2009, σελ. 
24. 
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γ.  Εντυπώσεις περιηγητών 
 

Richard Chandler (1765) 
 

«Η πεδιάδα του Μαραθώνα είναι µακρόστενη. Στην αντίθετη πλευρά όπου βρίσκονται τα βου-
νά, όπου βρίσκεται και το χωριό, βρίσκεται η θάλασσα. Η Πεντέλη, µε µια λίµνη στο άκρο της, 
όπως παρατήρησα από µία των κορυφών, είναι το νοτιότερο όριο. Στο άλλο άκρο βρίσκεται 
ακόµα µια ράχη, ο ισθµός ενός αξιοσηµείωτου ακρωτηρίου, που λέγεται Κυνόσουρα. Αυτό βρί-
σκεται πέρα από ένα έλος ή λίµνη από το οποίο απορρέει ένα ρυάκι. [...] Πολλά υδρόβια που-
λιά...[...] Το έδαφος είναι εξαιρετικά γόνιµο. Περάσαµε µέσα από αδιαπέραστες καλλιέργειες 
καλαµποκιού, και το κριθάρι αυτού του µονοπατιού στην αρχαιότητα λεγόταν Αχίλλειον, ίσως 
λόγω του ύψους του. 
Ο Wheler, ταξιδεύοντας στην πεδιάδα, πέρασε από τον Μαραθώνα και διέσχισε ένα ποτάµι, 

το οποίο κατεβαίνει από τα βουνά και καταλήγει στη θάλασσα. Μετά έφτασε σε µια πηγή...[...] 
Κάποιοι καλόγεροι, ή µοναχοί, από το µοναστήρι της Πεντέλης ασχολούνται µε την αλιεία...[...]   
∆ίπλα στην πηγή υπάρχει µια ερειπωµένη πόλη και µία εκκλησία όπου υπέθεσε πως είναι η 

Τρικόρυθος. Ένα µίλι µακρύτερα ήταν ένα χωριό, το Σούλι, κατοικηµένο από Αλβανούς που εί-
χαν ένα άλλο χωριό µε το ίδιο όνοµα µέσα στα βουνά. Το κρύο τους ανάγκασε να κατεβαίνουν 
µε τα βόδια τους το χειµώνα, και το καλοκαίρι µε την ξηρασία και τις µύγες από τη λίµνη να 
συρρέουν, να επιστρέφουν. [...] 

“ Λίγο πιο πέρα από την πεδιάδα”, λέει ο Παυσανίας, “ είναι η σπηλιά του Πάνα”. Ζήτησα να 
µάθω για αυτή τη σπηλιά από ένα χωρικό που µε πλησίασε καθώς στεκόµουν κάτω από µια ε-
λιά. Με διαβεβαίωσε ότι δε βρισκόταν πολύ έξω από το δρόµο µου προς τον Μαραθώνα, και 
ανέλαβε να µε καθοδηγήσει σε αυτή. Στην κοιλάδα που εισχωρήσαµε, κοντά στα υπολείµµατα 
ενός µικρού κτίσµατος, πιθανότατα τάφου, βρισκόταν κατα γης το ακέφαλο άγαλµα καθιστής 
γυναίκας».1 
 

Edward Dodwell (1801-1806) 
 

«Σε δύο ώρες και σαράντα λεπτά από το Καπανδρίτι φτάσαµε στο χωριό του Μαραθώνα έχο-
ντας περάσει πάνω από εννιά ρέµατα, πολλά µικρά ξωκκλήσια και σκόρπια ίχνη της αρχαιότη-
τας που δεν µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα από πού προέρχονταν.  
Το χωριό, το οποίο απέχει περίπου τρία χιλιόµετρα από τη θάλασσα αλλά µε µικρότερη από-

σταση από τους πρόποδες του Πεντελικού, είναι από τις πιο όµορφες τοποθεσίες της Αττικής 
και είναι πλούσιο µε πολλών ειδών καρποφόρα δέντρα όπως καρυδιές, συκιές, ροδιές, αχλαδιές 
και κερασιές».2 
 

Sir John Hobhouse (1809-1810) 
 

 «...Το πρωί της επόµενης µέρας ήταν αφιερωµένο στην εξέταση των τοποθεσιών του Μαραθώ-
να. Ένας λοφίσκος πριν την αγροικία όπου είχαµε κοιµηθεί, παρείχε µια θέα όλης της περιοχής. 
[...] 
Το χωριό που σήµερα λέγεται Μαραθώνας βρίσκεται σε ένα  βαθούλωµα ανάµεσα στους λό-

φους, ένα µίλι περίπου βορειότερα από τις αλβανικές αγροικίες. Κατοικείται από λίγους Τούρ-
κους και πλαισιώνεται από κήπους. Ένας ποταµός που κάποτε λεγόταν Χάραδρος χύνεται από 
το σηµείο που βρίσκεται το χωριό, και περνώντας από τις αγροικίες κάνει ελιγµούς πριν το λο-
φίσκο, κάνοντας στροφή προς τα βορειοδυτικά και συνεχίζει προς αυτήν την κατεύθυνση ώσπου 
χύνεται σε ένα µεγάλο έλος ή λίµνη... [...] Ο Χάραδρος ρέει κοντά στον ερειπωµένο πύργο3 και 
στις αγροικίες. [...] 
Προχωρώντας για δύο µίλια µε κατεύθυνση προς τα νότια της πεδιάδας, µε την ακτή να είναι 

στα αριστερά, και σε µισό χιλιόµετρο απόσταση από την ακτή βρίσκεται ένα µεγάλο ύψωµα, µε 
ύψος περίπου δέκα πέντε πόδια και περίµετρο τριάντα βήµατα, το οποίο θεωρείται πως είναι ο 

                                                 
1 «Travels in Asia Minor and Greece», London 1817, σελ. 184-188. 
2 «A Classical and Topographical Tour through Greece» (1819) 
3 Εννοεί τον πύργο της Οινόης. 
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τύµβος των Αθηναίων ηρώων. Στέκεται µονάχος στο επίπεδο έδαφος, τραβώντας κατευθείαν 
την προσοχή, όχι µόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν στην πεδιάδα, αλλά ακόµα και στα πλοία που 
πλέουν στο κανάλι ανάµεσα στο Νεγροπόντε [Εύβοια] και στο µέρος αυτό. Μια κάθετη τοµή έ-
χει ανοιχτεί στο χώµα, πάνω στην κορυφή (του τύµβου) από κάποιους αρχαιοδίφες: οπωσδήπο-
τε πάρθηκαν διάφορα για σουβενίρ! Όταν στέκεσαι πάνω στον τύµβο µε πλάτη προς τη θάλασ-
σα, βλέπεις µια επίπεδη κοιλάδα στα βορειοδυτικά της µεγάλης πεδιάδας, το Πεντελικό στα νό-
τια και τον χαµηλό απότοµο λόφο στα βόρεια. Στο δυτικό άκρο αυτής της κοιλάδας είναι το µι-
κρό χωριό Βραώνα κοντά στην περιοχή της αρχαίας Βραυρώνας...1 [...] 
Στο δυτικό άκρο της επίπεδης κοιλάδας εµφανίζεται κοντά στο νέο Μαραθώνα, από τον ο-

ποίο χωρίζεται µε την απόληξη του χαµηλού λόφου, η περιοχή που πιθανότατα βρισκόταν το 
Ηράκλειον (ιερό του Ηρακλή). [...] 

[...] Λιγότερο από ένα µίλι στα νοτιοανατολικά του τύµβου, και κοντά στη θάλασσα, υπάρχει 
ένα κοµµάτι γης, όχι πολύ µεγάλο, που µοιάζει µε νησί, εκεί που λιµνάζει το ρέµα το οποίο κυ-
λάει από την κοιλάδα της Βραώνας, και το οποίο φαίνεται πως κάποτε λεγόταν Ερασίνος. Είναι 
εύκολο να περάσει κάποιος το βάλτο που περιβάλλει το νησί.  
Στο µέρος αυτό υπάρχουν διάφορες επιτύµβιες στήλες, πέντε εκ των οποίων στέκονται όρθιες 

ενώ οι άλλες κείνται επί εδάφους. Το µήκος µιας από αυτές είναι οκτώµιση πόδια, και η περίµε-
τρος πέντε πόδια. ∆ε φέρουν πάνω τους επιγραφές. Υπάρχει ακόµα ένα ορθογώνιο µάρµαρο, 
που µοιάζει µε βάθρο· και µέσα στη λίµνη, στο ίδιο νησί, βρίσκεται ένα ακέφαλο άγαλµα καθι-
στής γυναίκας από εξαιρετικό και καλοδουλεµένο λευκό µάρµαρο. 
Ο τύµβος των Αθηναίων έχει πάνω του επιτύµβιες στήλες, µε τα ονόµατα και τις φυλές των 

Αθηναίων που σφαγιάστηκαν στη µάχη. Τα υπολείµµατα στο µικρό νησί θεωρείται από κάποι-
ους  πως έχουν να κάνουν µε τα εν λόγω µνηµεία....[...] 

[...] Πέρα από τις αλβανικές αγροικίες όπου είχαµε αναπαυθεί, προς το βάλτο και το ακρωτή-
ριο στα βορειοανατολικά, η πεδιάδα φαίνεται αρκετά καλλιεργηµένη και πυκνά δασωµένη προς 
το ακρωτήριο. Βουβάλια τρέφονται στα βοσκοτόπια, κοντά στο βάλτο, ενώ υπάρχει και ψαρό-
τοπος, όπου αφθονούν τα µεγάλα χέλια, και ανήκει στους καλόγερους της Πεντέλης. Σε µια πη-
γή, κοντά σε µια εκκλησία, από την πλευρά του βάλτου, ο κ. G. Wheler είδε κάποια ερείπια, για 
τα οποία πίστευε ότι σηµατοδοτούσαν την περιοχή της Τρικορύθου, της πόλης µετά τον Μαρα-
θώνα, πάνω στην παραλία. Πέρα από την ερειπωµένη εκκλησία, ύστερα από ένα µίλι, υπάρχει 
ένα αλβανοχώρι· και τρία-τέσσερα µίλια µακρύτερα, προς το βορρά υπάρχει το Ταυρόκαστρο ή 
Εβραιόκαστρο, στην περιοχή του Ραµνούντα... […] 
Έχοντας ξοδέψει κάµποσο χρόνο παρατηρώντας την πεδιάδα από διάφορα σηµεία, και µετά 

την επίσκεψη στον τύµβο και στα ερείπια του βάλτου, ξεκινήσαµε την επιστροφή µας στην Αθή-
να. Οι αποσκευές είχαν σταλεί από νωρίς το πρωί. 
Προχωρώντας βορειοδυτικά του τύµβου, προς την κοιλάδα της Βραώνας, σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα περάσαµε από τα ερείπια µιας εκκλησίας. Από εκείνο το µέρος πήραµε µια βορειότερη 
κατεύθυνση προς το Μαραθώνα, και φτάνοντας στις όχθες του Χαράδρου, είχαµε τον ερειπω-
µένο πύργο και τις αλβανικές αγροικίες στα δεξιά. ∆ιασχίσαµε το ποτάµι, το οποίο είναι αξιο-
σηµείωτο, για ελληνικό ποτάµι, και προχωρώντας κατά µήκος της κοίτης για δέκα λεπτά φτά-
σαµε στο χωριό που λέγεται Μαραθώνας, εκεί όπου βρίσκονται οι δύο αγροικίες χαµηλότερα 
στην πεδιάδα  
Στην ανατολική πλευρά του Μαραθώνα υπάρχει ένα σηµείο, εκεί όπου µάλλον βρισκόταν η 

αρχαία πόλη, και δύο θραύσµατα µιας παλιάς καµάρας φαίνονται ακόµα σε ένα από τους κή-
πους. Το χωριό έχει θέα κάτω σε µια στενή κοιλάδα, που περικλείεται από χαµηλούς λόφους 
στα δυτικά  και ψηλούς γκρεµούς στην ανατολική όχθη [του ποταµού]· και µέσα από αυτή την 
κοιλάδα χύνεται το ποτάµι µε κλίση προς τα δυτικά. Ο τύµβος, όλη η έκταση της πεδιάδας, η 
βραχώδης ράχη του ακρωτηρίου Κυνόσουρα, στο νοτιότερο άκρο, και το ψηλό ακρωτήριο πά-
νω από το Ράφτη είναι ορατά από τον Μαραθώνα. Στην πίσω πλευρά, στα βόρεια του χωριού, 
υπάρχουν υπάρχουν µεγάλοι λόφοι, µέρος της “ αλυσίδας” των βουνών τα οποία συνθέτουν το 
βορειότερο όριο της πεδιάδας των Αθηνών και επίσης, από τη µία πλευρά το άκρο του Πεντελι-
κού και από την άλλη το άκρο της Πάρνηθας. [...] Ο λόφος που βρίσκεται πίσω ακριβώς από 
τον Μαραθώνα λέγεται το βουνό του Πάνα. 

                                                 
1 Εννοεί τον Βρανά. Πρόκειται για τη γνωστή λανθασµένη ταύτιση του Βρανά µε την Βραυρώνα. 
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Από τον Μαραθώνα περάσαµε στη δυτική πλευρά, διασχίζοντας το ποτάµι για δεύτερη φορά, 
και κλίνοντας ελάχιστα εκτός δρόµου προς το βορρά για να δούµε τη σπηλιά του Πάνα, η οποία 
ενώ µνηµονεύεται από τον Παυσανία ως αξιοθέατη, δεν έχει τίποτε εκεί µέσα που να σου τρα-
βήξει την προσοχή. Κάτω από αυτή τη σπηλιά, η οποία απέχει ένα µίλι περίπου από τον Μαρα-
θώνα, βρίσκονται κάποια µεγάλα βράχια [...] και κάτω από αυτά υπάρχει µια µεγάλη πηγή που 
ρέει παφλάζοντας, η οποία, µέσα από ένα τεχνητό κανάλι, γυρίζει ένα µύλο και κατόπιν χύνεται 
στον Χάραδρο».1 
 

 
Μαραθώνας. Στο βάθος ο Τύµβος. (Dodwell) 

 
William Turner (1811-1816) 

 
«Ψηλότερα προς το βουνό, στα χαµηλά του οποίου στέκονται έξι τύµβοι, βρίσκεται το µικρό 
Ελληνικό χωριό του Βρανά, όπου υπάρχουν µόνο έξι αγροικίες και µια µικρή εκκλησία. Τώρα 
δεν υπάρχουν Τούρκοι στο χωριό, οι οποίοι, στην Ελλάδα σπανίως επιλέγουν χωριά για την κα-
τοίκησή τους. Φτάσαµε εκεί στις 6, και πήγαµε στο σπίτι του Παπά όπου µας έβαλαν σε ένα ά-
θλιο γυµνό δωµάτιο, όπου η µόνη του επίπλωση αποτελούνταν από δύο χαλάκια. Εν τούτοις 
εδώ µας έφτιαξαν δύο άνετα κρεβάτια και ένα καλό δείπνο µε αυγά και γάλα. Το βράδυ είχε 
φεγγάρι, αλλά παρ’ όλο που βρισκόταν στο πρώτο τέταρτο δεν µπορούσαµε να δούµε στη λάµψη 
του την πεδιάδα από κάτω µας. Επειδή όπως αναφέρει ο Παυσανίας ακούγονται συχνά τη νύ-
χτα πολεµικές κραυγές στην πεδιάδα, ρώτησα τον Παπά εάν υπήρξε αυτήκοος µάρτυρας σε κάτι 
τέτοιο. Μου είπε ότι την 1η Μαΐου της χρονιάς εκείνης άκουσε τη νύχτα ένα πολύ δυνατό χλιµί-
ντρισµα αλόγων, κοντά στο σηµείο όπου του είχαν πει ότι κάποτε είχε γίνει µια µεγάλη µάχη, 
και, επειδή υπάρχουν πολύ λίγα άλογα στη γειτονιά, δεν µπορούσε να το αποδώσει παρά σε υ-
περφυσικά αίτια. Πριν τρία χρόνια κάποιος βοσκός από ένα γειτονικό χωριό βρισκόταν µε το 
κοπάδι του στο ίδιο σηµείο, και τρόµαξε τόσο πολύ από τις κραυγές ανδρών και τα χλιµιντρί-
σµατα των αλόγων ώστε παράτησε το κοπάδι µέσα στη νύχτα και έτρεξε πίσω στο χωριό. Και 
ακόµα, 18 χρόνια πριν 36 Τούρκοι που ζούσαν στο χωριό τροµοκρατήθηκαν τόσο πολύ βλέπο-
ντας ένα µικρόσωµο άνθρωπο πάνω σε άλογο να καλπάζει µέσα στο αδιάβατο βουνό (πίσω και 
σε µεγαλύτερη απόσταση από την πεδιάδα και ψηλότερα από τον Βρανά) κοντά στη µικρή εκ-
κλησία, που έφυγαν από το χωριό και δεν ξαναγύρισαν ποτέ. ∆εν είχε αµφιβολία, πρόσθεσε πως 
αυτό ήταν το φάσµα του αγίου Γεωργίου, στον οποίο είναι αφιερωµένη η εκκλησία. Αφού τον 
ρώτησα για όλους αυτούς τους περίεργους δεισιδαιµονικούς θρύλους, τους οποίους φάνηκε να 
πιστεύει ανεπιφύλακτα, ξαπλώσαµε και όντας πολύ κουρασµένοι από τους κόπους της ηµέρας, 
κοιµηθήκαµε βαθιά ως το πρωί».2 
 

 

                                                 
1 «A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, 
during the years 1809 and 1810», vol. I, Philadelphia (1817), σελ. 350-356. 
2 «Journal of a Tour in the Levant», vol. 1, London 1820, σελ. 348-349. 
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Thomas Jolliffe (1817) 
 
«Χθες πήγαµε έφιπποι στον Μαραθώνα, απόσταση από εδώ γύρω στα δώδεκα χιλιόµετρα· αλλά 
η διαδροµή είναι κατά ένα µέρος πάνω από τα βουνά και κατά τόπους δύσκολη. Καθώς κατη-
φορίζαµε προς την πεδιάδα αποκλίναµε της πορείας µας περίπου για ένα τέταρτο του χιλιοµέ-
τρου προς τα αριστερά, µε σκοπό να εξερευνήσουµε µια σπηλιά, για την οποία είχε κάνει νύξη ο 
Παυσανίας... [...] Απ’ όσο παρατήρησα, δε διαφέρει (η σπηλιά) από άλλα υπόγεια κοιλώµατα, 
εκτός από το ότι έχει δύο εισόδους κοντά τη µία στην άλλη.1 Κάθε µία από αυτές είναι χαµηλή 
και στενή, αλλά οδηγούν σε ένα θάλαµο επαρκώς µεγάλο ώστε να επιτρέπει σε κάποιον να στα-
θεί όρθιος. Εδώ, ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτε το αξιοπρόσεκτο, εκτός από τις συνηθισµένες 
κρούστες από το νερό που στάζει. ∆εν υπάρχουν βεβαίως επιγραφές ή αρχαία ίχνη κάθε είδους 
που θα µπορούσα να ανακαλύψω. Από τη δεισιδαιµονία των αρχαίων κατοίκων της περιφέρει-
ας αφιέρωθηκε αυτός ο υπόγειος θάλαµος στον θεό Πάνα...[...] 
Ένα ποτάµι ελίσσεται µέσα στην κοιλάδα, στη ρίζα του λόφου. Το νερό είναι καθαρό και το 

κανάλι σχετικά πλατύ αλλά γενικά ρηχό. Το θέατρο της µάχης είναι µεγάλη πεδιάδα, περιορι-
σµένη στα ανατολικά από τη θάλασσα, στο νότο από µια οροσειρά, και από µια σπασµένη αλυ-
σίδα λόφων στο βορρά. [...] 
Το έδαφος είναι ανοιχτόχρωµο και αναµφίβολα καλλιεργηµένο, αλλά υποβλήθηκε σε άκρως 

κακή καλλιέργεια. Ακρωτηριασµένα θραύσµατα αγαλµάτων έχουν ξεθαφτεί από το άροτρο σε 
διάφορα σηµεία...[...] Κοιµηθήκαµε σε ένα χωριό κοντά στο σηµείο όπου είχαν στρατοπεδεύσει 
οι ενωµένες δυνάµεις Αθηναίων και Πλαταιέων, και µείναµε σε ένα πολύ ευρύχωρο δωµάτιο, 
το οποίο έβλεπε στα µονοπάτια του βουνού απέναντι».2 

 
William Gell (1819) 

 
Φτάνοντας στον Μαραθώνα, ο Gell επισκέφθηκε το µεσαιωνικό πύργο και το σπήλαιο του 
Πανός στην Οινόη, που λανθασµένα λέει ότι βρίσκεται στον Βρανά. Για τη σπηλιά και τη γύ-
ρω περιοχή γράφει τούτα: «Βόρεια αυτού του πύργου, στο άκρο του λόφου είναι δύο µικρά και 
χαµηλά ανοίγµατα στο βράχο. Λέγεται πως αυτή είναι η σπηλιά απ’ όπου ο Παν ξεπρόβαλε για 
να βοηθήσει τους Αθηναίους στη µάχη του Μαραθώνα. Καθώς σερνόµασταν µέσα από τη σχι-
σµή, µια άµορφη µάζα σταλακτιτών ονοµάζεται “Η Κολόνα”, αλλά υπάρχουν λίγα πράγµατα 
στη σπηλιά που αξίζει να αναφερθούν. Ωστόσο, είναι πιθανό να βρεθούν στη σπηλιά επιγραφές 
και αναθηµατικές προσφορές. Κοντά στον πύργο βρίσκεται µια ηµικυκλική βάση ή πηγή. Το 
σηµείο αυτό είναι αξιοσηµείωτο για την οµορφιά των πικροδαφνών και είχε την ονοµασία Ρο-
δοδάφνη. Νότια του πύργου βρίσκεται άλλη µία µικρή σπηλιά».3 Κατόπιν κατευθύνθηκε προς 
τους τύµβους, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στα έλη αλλά και στη βλάστηση της περιο-
χής που ήταν γεµάτη ελιές, αγριοτσικουδιές και αγιόξυλα.4 
 

Peter Edmund Laurent (1819) 
 

«Αφήνοντας τον Μαραθώνα ακολουθήσαµε την κοίτη του χειµάρρου, και, διασχίζοντας τα ε-
ρείπια µιας κωµόπολης κατεστραµµένης από την υπερχείλισή του, φτάσαµε κοντά στο κέντρο 
της πεδιάδας, απ’ όπου, στρίβοντας δεξιά, φτάσαµε στο µικρό χωριό του Βρανά, που λέγεται 
πως είναι η αρχαία Βραυρών.5 Βρίσκεται κτισµένο στους πρόποδες δύο άγριων, απότοµων 
βουνών

6 καλυµµένων µε κέδρους. Περάσαµε τη νύχτα σε ένα άθλιο µοναστήρι, αφιερωµένο 

                                                 
1 Η σπηλιά στην οποία αναφέρεται δεν είναι η σπηλιά του Πανός αλλά µια άλλη γειτονική σπηλιά. Τό-
σο οι αρχαίοι κάτοικοι του Μαραθώνα όσο και οι ξένοι περιηγητές µπέρδευαν τη σπηλιά του Πάνα µε 
τη διπλανή σπηλιά. (Βλ. Α΄ τόµο). 
2 «Narrative of an excursion from Corfu to Smyrna», σελ. 229-231. 
3 «The Itinerary of Greece», containing one hundred routes in Attica, Boeotia, Phocis, Locris and Thes-
saly». London, 1819. σελ. 58-62. 
4 Το λεγόµενο lignum vitae, αγιόξυλο τύπου guaiacum 
5 Θα υπήρχε προφανώς κάποια σύγχυση ανάµεσα στις ονοµασίες Βρανάς και Βραυρών· η πρώτη θα 
θεωρείτο µάλλον ως µετεξέλιξη της δεύτερης.  
6 Εννοεί τα βουνά Σκάρπα και Αγριλίκι.  
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στον Άγιο Γεώργιο· από το εκκλησάκι οι µοναχοί έχουν µια θαυµάσια θέα της πεδιάδας του 
Μαραθώνα, της θάλασσας και της Εύβοιας. [...]  
Νωρίς το επόµενο πρωί αφήσαµε τον Βρανά, και, ιππεύσαµε προς τα νοτιοανατολικά, φτάνο-

ντας στο έλος το τόσο περίφηµο εξαιτίας της σφαγής των Περσών. Στη µέση υψώνεται ένα νησί 
καλυµµένο µε τα καλύβια ολίγων άθλιων Αλβανών. Βρήκαµε εκεί διάφορους κίονες από πρασι-
νωπό µάρµαρο, κάποια υπολείµµατα αγαλµάτων, και διάφορα ίχνη ύπαρξης ναών ή άλλων κτι-
ρίων στο σηµείο εκείνο. Σε κάποια απόσταση από εκείνο το µέρος φαίνονται οι τύµβοι οι οποί-
οι µνηµονεύονται από τον Παυσανία. Ένας από αυτούς ανοίχτηκε κατόπιν διαταγής της Πρι-
γκίπισσας της Ουαλίας· ελάχιστα κόκκαλα ήταν το µόνο αποτέλεσµα από την ανασκαφή. ∆εν 
είχαµε χρόνο να επισκεφθούµε τους τύµβους ή να εξετάσουµε καλύτερα την πεδιάδα, διότι είχα-
µε υποσχεθεί να είµαστε στην Αθήνα το βράδυ, και δεν µπορούσαµε να αθετήσουµε την υπόσχε-
σή µας· εποµένως, πήραµε το δρόµο της επιστροφής, ακολουθώντας το δρόµο από το Πεντελι-
κό, που τώρα λέγεται Μεντέλη.  
Το µονοπάτι είναι άγριο και απότοµο· έβρεχε καταρρακτωδώς, και το ταξίδι µας δεν ήταν και 

τόσο ευχάριστο. Το βουνό είναι σκεπασµένο από µυρτιές, κυπαρίσσια και κέδρους· πεύκα υ-
πάρχουν επίσης εδώ, παράγοντας αφθονία ρετσινιού».1 
 
 
 

 
H πεδιάδα του Μαραθώνα, ο Τύµβος, και οι ορεινοί όγκοι της Πεντέλης. (W. Gell) 

 

 
Η πεδιάδα όπως φαίνεται από τους πρόποδες του Αγριλικιού. (W. Gell) 

                                                 
1 «Recollections of a Classical Tour», London 1821, σελ. 120. 
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Christopher Wordsworth (1832) 

 
 «Η απόσταση από τον Ραµνούντα στον Μαραθώνα είναι έξι µίλια. Ο δρόµος κατηφορίζει από 
την Πάρνηθα σε µια νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η πεδιάδα του Μαραθώνα απλώνεται από τα 
βορειοανατολικά στα νοτιοδυτικά. Μοιάζει σχεδόν µε µισοφέγγαρο, οι άκρες του οποίου απο-
τελούνται από δύο ακρωτήρια, που προεξέχουν µέσα στη θάλασσα και σχηµατίζουν τον ηµικυ-
κλικό του κόλπο, που στο µέγεθος είναι όσο η πεδιάδα, δηλαδή έξι µίλια. Μια γραµµή τραβηγ-
µένη από το µέσο του τόξου του κόλπου µε τέτοιον τρόπο ώστε να κόβει το κέντρο του τόξου 
της πεδιάδας, θα περάσει, αν προεκταθεί, κατά µήκος µιας κοιλάδας, στην οποία βρίσκεται το 
νέο χωριό του Μαραθώνα, και που χαµηλότερά του κυλάει ένας ποταµός, που σχεδόν χωρίζει 
την πεδιάδα σε δυο ίσα µέρη, πριν να χυθεί στον κόλπο. Σε όλες τις άλλες πλευρές προς την ξη-
ρά, το µισοφέγγαρο της πεδιάδας ορίζεται από απότοµα ασβεστολιθικά βουνά, που σκεπάζονται 
από πεύκα, ελιές, κέδρους και θάµνους καθώς και σχίνους, κυπαρίσια και µυρτιές. Κοντά σε 
κάθε κέρας ή ακρωτήριο στις βόρειες και νότιες απολήξεις της πεδιάδας είναι δύο έλη σκεπα-
σµένα µε καλαµιές και βούρλα. Μεταξύ του νοτιότερου από αυτά και του κεντρικού ποταµού, 
στον οποίο αναφερθήκαµε παραπάνω, είναι ένας Τύµβος από κόκκινη αµµώδη γη, δέκα γυάρ-
δες στο ύψος, διακόσιες περιφερειακά και χίλιες από την ακτή, που ονοµάζεται ΣΟΡΟΣ. 
Η πεδιάδα είναι ξερή και γυµνή και αποτελείται κυρίως από καλλιεργήσιµη γη, απολύτως ε-

πίπεδη. ∆εν υπάρχουν φράχτες ούτε κατοικίες. Εδώ και εκεί υπάρχει ένα µικρό άσπρο καλύβι, 
ρηµαγµένο, µε µια χαµηλή πόρτα και στενά παράθυρα. Μερικά βόδια βόσκουν στο νότιο έλος 
και άλλα οργώνουν στην πεδιάδα. Σπανίως βρίσκεται κάποιο σκάφος αγκυροβοληµένο στον 
κόλπο, που είναι εντελώς εκτεθειµένος από τα ανατολικά και νοτιοανατολικά. Το καλύτερο α-
γκυροβόλιο είναι στο κέντρο και στα βορειοδυτικά, όπου το βάθος είναι εφτά και οκτώ οργιές, 
και που βαθµηδόν µειώνεται προς την ακτή».1  
Σε άλλο βιβλίο του, ο Wordsworth γράφει κι αυτά για τον Μαραθώνα: «Ύστερα από µιάµι-

ση ώρα πορείας από τον Ραµνούντα φθάνουµε στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Είναι ακόµα από-
γευµα κι ο ουρανός είναι σκοτεινός. Το τοπίο φαίνεται πολύ µονότονο. Η πεδιάδα απλώνεται σε 
µήκος έξι µιλίων παράλληλα µε την ακτή, και λίγο περισσότερο από δύο µίλια προς τα µεσόγεια. 
∆εν έχει πράσινο και είναι ξηρή. ∆εν υπάρχουν φράχτες και λιγοστά είναι τα φυσικά ή τεχνητά 
αντικείµενα που ξεχωρίζουν. Εδώ κι εκεί βλέπει κανείς καµιά καχεκτική αγριαχλαδιά, ενώ κο-
ντά στην ακτή υπάρχουν µερικά χαµηλά πεύκα. Αραιά και πού κάνει την εµφάνισή του ξεχωρί-
ζοντας από το ίσιωµα κάποιο ερειπωµένο µικρό, απόµερο παρεκκλήσι. ∆ε διακρίνεται κανένα 
σπίτι, εκτός ίσως από µερικά που βρίσκονται στις παρυφές της πεδιάδας. Λίγο πιο πέρα κάποιοι 
χωρικοί, που οργώνουν τη γη µε τα µικρά αργοκίνητα βόδια τους, αποτελούν τα µοναδικά έµ-
ψυχα όντα που συναντά κανείς.  
Εκείνο που τραβά την προσοχή σε τούτο τον επίπεδο και αποµονωµένο τόπο και που είναι 

πιο περίβλεπτο απ’ όλα, αφού υψώνεται πάνω από την επιφάνεια της πεδιάδας, είναι ο τύµ-
βος... 
Εκεί όπου η πεδιάδα πλησιάζει τη θάλασσα, από κάθε πλευρά υπάρχει ένα έλος. [...]  
Παρατρέχοντας τις παρυφές της πεδιάδας προς τα δυτικά από τη βορειοδυτική γωνία, κάτω 

από το βουνό Σταυροκοράκι, φθάνουµε σε ένα ρέµα που ρέει από την κοιλάδα που βρίσκεται 
στα δεξιά µας. Στη δεξιά του όχθη υπάρχουν δύο αρβανιτοχώρια, ενώ αριστερά, µάλλον ψηλό-
τερα, είναι το σηµερινό χωριό του Μαραθώνα. [...] Από πάνω υπάρχει και ένας λόφος, που α-
ποτελεί µέρος του βουνού Σταυροκοράκι, και που οι ντόπιοι το αποκαλούν ∆ήλι. [...]  
Επιστρέφοντας στην πεδιάδα και ακολουθώντας τα ριζά των λόφων Κοτρώνι και Αργαλίκι, 

εκ των οποίων το πρώτο αποτελεί το νοτιότερο άκρο της κοιλάδας, ενώ το δεύτερο το όριο της 
πεδιάδας του Μαραθώνα, τερµατίζουµε τη διαδροµή στη νοτιοανατολική γωνία της πεδιάδας».2 
 
 
 
 

                                                 
1 «Ελλάδα», εκδ. Εκάτη, σελ. 108. 
2 «Αθήνα – Αττική», εκδ. Εκάτη, σελ. 51-54. 
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Ο Μαραθώνας όπως φαίνεται από τις κορυφές της Πεντέλης. (Από το βιβλίο του Wordsworth  

«Αθήνα-Αττική», εκδ. Εκάτη). Σηµ: Τα µεγέθη των ανθρώπων πάνω στο Αγριλίκι έχουν αφύσικο µέ-
γεθος, και κάνουν το βουνό να µοιάζει µε γήλοφο! 

 
 
 
 
 
 

 

 
Μαραθώνας. (Σχ. J. Wrightson. Από το βιβλίο του Christopher Wordsworth «Ελλάδα», εκδ. Εκάτη) 
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Μαραθώνας. Μπροστά ο Τύµβος και στο βάθος αριστερά η Πεντέλη. (Σχ. Captain Irton / Bonner. Από 

το βιβλίο του Christopher Wordsworth «Ελλάδα», εκδ. Εκάτη) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χάρτης του Μαραθώνα. (Σχ. Evans. Από το βιβλίο του Christopher Wordsworth «Ελλάδα», εκδ. Εκά-

τη) 
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Κρήνη στο Μαραθώνα. (Σχ. Herve. Από το βιβλίο του Christopher Wordsworth «Ελλάδα») 

 

John Lloyd Stephens (1834-1835) 
 

«...Νωρίς το πρωί αναχώρησα για την πεδιάδα του Μαραθώνα. Μίσθωσα ένα υπηρέτη στο ξε-
νοδοχείο για να µε συντροφέψει αλλά µε γέλασε, και ξεκίνησα µόνο µε τον µουλαρά µου. Ο 
δρόµος µας βρισκόταν κατά µήκος των χαµηλών του Υµηττού, στα σύνορα της πεδιάδας της Ατ-
τικής, σκεπασµένος από ελαιόδεντρα. Το µεσηµέρι βρέθηκα στην κορυφή ενός ψηλού βουνού,1 
στη βάση του οποίου, ήσυχο και γαλήνιο, σαν να µην είχε ποτέ διαταραχτεί από τον πόλεµο, το 
περίφηµο πεδίο της µάχης µεταξύ Ελλήνων και Περσών που εκτεινόταν ως τη θάλασσα. [...] 
Στα πόδια του βουνού βρεθήκαµε σε ένα ερειπωµένο µοναστήρι,2 όπου κατοικούσε ένας γέρος 
ασπρογένης µοναχός. Σταµάτησα εκεί και γευµάτισα. Ο γέροντας µου πρόσφερε από το ταπεινό 
του απόθεµα ψωµί και ελιές, και κοιτούσε µε ευχαρίστηση τη λαίµαργη όρεξή µου. Κατόπιν έ-
σπευσα στο πεδίο της µάχης. Μπροστά και στο κέντρο βρίσκεται ένας µεγάλος σωρός χώµατος, 
που σκεπάζει τους Αθηναίους που έπεσαν στη µάχη. Πήγα κατευθείαν στον τύµβο, ανέβηκα πά-
νω του, τύλιξα τα ηνία γύρω από το λαιµό του αλόγου, έκατσα στην κορυφή του και διάβασα 
την περιγραφή του Ηρόδοτου για τη µάχη. [...] Χιλιάδες, τα ονόµατα των οποίων δεν ακούστη-
καν ποτέ, και τα κόκκαλα των οποίων πιθανότατα δεν θάφτηκαν ποτέ, άξιζαν και αυτοί ένα 
αιώνιο µνηµείο, όπως αυτοί στον τάφο πάνω στον οποίο κάθοµαι. Αυτός ο λοφίσκος είναι ακό-
µα ένα ιερό ταφικό µνηµείο. Έβαλα τον Ηρόδοτο στην τσέπη µου, µάζεψα λίγα χορτάρια σαν 
αναµνηστικό, κατέβηκα από τον τύµβο, καβάλησα το άλογο και “ σάρωσα” τον κάµπο καλπά-
ζοντας από το βουνό στη θάλασσα. 
Είναι περίπου δύο µίλια σε πλάτος, και περιβάλλεται από βραχώδη υψώµατα. Προς την ακρή 

το έδαφος είναι ελώδες, και στο µέρος όπου διέφυγαν οι Πέρσες στα καράβια τους βρίσκονται 
κάποια άγνωστα ερείπια. Σε διάφορα σηµεία ο κάµπος έχει καλλιέργειες, και προς το βράδυ, 
στο δρόµο µου για το χωριό του Μαραθώνα, είδα ένα Έλληνα που όργωνε· και όταν του είπα 
πως είµαι Αµερικάνος, µε χαιρέτησε ως φίλο της Ελλάδας. [...] 
                                                 
1 Εννοεί το βουνό Αγριλίκι. 
2 Εννοεί τον Άγιο Γεώργιο στο Βρανά. 
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Σκόπευα να περάσω τη νύχτα στο χωριό του Μαραθώνα· όµως επικρατούσε τόση ακαταστα-
σία µε τις κατσίκες, τις κότες και τα παιδιά που επέστρεψα πίσω στο µοναστήρι στα πόδια του 
βουνού. Είχε µόλις νυχτώσει όταν έφτασα.  Ο γέρος µοναχός βρισκόταν στην πόρτα του παρεκ-
κλησίου, χτυπώντας δύο σανίδες, καλώντας το ποίµνιό του στον εσπερινό. Με τη µακριά λευκή 
γενειάδα του, το µαύρο σκούφο και το µακρύ µαύρο ράσο του, η εικόνα του και η πρωτόγονη 
ενασχόλησή του τον έκανε να µοιάζει σαν φύλακας-πνεύµα πλανώµενο στα όρια του Μαραθώ-
να, εις µνήµη της αρχαίας δόξας του. Ήρθε κάτω στο µοναστήρι να µε παραλάβει και δίνοντάς 
µου ένα πατρικό καλωσόρισµα, άπλωσε ένα χαλί στο πάτωµα και επέστρεψε στο εκκλησάκι. 
Ακολούθησα, και είδα το µικρό του ποίµνιο να καταφτάνει. Ο γεωργός ήρθε από την πεδιάδα, 
και ο βοσκός κατέβηκε από το βουνό. Ο µοναχός πήρε το δρόµο για το ιερό, και όλοι γονάτισαν 
και έπεσαν µπρούµυτα στο βραχώδες πάτωµα. Τους παρακολουθούσα µε µεγάλο ενδιαφέρον. 
Είχα δει πολλά από την ελληνική αφοσίωση (στα θεία) στις πόλεις και στα χωριά, όµως αυτό 
ήταν ένα θέαµα ασυνήθιστου ενδιαφέροντος να βλέπεις αυτούς τους άγριους και άνοµους ά-
ντρες να έρχονται σε αυτό το µοναχικό βουνό να προσκυνήσουν...»1 
 

 
Η πεδιάδα και ο τύµβος. (Από το βιβλίο του Stephens) 

 
Charles Greenstreet Addison (1838) 

 

«7 Μαΐου. – Ιππεύσαµε προς την πεδιάδα του Μαραθώνα, µέσα από µία έρηµη, άγρια, και ακα-
τοίκητη περιοχή, και σε πέντε ώρες περίπου βρεθήκαµε σε µια µακρόστενη λουρίδα γης, κατά 
µήκος της ακτής, πάνω στην οποία φαινόταν ένας µεγάλος τύµβος, που δικαιολογηµένα θεωρεί-
ται πως είναι αυτός που σκεπάζει τις στάχτες των Αθηναίων που έπεσαν στη µάχη. Κοντά στη 
θάλασσα, απλώνεται ακόµα ένα τµήµα του έλους, ο βάλτος που υπήρξε τόσο µοιραίος για τους 
Πέρσες.  Ο Παυσανίας, ο οποίος επισκέφθηκε το σηµείο αυτό 600 χρόνια µετά τη µάχη, κάνει 
λόγο για στήλες που στήθηκαν στον τύµβο, πάνω στις οποίες υπήρχαν τα ονόµατα των πεσό-
ντων στη µάχη νεκρών. Καµία από αυτές δε βρέθηκε. Υπήρχαν ξεχωριστά µνηµεία για τους 
Πλαταιείς, τους δούλους, και ένα για τον Μιλτιάδη, τον στρατηγό. Είναι µία έρηµη εγκαταλειµ-
µένη έκταση χωρίς ζωή, χωρίς καλλιέργειες, και χωρίς δένδρα, εκτός από κάποια ψωραλέα 
πεύκα εδώ και εκεί, ή λίγους θάµνους».2 
 

Henri Martyn Baird (1856) 
 

«Η πεδιάδα του Μαραθώνα βρίσκεται περίπου είκοσι δύο χιλιόµετρα έξω από την Αθήνα, και, 
µέχρι πρόσφατα, απαιτούνταν τουλάχιστον δύο µέρες για επίσκεψη και επιστροφή. [...] 
Μια αδιάκοπη εναλλαγή ανήφορων µας έφερε στην κορυφή του περάσµατος, που από εκεί 

πάνω είχαµε θέα το χωριό του Βρανά. Μια άλλη γραφική, και πυκνά δασωµένη χαράδρα µας 
οδήγησε στο άνοιγµα της πεδιάδας του Μαραθώνα, η οποία απλωνόταν µπροστά µας πανέµορ-
φη. Το φόντο αυτής της θελκτικής εικόνας γέµιζε από τα βουνά της Εύβοιας...[...] 

[…] Η ίδια η πεδιάδα έχει πέντε ή έξι µίλια µήκος, και δεν µπορεί να είναι λιγότερο από τρία 
µίλια στο κοντινότερο σηµείο της παραλίας. [...] Οι αρχαίοι φαντάστηκαν την οµοιότητα ανά-
µεσα σε αυτή τη χερσόνησο και την ουρά ενός σκύλου, και έτσι την ονόµασαν Κυνόσουρα. Από 
το λοφίσκο όπου στεκόµασταν δεν µπορούσαµε να δούµε τον τύµβο. Βρίσκεται κρυµµένος πίσω 
από το βουνό που βρίσκεται στα δεξιά µας. Όµως το φαρδύ και ρηχό ποτάµι του Μαραθώνα 

                                                 
1 «Incidents of travel in Greece, Turkey, Russia and Poland», Edinburgh 1839, σελ. 26-28. 
2 «Damascus and Palmyra: A Journey to the East», vol. I, Philadelphia 1838, σελ. 54-55. 
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ήταν ορατό από απόσταση, φτάνοντας µέχρι τη θάλασσα, έπειτα από µια µαιανδρική πορεία ε-
ντός της πεδιάδας. Ένα κενό ανάµεσα στους λόφους στα δεξιά µας ήταν αρκετά πλατύ ώστε να 
δούµε το Πεντελικό καλυµµένο µε φρέσκο χιόνι· και εκεί υπήρχε ένα ερειπωµένο µοναστήρι µε 
ένα και µοναδικό ψηλό κυπαρίσσι στον κήπο του. 
Ο Βρανάς ήταν ένα βολικό µέρος για να φάµε το πρωινό µας. Ο ήλιος δεν είχε ανέβει ακόµα 

ψηλά, αλλά µια διαδροµή αρκετών ωρών µας έκανε να τιµήσουµε τα απλά τρόφιµα τα οποία ο 
οδηγός µας, ο Γιώργος, έβγαλε από ένα ευρύχωρο καλάθι. [...] 
Φτάσαµε στον τύµβο που υψώνεται πάνω από τους σφαγιασθέντες της µάχης του Μαραθώνα, 

επιλέγοντας µια ευθεία πορεία µέσα από τα λιβάδια. [...] Ο λοφίσκος, ή ο τύµβος, κάτω από τον 
οποίο βρίσκονται θαµµένοι 192 Αθηναίοι, πρέπει να έχει ύψος γύρω στα 30 πόδια. Αν το σχήµα 
του ήταν πάντοτε γωνιώδες, ο χρόνος το έχει στρογγυλέψει, εκτός όπου οι ιερόσυλοι ταξιδιώτες 
του αιώνα αυτού, ψάχνοντας για αιχµές βελών, τον έχουν ρηµάξει από όλες τις πλευρές. [...] 
Από την κορυφή αυτού του µνηµείου της αρχαίας δόξας, µπορούσα εύκολα να διακρίνω τις θέ-
σεις που είχαν καταλάβει τα αντίπαλα στρατόπεδα είκοσι τρεις αιώνες πριν. [...] Ήταν δύσκολο 
για µένα να συνειδητοποιήσω πως η ήρεµη πεδιάδα την οποία κοιτούσα από ’κει πάνω υπήρξε 
ο τόπος µιας τόσο φοβερής σύγκρουσης, και ότι εδώ είχε κριθεί η µοίρα όχι µόνο της Ελλάδας 
αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Τα ήσυχα λιβάδια κατείχαν τώρα λίγοι αγρότες που απασχο-
λούνταν µε το όργωµα. Σε απόσταση, προς τα βορειοδυτικά, φαινόταν ο βάλτος ο τόσο µοιραί-
ος για τους φυγάδες [Πέρσες]. ∆εν είχε τόσο νερό όπως τότε, παρόλο που είναι φθινόπωρο, 
µιας και αυτή ήταν η εποχή όπου έλαβε χώρα η µάχη.  
Από τον τύµβο ιππεύσαµε για την παραλία, περίπου ένα µίλι νοτιοδυτικά, όπου φτάσαµε στα 

ερείπια ενός ναού της Αθηνάς, µε την προσωνυµία Ελλωτίς, ακριβώς όπως στην περίπτωση 
µιας ιταλικής εκκλησίας σε ένα αντίστοιχο σηµείο, που θα µπορούσε σήµερα να είναι αφιερω-
µένη στην “Κυρά µας του Βάλτου”. Όλα όσα αποµένουν από αυτόν το ναό είναι τέσσερις ή πέ-
ντε κίονες, µια βάση στο µέσο µιας µάνδρας ή στάνης, και ένας βωµός ή βάθρο σε ένα γειτονι-
κό χωράφι. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδεδεµένη µε αυτόν το ναό ήταν η ανακάλυψη ε-
νός από τα πιο αρχαία κοµµάτια γλυπτικής που έχουν βρεθεί, απ’ όσο γνωρίζω, στην Ελλάδα. 
Φέρει το όνοµα του καλλιτέχνη, και είναι έτσι γνωστό, και είναι έργο του 6ου π.Χ. αιώνα. Τόσο 
τέλειο είναι το κάθε περίγραµµα του προσώπου, και κάθε τσάκιση του υφάσµατος, που λεγόταν 
πως άξιζε να τοποθετηθεί αυτό το µεγάλο ανάγλυφο σε γυάλινη θήκη. Τώρα βρίσκεται στη συλ-
λογή των αρχαιοτήτων εντός του ναού του Θησέα στην Αθήνα. [...] 

...έχοντας δει όλα όσα είναι τα πιο ενδιαφέροντα στο Μαραθώνα, στραφήκαµε στα δυτικά. 
Αντί να ακολουθήσουµε τα ίχνη µας προς τον Βρανά, κατευθυνθήκαµε στο σηµερινό χωριό του 
Μαραθώνα, µέσα από µια µικρή κοιλάδα που βρίσκεται σε κάποια απόσταση προς το βορρά. 
Από εκεί ένας χείµαρρος εκρέει και ποτίζει την πεδιάδα. Φτάσαµε σε αυτό, αφότου περάσαµε 
από µια µαρµάρινη βάση που είχαµε στα αριστερά µας, η οποία υποτίθεται πως ήταν µνηµείο 
προς τιµή του Μιλτιάδη. ∆εν υπήρχε ευδιάκριτος δρόµος για το χωριό...[...] ...ύστερα από ένα 
δύσκολο και κακοτράχαλο ανήφορο, φτάσαµε στο µονοπάτι από το οποίο είχαµε έρθει εκείνο το 
πρωί».1 
 
 

 
Τοπία του Μαραθώνα. (Από το βιβλίο του Baird) 

 

                                                 
1 «Modern Greece: A narrative of a residence and travels in that country», N.York 1856, σελ. 283-289. 
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Henri Belle (1868-1874) 
 

 «Κατεβαίνουµε τις πλαγιές του βουνού, γλιστρώντας µέσα από κατσικόδροµους, διασχίζουµε 
ψηλά χόρτα και σε µιάµιση ώρα φθάνουµε στο χωριό Βρανά που βρίσκεται πάνω σε στενό φα-
ράγγι και βλέπει στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Στα πόδια της χαράδρας διακρίνεται ένα µονα-
στήρι κατεστραµµένο από τους Τούρκους. Τρία κυπαρίσσια στέκουν µελαγχολικά δίπλα στους 
ανασκαµµένους τάφους. Από εκεί η πεδιάδα του Μαραθώνα παρουσιάζει διαφορετική όψη, τρι-
γυρισµένη από ψηλά βραχώδη και γυµνά βουνά, κλεισµένη στο βάθος από τη θάλασσα και τα 
βουνά της Εύβοιας µε τη µυτερή κορυφή του όρους Όχη. Αυτή η εντελώς άδεντρη πεδιάδα είναι 
στην πραγµατικότητα ένας βρωµερός βάλτος που αναδύει µολυσµένες αναθυµιάσεις, όταν ξε-
ραίνεται από τις ακτίνες του δυνατού ήλιου. ∆ιασχίζεται από τη χαλικοστρωµένη κοίτη ενός ξε-
ροπόταµου, στις όχθες του οποίου φυτρώνουν µερικές ροδοδάφνες. Τίποτα δεν είναι πιο θλιβε-
ρό από την ερηµιά που συντηρεί τη θλιβερή και πένθιµη όψη στα εγκαταλελειµµένα πεδία της 
µάχης, όπου δεν αποµένει πια τίποτε άλλο εκτός από τους τάφους µέσα στους οποίους κοιµού-
νται για πάντα οι πολεµιστές. Στο κέντρο της πεδιάδας, µέσα στους νερόλακκους που γυαλίζουν 
ανάµεσα στα βούρλα, διακρίνουµε ένα γήλοφο που ο οδηγός µας αποκαλεί η Σωρός, δηλαδή ο 
τύµβος. Είναι, πράγµατι, το µνηµείο που στήθηκε προς τιµήν των 192 Αθηναίων οι οποίοι έπε-
σαν στη µάχη. [...] 
Καθώς φύσηξε µια κρύα πνοή στην πεδιάδα και πυκνή οµίχλη ανέβηκε από τα έλη, τυλίγοντας 

σιγά σιγά τους γύρω λόφους, καταφύγαµε στο µοναδικό κατοικήσιµο σπίτι του Βρανά. 
Στο χωριό µάς περίµεναν τα άλογα που είχαν φθάσει κιόλας από την Αθήνα, και πρωί πρωί 

την άλλη µέρα ξεκινάµε προς τα νότια, µε την πρόθεση να διασχίσουµε την Αττική ως το ακρό-
τατο σηµείο της, κατά µήκος της ανατολικής ακτής που βλέπει στην Εύβοια. Ο δρόµος παρακά-
µπτει το πεδίο της µάχης του Μαραθώνα και ανεβαίνει σε λόφους που αποτελούν τις ανατολικές 
υπώρειες του Πεντελικού. Στη συνέχεια περνάµε µέσα από δασική και ανώµαλη περιοχή, ανε-
βοκατεβαίνοντας πετρώδη λοφάκια, διασχίζοντας κοίτες ξεροπόταµων, έχοντας πάντα τη θέα 
της θάλασσας και των δαντελωτών ακτών της, που σχηµατίζουν διαρκώς εναλλασόµενους πί-
νακες µε τη διάταξη των γραµµών και την ατέλειωτη εναλλαγή των αποχρώσεων».1 
 

 
Μαραθώνας. (Από το βιβλίο του Henri Belle) 

 

                                                 
1 «Voyage en Gréce», Paris 1881, εκδ. Ιστορητής, 1994, σελ. 81-90. 
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James George Frazer (1917) 
 

∆ίνει µια περιγραφή της τοπογραφίας του Μαραθώνα, χωρίς να προσθέτει κάτι καινούριο πέ-
ρα από την αναφορά του για µια λίµνη στη ∆ρακονέρα: «Στην αντίθετη ή ανατολική πλευρά 
[ενός λόφου στο Κάτω Σούλι] το µέγα έλος καταλήγει σε µια µικρή λίµνη αλµυρού νερού που 
λέγεται ∆ρακονέρα,  δηλαδή το «Νερό του ∆ράκου» ή το «µαγεµένο νερό». [...]  

[...] Ανάµεσα στα δύο έλη, το ένα στο βορρά, το άλλο στο νότο, ο κάµπος του Μαραθώνα εί-
ναι τώρα καλυµµένος µε χωράφια καλαµποκιού. Αλλά προς το νοτιότερο άκρο του υπάρχει µια 
έκταση από αµπέλια, µαζί µε ελιές και καρποφόρα δέντρα και διάσπαρτα πεύκα και κυπαρίσσι-
α. Πιο µακριά προς το βορρά υπάρχουν αποµονωµένες βελανιδιές εδώ και κει, και µια πράσινη 
ζώνη από φυτείες σταφίδας που απλώνονται από τους πρόποδες των λόφων στην ακτή, σπάζο-
ντας την οµοιοµορφία των ατέλειωτων χωραφιών από καλαµπόκι. Η πεδιάδα είναι ακατοίκητη. 
Τα χωριά βρίσκονται στους πρόποδες των βουνών ή στις γειτονικές στενές κοιλάδες. Σε µια γα-
λήνια φθινοπωρινή µέρα, κάτω από ένα κατάµαυρο ουρανό, η πλατιά έκταση της ερηµικής πε-
διάδας παρουσιάζει µια “ ψυχρή” και ζοφερή όψη. Ούτε ένα ζωντανό πλάσµα δε φαίνεται εκτός 
ίσως από ελάχιστους χωρικούς στο βάθος που οργώνουν τη γη µε οµάδες από αργοκίνητα βό-
δια».1 
Παρακάτω εκτίθενται όσες απεικονίσεις του τοπίου του Μαραθώνα δε συνοδεύονται από 

κάποιο κείµενο, ενώ παρουσιάζονται και παλαιοί χάρτες της περιοχής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Μαραθώνας όπως φαίνεται από την Οινόη. Στα δεξιά το Αγριλίκι. (Σχ. Stackelberg) 

                                                 
1 «Studies in Greek Scenery, Legend and History», London 1917, σελ. 167-173. 
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Το επιβλητικό δάσος της Πεντέλης και στο βάθος ο Μαραθώνας. (Σχ. Edward Lear, 1848) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H πεδιάδα και ο τύµβος. (Σχ. του 1877) 
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Ο τύµβος των Αθηναίων και το Αγριλίκι. (Παρατίθεται από www.dekcampe.net) 

 
 
 

 
Η πεδιάδα και ο τύµβος από τους πρόποδες του Αγριλικιού.  
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Η πεδιάδα όπως φαίνεται από τα υψώµατα της Οινόης. (Παρατίθεται από www.dekcampe.net) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Μαραθώνας όπως φαίνεται από την Πεντέλη. Σε πρώτο πλάνο το Αγριλίκι και στο βάθος η πεδιάδα. 

(Σχ. John Fulleylove, από το βιβλίο του Edith A. Browne «Greece Description and travel», 1874) 
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Ο τύµβος. (Από το βιβλίο του Sir John Pentland Mahaffy  

«Greece - Description and travel») 
 

 
Πεντέλη - Μαραθώνας. (Από το βιβλίο της  Vera Willoughby, «A Vision  

of Greece described by Vera Willoughby»,  1925) 
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γ.  Ο µεσαιωνικός πύργος της Οινόης 
 
Κοντά στο Πύθιο του Απόλλωνα και στην εκκλησία των Αγ. Αποστόλων βρίσκεται ένας 
πύργος, που οι κάτοικοι λένε πως ήταν εξοχική κατοικία της οικογένειας ∆ελαρός. Χτίστηκε 
περίπου το 1250 µ.Χ. από τον Όθωνα ∆ελαρός, ιδρυτή του ελληνικού κλάδου του οµώνυµου 
οίκου ευγενών της Βουργουνδίας, που ήρθε στην Ελλάδα για να υποτάξει τη Βυζαντινή Αυ-
τοκρατορία και έλαβε την Αττικοβοιωτία, αναγορευόµενος ως «Κύριος των Αθηνών».1 
 
δ. Η µοναχή Μακαρία 
 
Το 1945, κάποια µοναχή ονόµατι Μακαρία βρέθηκε στα ερείπια της παλιάς µονής στην Ξυ-
λοκέριζα. Από «θεία παρόρµηση» αποφάσισε να µείνει εκεί και έφτιαξε ένα κελί για τον ε-
αυτό της. Πολλές φορές έφερνε στο νου της ότι εκεί κάποτε είχαν ζήσει άγιοι µοναχοί και 
προσευχόταν να της φανερωθεί κάποιος από αυτούς. Άκουγε, λέγανε, µια φωνή µέσα της που 
την προέτρεπε: «σκάψε και θα βρείς αυτό που επιθυµείς».  
Έτσι, στις 3 Ιανουαρίου του 1950 της φανερώθηκε (από «θαύµα») ένα σηµείο στο προαύ-

λιο του µοναστηριού. Είχε µαζί της ένα εργάτη, τον οποίο έβαλε να σκάψει στο σηµείο που 
ήθελε. Ο εργάτης στην αρχή ήταν διστακτικός, ήθελε να σκάψει οπουδήποτε αλλού εκτός 
από εκείνο το σηµείο, όµως τελικά υπέκυψε στα παρακάλια της. Όταν ο λάκκος έφτασε γύρω 
στα 1,70µ. βάθος βρέθηκε ένα κεφάλι και – «ω του θαύµατος!» –  ξαφνικά όλος ο τόπος α-
πέκτησε µια ευωδιά. Η µοναχή έβγαλε όλο το σκήνωµα και το τοποθέτησε σε µια θυρίδα που 
ήταν πάνω από τον τάφο. Επρόκειτο για κληρικό, του οποίου µάλιστα το ράσο είχε µείνει... 
άθικτο. 
Το βράδυ, καθώς η µοναχή διάβαζε τον Εσπερινό άκουσε βήµατα... από τον τάφο! Ο ήχος 

των βηµάτων έφτασε ως την πόρτα της εκκλησίας. Εκεί πρωτοαντίκρισε τον άγιο. Από το 
ένα χέρι του αναδυόταν µια φλόγα ενώ µε το άλλο ευλογούσε! Τότε της ζήτησε να τον βγά-
λουν από τη θυρίδα που τον είχαν τοποθετήσει. Την επόµενη µέρα η µοναχή καθάρισε τα ο-
στά και τα έβαλε σε µια θυρίδα στο ιερό του ναού. Το ίδιο βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο της 
ο άγιος· την ευχαρίστησε και της φανέρωσε το όνοµα του: Εφραίµ.2  
 

 
Κάτοψη του πύργου. (Σχ. Ι. Τραυλός) 

                                                 
1 Βλ. www.visitmarathon.gr, και www.kastra.eu. 
2 www.sigmalive.com 
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Ο µεσαιωνικός πύργος της Οινόης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το εσωτερικό του πύργου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 



 83 

 
 

 
Χάρτες του Μαραθώνα από το «Karten von Attica» του Kaupert.  
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Χάρτης του Μαραθώνα κατά σχεδίασµα του Fauvel (1792). 

 
 

 
Χάρτης ΒΑ Πεντέλης και Μαραθώνα αγνώστου σχεδιαστή. 
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Χάρτης Μαραθώνα αγνώστου σχεδιαστή.  

 

 
Χάρτης του Μαραθώνα από τον R. Paepe για το περιοδικό “Journal  

of Coastal Research”, special issue, No. 17 (1995).



Κεφάλαιο 2 
 

Η ∆ΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 
 

 
Στο κεφάλαιο αυτό δεν έχω σκοπό να παραθέσω µια λεπτοµερέστατη καταγραφή του βίου 
της ∆ούκισσας της Πλακεντίας. Για τη ζωή της έγραψαν άλλοι κατά το παρελθόν, και ο ενδι-
αφερόµενος για περισσότερες λεπτοµέρειες µπορεί να ανατρέξει σε αυτούς, και, κυρίως, στο 
βιβλίο του Γιάννη Καιροφύλλα «Το Καστέλο της Ροδοδάφνης – Η αληθινή ζωή της ∆ούκισσας 
της Πλακεντίας», στο οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου το παρόν κεφάλαιο. Προσωπικά µε εν-
διαφέρει το κοµµάτι της ζωής της που σχετίζεται µε την Πεντέλη. Για να ασχοληθούµε όµως 
µε αυτό είναι αναγκαίο να κάνουµε µια περίληψη της περίληψης του βίου της, πριν αυτή κα-
ταλήξει να βρεθεί στο βουνό.  
 

1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
α. Η γέννηση, ο γάµος και η ζωή της Σοφίας στη Γαλλία 
 
Η ∆ούκισσα της Πλακεντίας γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. την 1η Απριλίου του 
1785 από επιφανείς γονείς,1 και το όνοµά της ήταν Σοφία ντε Μαρµπουά. Στα 19 της η Σοφία 
παντρεύτηκε τον Κάρολο Λεµπρέν, γιο του Φραγκίσκου Λεµπρέν, διευθυντή οικονοµίας του 
Γαλλικού κράτους, στον οποίο ο Ναπολέων ο Α΄ (1808) απένειµε τον τίτλο του ∆ούκα της 
Πλακεντίας.2 Το 1804, το ζεύγος Λεµπρέν απέκτησε µια κόρη, την Καρολίνα-Ελίζα. Τα 
στρατιωτικά καθήκοντα του Καρόλου τον αποµάκρυναν από την οικογένειά του, και έτσι δεν 
άργησε να επέλθει ρήξη ανάµεσά σε αυτόν και τη Σοφία.  
Η Σοφία ήταν παρούσα σε όλες τις επίσηµες δεξιώσεις του Ναπολέοντα και της Μαρίας - 

Λουΐζας, ώσπου σε µία από αυτές γνωρίστηκε µε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εκείνη την εποχή 
είχε αναπτυχθεί ένα µεγάλο ρεύµα φιλελληνισµού στη Γαλλία, εξαιτίας των όσων µάθαιναν 
για τους αγώνες που έκαναν οι Έλληνες για να απελευθερωθούν από τον Τούρκο κατακτητή. 
Η ∆ούκισσα ήθελε, και είχε την οικονοµική ευχέρεια, να βοηθήσει την Ελλάδα. Ο Καποδί-
στριας που το κατάλαβε αυτό είχε τακτικές συναντήσεις µαζί της. Της µιλούσε συνεχώς για 
τους αγώνες των Ελλήνων και την παρότρυνε να επισκεφθεί την Ελλάδα. Αγάπη για τους 
Έλληνες είχε και η κόρη της Ελίζα, κι έτσι δεν άργησε να έρθει η στιγµή που αποφασίζει να 
εγκαταλείψει τον άντρα της και τη Γαλλία.3  
 
β. Το ταξίδι στην Ελλάδα 
 
Το 1827 η ∆ούκισσα µαζί µε την κόρη της (που τότε ήταν 20 χρονών) ξεκίνησε µε προορισµό 
την Ιταλία. Ήδη, µάνα και κόρη είχαν κάνει πολλές δωρεές προς τους αγωνιστές, για τις ο-
ποίες έλαβαν την ίδια χρονιά ευχαριστήριο γράµµα από την Ελληνική Κυβέρνηση.  
Κάποια στιγµή η ∆ούκισσα έφτασε στη Ρώµη, όπου και θα συναντιόταν µε τον Καποδί-

στρια, κάτι το οποίο τελικά δε συνέβη, εφόσον τον Απρίλη του 1827 ανακυρήχθηκε Κυβερ-
νήτης της Ελλάδας, γεγονός που τον κάλεσε αµέσως να αναλάβει τα καθήκοντά του. Το 
Νοέµβρη του 1827 έγραψε γράµµα στη ∆ούκισσα όπου της ζητούσε να τον συγχωρέσει για 
τη µαταίωση της συνάντησης.  

                                                 
1 Πατέρας της ήταν ο Γάλλος διπλωµάτης Φραγκίσκος ντε Μαρµπέ Μαρµπουά, που το 1774 είχε στα-
λεί στο Κονγκρέσο της Φιλαδέλφειας ως αντιπρόσωπος της Γαλλίας, ενώ αργότερα ο Ναπολέων τον 
έκανε γερουσιαστή και του έδωσε τον τίτλο του Κόµη. Μητέρα της ήταν η Αµερικανίδα κόρη του διά-
σηµου τότε διοικητή της Πενσυλβάνιας και αργότερα Προέδρου της Φιλαδέλφειας Μουρ.  
2 Η Πλακεντία, όπως η Πάρµα και η Γουστάλλα αποτελούσαν µέρος του βασιλείου της Γαλλίας. Απο-
τελούσαν επίσης το Κράτος της Μαρίας - Λουΐζας (δεύτερη σύζυγος του Ναπολέοντα) από το 1814 
µέχρι το θάνατό της το 1847.  
3 Την κατηγορούσαν πως είχε πολλές παράνοµες εξωσυζυγικές σχέσεις.  
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Για δύο χρόνια αλληλογραφούσε η ∆ούκισσα µε τον Καποδίστρια, ώσπου στα τέλη του 
1829 αποφάσισε τελικά να έρθει στην Ελλάδα. Φεύγοντας από την Ιταλία, πρώτος σταθµός 
ήταν η Κέρκυρα. Εκεί έστειλε ο Καποδίστριας ένα µεγάλο πολεµικό σκάφος, τη ναυαρχίδα 
του Μιαούλη «Άρης», για να την παραλάβει και να τη µεταφέρει στο Ναύπλιο όπου της επι-
φύλασσε µεγάλη υποδοχή.  
Η ∆ούκισσα δεν παρέµεινε στο Ναύπλιο, αλλά µαζί µε την κόρη της επισκέφθηκε και άλ-

λες περιοχές της Ελλάδας που της προκαλούσαν το ενδιαφέρον, όπως η υπόλοιπη Πελοπόν-
νησος και η Αίγινα. Κατά την επιστροφή στο Ναύπλιο (Μάιος 1831) είχε ήδη αγοράσει κτή-
µατα στην Αθήνα χωρίς να τα έχει δει.  
Κάποια σοβαρά προβλήµατα όµως στη σχέση της µε τον Καποδίστρια την ώθησαν να επι-

στρέψει και πάλι στη Ρώµη. Ήταν τότε που άρχισαν οι συγκρούσεις του Καποδίστρια µε τους 
αντιπάλους του. Λίγους µήνες µετά (Σεπτέµβριος 1831) ο Καποδίστριας δολοφονείται.  
Όσο καιρό διέµενε η Σοφία στη Ρώµη, έβλεπε πως η υγεία της Ελίζας χειροτέρευε. Έπασχε 

από φυµατίωση. Ύστερα από δύο χρόνια πήραν την απόφαση να γυρίσουν στην Ελλάδα. 
Γνώριζε ότι το αττικό κλίµα θα βοηθούσε στην αντιµετώπιση της ασθένειας. Το 1832, όταν 
τη διακυβέρνηση της Ελλάδας ανέλαβε ο βασιλιάς Όθωνας, η ∆ούκισσα ένιωθε πιο ασφαλής 
να γυρίσει στην Ελλάδα. Μαζί µε την κόρη της έφτασαν στην Αθήνα το 1833, ενώ το διά-
στηµα 1833-1836 ταξίδεψαν πολλές φορές ανάµεσα σε Αθήνα - Ρώµη.  
 
γ. Το ταξίδι στην Ανατολή και ο θάνατος της Ελίζας-Καρολίνας 
 
Το 1836 η ∆ούκισσα επιχειρεί ταξίδι στην Ανατολή µαζί µε την Ελίζα και τη συνοδεία 30 
ανθρώπων. Επισκέφθηκε τον Λίβανο, τη Συρία, την Ηλιούπολη (Βααλβέκ), τη ∆αµασκό και 
τη Βυρητό. Κατά την άφιξή της στη Βυρητό νοίκιασε σπίτι. Τα συνεχόµενα ταξίδια αλλά και 
το κλίµα της Ανατολής επιβάρυναν περαιτέρω την υγεία της Ελίζας. Η φυµατίωση ήταν πλέ-
ον προχωρηµένη, και κάποια µέρα στις αρχές του 1837 έκανε συνεχείς αιµοπτύσεις. Η µητέ-
ρα της, ηµίτρελη από το συµβάν, καλούσε απεγνωσµένα γιατρούς από άλλες χώρες, ενώ ζή-
τησε βοήθεια και από τη Γαλλία, η οποία δεν έφτασε ποτέ. Η Ελίζα υπέκυψε στην ασθένειά 
της στις 18 Ιουνίου του 1837.  
Η ∆ούκισσα, απαρηγόρητη από το θάνατο της κόρης της υλοποίησε την τελευταία της επι-

θυµία που ήταν να µην την αποχωριστεί ποτέ. Της είχε ζητήσει να βαλσαµώσει το σώµα της 
και να το µεταφέρει στην Αθήνα. Παρά το παράλογο της επιθυµίας αυτής, η ∆ούκισσα υπά-
κουσε. Βαλσάµωσε το σώµα της Ελίζας και ξεκίνησε για την Αθήνα.  
 

2. ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ 
 
α. Επιστροφή στην Αθήνα 
 
Κατά την επιστροφή της στην Αθήνα όλοι είδαν µια τελείως διαφορετική γυναίκα από εκείνη 
που γνώριζαν. Τα µαλλιά της είχαν ασπρίσει απότοµα, φορούσε ένα λευκό χιτώνα µε µια ζώ-
νη στη µέση και ένα επίσης λευκό µακρύ πέπλο που έφτανε µέχρι τα πόδια. Σε όλους έδινε 
την εντύπωση νεράιδας, µάγισσας ή ιέρειας. Σηµαντικές όµως αλλαγές υπέστη και ο χαρα-
κτήρας της. Η εκ φύσεως νευρική και απότοµη γυναίκα τώρα είχε γίνει ακόµα πιο ευέξαπτη. 
Παράλληλα έγινε και περισσότερο ευκολόπιστη στα όσα άκουγε από ανθρώπους που παρί-
σταναν τους καλούς φίλους. 
Η άφιξή της βεβαίως δεν αποτέλεσε αυτή τη φορά δηµόσιο γεγονός µε θερµές υποδοχές, 

κ.λπ. Ή ίδια άλλωστε, στην κατάσταση που βρισκόταν, δε θέλησε κάτι τέτοιο. Αποσύρθηκε 
κατευθείαν στη µικρή κατοικία της στην οδό Πειραιώς. Οι επιφανείς των Αθηναίων που τη 
γνώριζαν προσωπικά, αλλά και που είχαν γνώση του τραγικού συµβάντος, δεν τόλµησαν να 
την επισκεφθούν αν η ίδια προηγουµένως δεν έδινε κάποιο σηµάδι.  
Στο υπόγειο της οικίας εκείνης βρισκόταν το φέρετρο µε το σώµα της Ελίζας, δίπλα στο 

οποίο έκαιγε διαρκώς µια λαµπάδα. Εκεί περνούσε ατελείωτες ώρες η ∆ούκισσα “συνοµιλώ-
ντας” µε την κόρη της.  
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β. Επισκέπτες της ∆ούκισσας και οι εκδροµές στην Πεντέλη 
 
Κάποια στιγµή η ∆ούκισσα εκδήλωσε την επιθυµία να κτίσει ένα «Καστέλο». Ήθελε όµως η 
περιοχή της ανέγερσής του να είναι µακριά από την Αθήνα. Σκοπός της ήταν ζήσει το υπό-
λοιπο της ζωής της ήρεµη σε αποµονωµένη περιοχή, µακριά από τον κόσµο. Άρχισε να διορ-
γανώνει εκδροµές στην Αττική, όµως ο τόπος που φάνηκε ότι την ενθουσίασε περισσότερο 
ήταν η Πεντέλη. Ζήτησε πληροφορίες για το βουνό, και είναι µάλλον βέβαιο πως θα έµαθε 
για τα αρχαία λατοµεία που ήταν η πηγή όλων των κτιρίων, των ναών και των αγαλµάτων της 
αρχαίας Αθήνας, αλλά και για τη µονή Πεντέλης και την ιστορία της. Πιθανότατα κάποιοι να 
την πληροφόρησαν και για τη Σπηλιά, αν και αµφιβάλλω αν ανέβηκε ποτέ η ∆ούκισσα εκεί 
πάνω όπως έχει λεχθεί. 
Οι εκδροµές της, που περιλάµβαναν γεύµατα στο ύπαιθρο, ήταν καλεσµένοι οι Έλληνες φί-

λοι της αλλά και ξένοι που επισκέπτονταν τότε την Αθήνα.  
Ένας από αυτούς ήταν ο Γάλλος ιστοριοδίφης και ειδικός µελετητής του Μεσαίωνα Μπυ-

σόν, ο οποίος µε την άφιξή του στην Αθήνα τον Γενάρη του 1841 προσκαλείται από τη ∆ού-
κισσα σε εκδροµή στην Πεντέλη παρέα µε άλλους φίλους της. Ο Μπυσόν εντυπωσιάστηκε ι-
διαίτερα από τα κατάφυτα υψώµατα και τα νερά του βουνού, αλλά και από τη µαγευτική θέα.  
Άλλος επισκέπτης της Πεντέλης, προσκεκληµένος της ∆ούκισσας, ήταν ο Αλέξανδρος Ρα-

γκαβής. Στα αποµνηµονεύµατά του περιγράφει το χαρακτήρα της ∆ούκισσας, αλλά αποκα-
λύπτει και ένα από τους µεγάλους φόβους της. Έλεγε πως είχε αρχίσει πολλές από τις οικο-
δοµές, αλλά δεν τελείωνε καµία, γιατί πίστευε πως αν κάποιο από τα κτίρια ολοκληρωνόταν, 
εκείνη θα πέθαινε. Τα αίτια του φόβου δεν είναι γνωστά, αλλά στις ερµηνείες που δίνονταν 
εκείνη την εποχή, κάποιοι έλεγαν ότι µια τσιγγάνα είχε κάνει αυτή την πρόβλεψη στη ∆ού-
κισσα, κι εκείνη είχε επηρεαστεί. Η φοβία της δεν επιβεβαιώθηκε, εφόσον η «Maisonnete» 
στην Πεντέλη και ένα άλλο σπίτι στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα είχαν ολοκληρωθεί. Στην 
εκδροµή του στην Πεντέλη, µαζί µε τη ∆ούκισσα ήταν και τρεις φίλοι της, ο Ι.Μ. Σούτσος, ο 
∆. Βουδούρης και ο ζωγράφος Κ. Μαργαρίτης.  
Ένας άλλος ξένος περιηγητής που επισκέφθηκε τη ∆ούκισσα ήταν ο Welker, το 1842, ο 

οποίος κάνει κι αυτός λόγο για το χαρακτήρα της ∆ούκισσας, ενώ το 1843 την επισκέφθηκε ο 
Γάλλος Ραούλ ντε Μαλέρµπ. Μαζί του έκανε µια εκδροµή µε την άµαξά της, παίρνοντας το 
δρόµο που οδηγούσε στον Μαραθώνα. Ο δρόµος εκείνος εικάζεται πως ήταν η σηµερινή λε-
ωφόρος Κηφισίας. Από εκεί ανέβηκαν στον Κοκκιναρά και κατόπιν στη θέση Πλάκα. Από 
εκεί ο δρόµος αυτός οδηγούσε στη λίµνη Θάλωσσι, στην περιοχή της σηµερινής Νέας Πεντέ-
λης. Εκεί υπήρχε και ένα κτίσµα στο οποίο διέµεναν οι λατόµοι εργάτες της ∆ούκισσας. Αρ-
γότερα ακολούθησαν τη ρεµατιά και περνώντας µια γέφυρα έφτασαν στην Αγία Τριάδα του 
Νερού, στη µονή, και από ’κει κατέληξαν στο Καστέλο. Μαζί τους ήταν η χήρα του Μάρκου 
Μπότσαρη και ο γαµπρός της. Εκεί ο Μαλέρµπ γνώρισε και το ζεύγος Θεοτόκη και τη δε-
σποινίδα Ρόζα Μπότσαρη, που ήταν Κυρία επί των Τιµών της βασίλισσας Αµαλίας. Ο ίδιος 
γράφει για την ∆ούκισσα: «Λέγονται πολλά περί της ∆ουκίσσης εις την πόλιν δια τας εκκεντρι-
κότητάς της και την ιδιορρυθµίαν της, αλλ’ η χάρις εις την συνδιάλεξίν της ηνάγκασεν ηµάς ευ-
θύς να λησµονήσωµεν ό,τι ηδύνατο ίσως να φανή αλλόκοτον εις Παρισινούς µε την κυριολεκτι-
κώς αρχαίαν ενδυµασίαν της. Εδέχθη ηµάς µ’ ευπροσηγορίαν αλλά σοβαρά και µελαχχολική. 
Ήτο η συνήθης της φυσιογνωµίας της έκφρασις. Εν τούτοις µέσω των επιφαινοµένων αυτών δι-
εκρίναµεν ότι πρόκειται περί γυναικός υψηλής κοινωνικής τάξεως και καρτερική έκρυπτε βα-
θείαν θλίψιν.  
Και όντως η ∆ούκισσα είχε µίαν µόνον θυγατέρα, η οποία απετέλει την υπερηφάνειαν και την 

ευτυχίαν της και επί της οποίας συνεκέντρου όλην της την αφοσίωσιν. [...] Εταξίδευσε µετ’ αυ-
τής εις Συρίαν, όπου ο πρόωρος θάνατός της την ανήρπασε. Κατά την υπό της θυγατρός της εκ-
φρασθείσαν επιθυµίαν η ∆ούκισσα είχε την δύναµιν να µεταφέρη εις Αθήνας το νεκρό σώµα της 
και έκτοτε είναι αφοσιωµένη πλησίον του, αν και πρόκειται δε περί νεκράς, φέρεται πάντοτε 
ωσάν να επρόκειτο περί ζώσης και είναι ούτω κατά το υπόλοιπον της ζωής της αφιερωµένη εις 
την λατρείαν της νεκράς κόρης της.  
Όλη η ζωή της περί αυτό συγκεντρούται και δεν την ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Συχνάκις οµιλεί 

προς την κόρην της και φαντάζεται ότι της απαντά. Αυτό πραΰνει κάπως τον πόνο της. Όταν ο-
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µιλεί περί αυτής εκφράζεται σαν να είναι παρούσα, ζώσα και δρώσα. ∆ι’ αυτού δε του τρόπου 
προσπαθεί να θεραπεύσει την λύπη της.  
Ο κόσµος ηµπορεί να οµιλεί περί αυτής, όπως θέλει, ηµπορούν µερικοί και να γελούν, αλλά 

δεν θα υπάρξει καµµία µητέρα, η οποία δεν θα την εννοήση και δεν θα την θαυµάσει».1 
Τη ∆ούκισσα επιχείρησε να επισκεφθεί στην Πεντέλη και ο Όθωνας µε την Αµαλία, αλλά 

εκείνη µαθαίνοντας για την επίσκεψη έφυγε από το σπίτι της, και το βασιλικό ζεύγος δε βρή-
κε κανέναν εκεί. Λέγεται ότι δεν ήθελε καµία επαφή µαζί τους λόγω της αντιπάθειάς της προς 
τους Βαυαρούς. Εποµένως, ως ανακριβής και φανταστική πρέπει να είναι η πληροφορία του 
Αµπού για ένα επεισόδιο ανάµεσα στη ∆ούκισσα και στον Όθωνα, όπου ο τελευταίος επιθυ-
µούσε να νοικιάσει ή να αγοράσει το Καστέλο, πράγµα το οποίο φυσικά και δεν κατάφερε.  
Ο Αµπού ήταν ένας ακόµα επισκέπτης της Πεντέλης, και ο οποίος διηγείται µε αρκετή δό-

ση ειρωνείας τα της δούκισσας σε επιστολή προς την µητέρα του: «Η δούκισσα µου κάνει 
κόρτε, διότι πρόκειται να περάση το καλοκαίρι εις την Πεντέλην, τέσσερες λεύγες έξω από τας 
Αθήνας εις τόπον βρίθοντα ληστών. Θα πάρη στο σπίτι της ηµίσειαν δωδεκάδα χωροφυλάκων, 
αλλά φοβούµενη µήπως αυτοί το βάλουν στα πόδια µε την πρώτη τουφεκιά, θα ήθελε να έχει 
κάποιον που να τους διοική. ∆ια τούτο µου κηρύσσει όλην την ηµέραν ότι η Πεντέλη είνε πολύ 
υγιεινή, ότι δεν έχει πυρετούς και ότι πουθενά αλλού δεν θα εύρω τόσην γαλήνην». 
Παρ’ όλα αυτά ο Αµπού συνέχιζε να πηγαίνει στο σπίτι της, «...ένα µέγαρον ηµιτελές, περι-

βαλλόµενον από κήπον ευρύτατον όπου η εκκεντρική οικοδέσποινα ηµπόδιζε τα δένδρα να µε-
γαλώσουν». Έξι µολοσσοί περιφέρονταν µέσα στον κήπο, «αναµένοντες ανυποµόνως κανέναν 
επισκέπτην τον οποίο θα ηµπορούσαν να καταβροχθίσουν». 
Στο σπίτι της ο Αµπού γνώρισε και το γλύπτη ∆αβίδ ντ’ Ανζέ,2 µε τον οποίο ενθουσιάστη-

κε τόσο για τις πολιτικές απόψεις του όσο και για το ταλέντο του. Αργότερα ο Αµπού (1852) 
θα οδηγήσει στο µέγαρο της ∆ούκισσας το διάσηµο ποιητή Θεόφιλο Γκωτιέ.  
 
γ. Η ανέγερση των κτιρίων στην Πεντέλη 
 
Μια µέρα η ∆ούκισσα ζήτησε από το φίλο της αρχιτέκτονα Σταµάτη Κλεάνθη να πάνε στην 
Πεντέλη µε σκοπό την ανεύρεση κατάλληλης τοποθεσίας για την οικοδόµηση του Καστέλου. 
Βρέθηκαν σε µια περιοχή κοντά στη Μονή, ανάµεσα στο λόφο «Κουφός» και στο λόφο των 
ιταλικών οχυρών. Το σηµείο αυτό µέχρι και σχετικά πρόσφατα (καλοκαίρι 1998) ήταν κα-
λυµµένο από πανύψηλα πεύκα και πλατάνια, και µε άφθονα τρεχούµενα νερά.  
Και οι δύο λοιπόν συµφώνησαν πως ήταν η καταλληλότερη τοποθεσία, γιατί πέρα από το 

ειδυλλιακό τοπίο υπήρχε και ένα µεγάλο άνοιγµα ανάµεσα στους δύο λόφους µε εξαιρετική 
θέα προς την πεδιάδα της Αττικής και την Αθήνα. Κατόπιν του ζήτησε να κατευθυνθούν στη 
Μονή, για να µάθουν αν η έκταση ανήκε στους µοναχούς. Συνοµίλησαν µε τον ηγούµενο ο 
οποίος τους είπε πως αντιµετωπίζουν... «σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα»,  η ∆ούκισσα ως 
εύπιστη στα πάντα προσφέρθηκε να τους στηρίξει, και αγόρασε ένα κοµµάτι άγονης γης που 
ανήκε στη Μονή. Του είπαν ότι θα επανέλθουν µε τις προτάσεις τους.  
Έπειτα από αρκετούς µήνες (Οκτώβρης του 1839) η ∆ούκισσα έστειλε επιστολή προς το 

Ηγουµενοσυµβούλιο της Μονής Πεντέλης. Την είχε γράψει στα γαλλικά και τη µετάφραση 
ανέλαβε η 15χρονη τότε γραµµατέας της Ελένη Καψάλη. Στην επιστολή της έγραφε πως είχε 
γνώση για τα χρέη και την οικονοµική δυσχέρεια της Μονής, η οποία αδυνατεί να κάνει κά-
ποιες απαραίτητες επισκευές στο ναό, τα κελιά κ.λπ. Τους πρότεινε λοιπόν να της πουλήσουν 
µια έκταση στο βουνό για να κάνει εκεί τον τάφο της κόρης της και τον δικό της, να κτίσει 
ένα οίκηµα και να καλλιεργήσει εκτάσεις που θα τις έκανε περιβόλια. Στο τέλος της επιστο-
λής έγραψε ότι την πρόταση θα έκανε για λογαριασµό της ο αρχιτέκτονας Σταµάτης Κλεάν-
θης.  
Οι διαδοχές των ηγουµένων της Μονής δηµιούργησαν προβλήµατα στο θέµα της παραχώ-

ρησης εκτάσεων, ακριβώς γιατί βρέθηκαν ανακατεµένοι πολλοί σε αυτό. Η Μονή υπέβαλε 

                                                 
1 «Ιστορία, Θρύλοι και Παραδόσεις του Πεντελικού Βουνού»: ∆ιονύσης Τροβάς: «Η ∆ούκισσα της 
Πλακεντίας και το Καστέλο της Ροδοδάφνης», σελ. 51. 
2 ∆ιάσηµος καλλιτέχνης, ένθερµος δηµοκρατικός, ο οποίος εξορίστηκε από τον Ναπολέοντα τον Γ΄ και 
ανέµενε αλλαγή της κατάστασης στην Ελλάδα µαζί µε την κόρη του.  
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στην κεντρική Κρατική ∆ιοίκηση τη σχετική έκθεση, την οποία ο αρµόδιος υπουργός διάβα-
σε µε έκπληξη, γιατί οι µοναχοί έθεταν πολλούς περιοριστικούς όρους στη ∆ούκισσα. Ανά-
µεσα στους όρους αυτούς ήταν και οι ακόλουθοι: «Α. Να µην τοιχισθεί η παραχωρούµενη έ-
κταση, αλλά να διαγραφεί µε δρόµο, ο οποίος ν’ αρχίζει από την Μεγάλη Αµπολή κατά τη θέση 
Πεύκος και να διευθύνεται προς την αντικρύ ράχη του Σκαπέτου, καθώς τρέχουν τα νερά της 
βροχής, µέχρι της ράχεως του Χωστού, περνώντας στη θέση Τζανταρλή. Εκείθεν θέλει αναβαί-
νει εις την Κάτω Μεγάλη Πέτρα του Κουφού, εκ δε του µέρους του αντικρύζοντος την Μονή 
όρους θέλει διέρχεσθαι ο οροθετικός ούτος δρόµος, ευθύς κάτωθεν των Μεγάλων Πετρών του 
Κουφού, όπου είναι δυνατή η χάραξη δρόµου και εκείθεν θα επανέρχεται εις την Μεγάλη Αµπο-
λή.  
Β. Θέλει τοιχισθεί µόνο το µέρος, όπου θα οικοδοµήσει οίκον και αποκαταστήσει και τον κή-

πο της η ∆ούκισσα. 
Γ. Επειδή η βρύση του Σκαπέτου εµπεριέχεται εντός του παραχωρούµενου εδάφους, να κατα-

σκευάσει η ∆ούκισσα έξω από τη γραµµή ποτιστήριο, για να χρησιµεύσει στους διαβαίνοντας 
ανθρώπους και τα ζώα. Οσάκις δε τα ζώα της Μονής εισέλθουν τυχόν εις το κτήµα της, να δια-
τάσσει η ∆ούκισσα τους επιστάτας της να τα παραδίδουν στους µοναχούς, άνευ τινός απαιτήσε-
ως ή αποζηµιώσεως. 
∆. Το διαβαίνον εκείθεν νερό του Μοναστηριού να είναι ελεύθερον, ων και ο παλαιός δρό-

µος. 
Ε. Τον τόπον να µη δύναται µετά τον θάνατό της να τον παραχωρήσει εις αλλοεθνή και ετε-

ρόδοξη οικογένεια αποκλειστικώς. Η Μονή δέχεται να µεριµνά και να επιµελείται τους τάφους 
κατά τα προσυµφωνηθησόµενα, αλλά µετά τον θάνατο της ∆ούκισσας να µένουν τα πάντα στην 
Μονή ή αν τούτο είναι αδύνατο, εις Κοινήν τινά ή ∆ηµόσια χρήση ή κατά παραχώρησή της εις 
Ελληνικήν οικογένεια πρεσβεύουσα τα της Αγίας του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας δόγµατα. 
Η παραχωρούµενη έκταση εκτιµάται κατά τη γνώµη αναγνωρισµένου της πόλεως πραγµατο-
γνώµονος εις 30.000 δραχµάς. 
ΣΤ. Η µη παραδοχή ενός εκ των ανωτέρω όρων έχει ως αποτέλεσµα την άρνηση της παρα-

χωρήσεως».1 
Πληροφορούµενη η κυβέρνηση τους όρους των µοναχών απαίτησε από τον Ηγούµενο να  

τους τροποποιήσει και να ετοιµάσει αµέσως νέα έκθεση, για να µην δυσαρεστηθεί η ∆ούκισ-
σα και εγκαταλείψει την ιδέα της ανέγερσης του Καστέλου, πράγµα που θα ζηµίωνε τη µονή 
και θα προκαλούσε δυσχέρειες στην κυβέρνηση. Άλλοι λένε πως η κυβέρνηση κινητοποιή-
θηκε κατόπιν παραπόνων της ∆ούκισσας. Τελικά βρέθηκε άκρη, και ο αρχιτέκτονας Κλεάν-
θης έκανε τις τελικές συνεννοήσεις µε τους καλόγερους. 
Υποβλήθηκε νέα αναφορά στις 7 ∆εκεµβρίου του 1839, και κατόπιν πολλών συννενοήσεων 

και ανταλλαγής εγγράφων συµφώνησαν και υπέγραψαν στις 27 Μαρτίου του 1840. Στη ∆ού-
κισσα παραχωρήθηκε ο απέναντι από τη µονή λόφος Κουφός. Η έκταση αποτελούνταν από 
1738 στρέµµατα, από τα οποία τα 8 ήταν καλλιεργηµένα και είχαν 126 ελαιόδενδρα. Το ποσό 
που όρισε η µονή ήταν 7.155 δραχµές και η ∆ούκισσα έβαλε άλλες 357 δραχµές τις οποίες 
κατέβαλε στο Γενικό Ταµείο.  
Οι εργασίες ξεκίνησαν κατευθείαν, αρχίζοντας από τη χάραξη δρόµου που θα διευκόλυνε 

την πρόσβαση στο κτήµα της ∆ούκισσας. Η ανέγερση του Καστέλου άρχισε το φθινόπωρο 
του 1840, και το σχέδιο προέβλεπε να είναι όλο από µάρµαρο. Την ίδια περίοδο κτιζόταν ένα 
ακόµα οίκηµα, η λεγόµενη «Maisonette». Αρχιτέκτονας και αυτού του κτιρίου ήταν ο Κλεάν-
θης, για το οποίο οι σηµερινοί αρχιτέκτονες λένε πως είναι το χαριέστερο οικοδόµηµα της 
παλιάς Αθήνας.  
Στην κατασκευή του Καστέλου, που θα ήταν το θερινό της ανάκτορο, επιστατούσε η ίδια η 

∆ούκισσα. Συχνά ανέβαινε µε φίλους της για να τους το δείξει και να ζητήσει τη γνώµη τους. 
Ενδιαφερόταν αρκετά και για τους κήπους αλλά και αγωνιούσε για το πότισµά τους, κάνο-
ντας στο τέλος συµφωνία µε τους µοναχούς να της παραχωρούν αρκετό νερό από τις δεξαµε-
νές τους.  

                                                 
1 Γιάννης Καιροφύλλας: «Το Καστέλο της Ροδοδάφνης – Η αληθινή ιστορία της ∆ούκισσας της Πλα-
κεντίας», εκδ. Φιλιππότη, , σελ. 84-85. 



 91 

Την εποχή εκείνη (1844) η Σοφία εξέφρασε την επιθυµία να κτίσει δύο πύργους στην Πε-
ντέλη, πάνω στο δρόµο που οδηγούσε στη µονή. Ο ένας θα ήταν ξενώνας, τον οποίο θα ονό-
µαζε «Plaisance», και ο άλλος θα χρησίµευε σαν φυλάκιο αλλά και ως κατοικία των εργατών 
των οικοδοµών. Η «Plaisance» ολοκληρώθηκε, όµως ο άλλος πύργος, η λεγόµενη «Tourelle», 
έµεινε ηµιτελής. Τότε ζήτησε από τους µοναχούς να της πουλήσουν άλλα 8 στρέµµατα στη 
θέση Μυρτιές, αλλά ζήτησε να της δώσουν και νερό. Ξεκίνησε άλλη µια χρονοβόρα διαδικα-
σία µε ανταλλαγή επιστολών, γιατί η µονή δεν επιθυµούσε να παραχωρήσει άλλες εκτάσεις. 
Επενέβη ο τότε πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλέττης και απαίτησε από τη µονή να παραχωρή-
σει ανεπιφύλακτα στη ∆ούκισσα την έκταση που επιθυµούσε. Οι καλόγεροι ανυποχώρητοι 
απαιτούσαν ανταλλάγµατα. Εκτιµούσαν, όπως έλεγαν, τα έργα της ∆ούκισσας και τις προ-
σπάθειές της να αποκτήσει η Πεντέλη δρόµους, αλλά για την τελευταία παραχώρηση είχαν 
αντιρρήσεις, γιατί η έκταση που ζητούσε η ∆ούκισσα ήταν καλλιεργήσιµη γη.  
Τελικώς, ένα χρόνο µετά (1845) η µονή υπέκυψε στις συνεχείς πιέσεις και παραχώρησε στη 

∆ούκισσα την περιοχή που ήθελε, χωρίς όµως να σταµατήσουν οι αντιδικίες για µικρότερα 
ζητήµατα, όπως η παροχή νερού ή η βόσκηση ζώων. Το αρµόδιο υπουργείο καλούσε συχνά 
σε απολογία τον Ηγούµενο της µονής, µιας και για κάθε της πρόβληµα η ∆ούκισσα απευθυ-
νόταν στη διοίκηση. Ήταν της άποψης πως από τη στιγµή που είχε διαθέσει τόσα χρήµατα 
για το δρόµο που οδηγούσε στη µονή, εκείνοι όφειλαν από υποχρέωση να της κάνουν το χα-
τίρι.  
Αυτή η τόση υποστήριξη του Κωλέττη προς τη ∆ούκισσα προκάλεσε θόρυβο. Έλεγαν τότε 

οι ενασχολούµενοι µε τα γεγονότα της Αθήνας πως ο Κωλέττης είχε σκανδαλωδώς βοηθήσει 
να αποκτήσει η ∆ούκισσα όλα τα κτήµατα στο βουνό της Πεντέλης.  
 

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
α. Η απόπειρα απαγωγής της ∆ούκισσας από τον Μπίµπιση 
 
Η απόπειρα απαγωγής της ∆ούκισσας από τον περιβόητο λήσταρχο Μπίµπιση έγινε στους 
πρόποδες του βουνού, στη ρεµατιά της Αγίας Μαρίνας όπου η οµώνυµη εκκλησία, και κοντά 
στη µικρή γεφυρούλα.1 Οι ληστές ζήτησαν λύτρα από τη ∆ούκισσα, και δεν πείραξαν τους 
οµήρους, που αποτελούνταν από το φίλο της Σέκερη, ένα υπάλληλο του υπουργείου εξωτερι-
κών ονόµατι Σακελλαρίου, τον µηχανικό του Στρατού Αλέξανδρο Σ. Γεωργαντά (που έκανε 
το διερµηνέα) και τον αρχιτέκτονα Γούζαρη. Ο Μπίµπισης µιλούσε ελληνικά, η ∆ούκισσα 
γαλλικά και ο µηχανικός έκανε τη µετάφραση. Η ∆ούκισσα προσπαθούσε να τον πείσει ότι 
µπορεί να είναι πλούσια, αλλά η περιουσία της βρίσκεται στη Γαλλία, και από εκεί της στέλ-
νουν κάθε µήνα ένα συγκεκριµένο ποσόν. Ο Μπίµπισης επέµενε και απειλούσε. Αργότερα 
οδήγησαν την άµαξα κοντά στα αρχαία λατοµεία.2 Πληροφορίες λένε πως οι χωρικοί του 
Χαλανδρίου και άλλων γειτονικών περιοχών µαθαίνοντας το συµβάν εξαγριώθηκαν και έ-
σπευσαν οπλισµένοι στην Πεντέλη για να κινηθούν κατά των ληστών. Εκείνοι δε, βλέποντάς 
τους να καταφθάνουν, σκόρπισαν µέσα στα δάση.  

                                                 
1 Ο Καιροφύλλας λέει πως η απαγωγή έγινε στην πεντάτοξη γέφυρα που βρίσκεται ακόµα χαµηλότερα. 
Αυτό όµως δεν φαίνεται να ισχύει. Όπως γράφει ο Καµπούρογλου, µια µέρα που κατηφόριζε προς Χα-
λάνδρι µαζί µε τον ηγούµενο της µονής Πεντέλης Κύριλλο ∆έγλερη, όταν έφτασαν στο σηµείο της γε-
φυρούλας (σηµερινή οδός Ασκληπιού), ο τελευταίος στάθηκε προς στιγµήν λέγοντας στον Καµπούρο-
γλου ότι σύµφωνα µε την παράδοση, σε εκείνο το σηµείο έγινε η απαγωγή της ∆ούκισσας (βλ. «Η 
∆ούκισσα της Πλακεντίας», εκδ. ∆ηµιουργία, Απ. Α. Χαρίσης, σελ. 156). Αλλά και η ίδια η ∆ούκισσα 
σε γράµµα της αναφέρει για τη «µικρά απόσταση» που χώριζε τη µονή από το σηµείο της απαγωγής, 
συµπληρώνοντας ότι «οι λησταί, δια να µην είναι πολύ εκτεθειµένοι, µας επήραν µαζί µε το αµάξι εις τον 
δρόµον των λατοµείων» (Καµπούρογλου, Ό.π. σελ. 163). Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η απαγωγή 
έγινε στη γεφυρούλα και όχι στην πεντάτοξη γέφυρα. 
2 Το λατοµείο όπου οδηγήθηκε η άµαξα θα πρέπει να ήταν αυτό που είναι γνωστό σήµερα ως «Μου-
ζάκη». Πρόκειται για το χαµηλότερο αρχαίο λατοµείο. Το ότι ήταν αρχαίο επιβεβαιώνεται από τον ίδιο 
τον ιδιοκτήτη του ∆. Μουζάκη, βλ. περιοδικό “Περιηγητική”:  Η Πεντέλη κινδυνεύει, Μάιος 1959, σελ. 
18. 
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Το γεγονός µαθεύτηκε γρήγορα στην Αθήνα. Όλες οι εφηµερίδες της εποχής και οι ξένοι 
επισκέπτες στα αποµνηµονεύµατα και στην αλληλογραφία τους γεµίζουν µε αναφορές για 
την απαγωγή. Ο Νέλσον Άµποτ έγραψε πως ο Μπίµπισης απείλησε τη ∆ούκισσα ότι θα τη 
σκοτώσει αν δεν του δώσει τα λύτρα. Ο Άγγλος πρέσβης στην Αθήνα Σερ Τόµας Ουάις έλεγε 
πως ο ληστής απαιτούσε να πάει κάποιος φίλος της ∆ούκισσας στον τραπεζίτη της Παύλο 
Σκουλούδη να φέρει τα λύτρα, αλλά ένας από τους οµήρους της κατόρθωσε να διαφύγει και 
ειδοποίησε χωρικούς από το Χαλάνδρι. Η πριγκίπισσα Μπελτζιοζόσο έγραψε πως ο Μπίµπι-
σης µε πέντε συντρόφους του σταµάτησε την άµαξα της ∆ούκισσας, αφόπλισε τους συνοδούς 
της και την κράτησε όµηρο ζητώντας 100.000 τάλιρα. Εκείνη, αφού του ζήτησε ένα ποτήρι 
νερό, του είπε ότι και ζωντανή να τη γδάρει δε θα του έδινε παραπάνω από 1.000 τάλιρα. Ο 
Μπίµπισης συµβιβάστηκε και άφησε κάποιον συνοδό της να φύγει να πάει να τα φέρει. Πριν 
γυρίσει έφτασαν οι χωρικοί και την απελευθέρωσαν, γι’ αυτό και η ∆ούκισσα για να τους ευ-
χαριστήσει έφτιαξε στο χωριό τους ένα πλυντήριο.1 Η Κριστιάν Λυτ αναφέρει επίσης το γε-
γονός στο ηµερολόγιό της: «Ο Χάνσεν ήρθε και ήταν σε πολύ περίεργη διάθεση... Λέει ότι ο 
Μπίµπισης παραµονεύει τη δούκισσα της Πλακεντίας και υποστηρίζει ότι του χρωστάει 6.000 
δραχµές από πέρσι, όταν της επιτέθηκε στο Πεντελικό και δεν πήρε αρκετά χρήµατα». 
Κατά τον Γιάννη Καιροφύλλα αυτός που έγραψε τα περισσότερα, αλλά και τα πιο σωστά, 

ήταν ο Έντµοντ Αµπού, εφόσον τα της απαγωγής τα έµαθε απευθείας από τη ∆ούκισσα. Του 
είπε, µεταξύ άλλων, πως ο Μπίµπισης της υποσχέθηκε ότι µόλις πάρει τα λύτρα θα φύγει από 
την Ελλάδα και θα πάει στην Τουρκία να αγοράσει εκεί ένα υποστατικό και να την ευλογεί 
κάθε µέρα. Του επιβεβαίωσε ότι την έσωσαν οι χωρικοί του Χαλανδρίου, ενώ τον ίδιο το λη-
στή τον παρουσιάζει δυστυχισµένο γιατί αναγκάστηκε να φύγει χωρίς να πάρει τίποτε, εκτός 
από δέκα φράγκα που του τα έβαλε στο χέρι, κι εκείνος ντροπιασµένος δάκρυσε. Σε επιστο-
λές προς το σύζυγό της (αν και χωρισµένοι διατηρούσαν επαφές) η Σοφία του αναφέρει πως 
είχε τροµοκρατηθεί και ότι στο εξής θα ανεβαίνει στην Πεντέλη µόνο µε τη συνοδεία πέντε 
τουλάχιστον χωροφυλάκων. Του έλεγε ακόµη πως ο βασιλιάς Όθωνας είχε στείλει τον υπα-
σπιστή του να µάθει νέα της, και ότι δεν ξέρει αν θα µείνει εκεί το καλοκαίρι. Επίσης, του ζη-
τούσε να της στείλει δύο τουφέκια. Κατηγόρησε επίσης τους µοναχούς της µονής Πεντέλης, 
τους αποκαλεί όµοιους µε τους ληστές, γιατί ενισχύουν µε τρόφιµα τους ληστές πάνω στο 
βουνό. Στο τέλος λέει ότι στον Μπίµπιση δόθηκε χάρη από την κυβέρνηση και ότι σε αυτό 
είχε µεσολαβήσει και η βασίλισσα Αµαλία. Κατά τον Καιροφύλλα τούτο δεν πρέπει να είναι 
ακριβές, γιατί άλλες έγκυρες πηγές λένε ότι ο Μπίµπισης εκτελέστηκε µε εντολή των Αρχών 
(βλ. 5ο κεφάλαιο). 

 
β. Η φωτιά της οδού Πειραιώς 
 
Τον ∆εκέµβρη του 1847 το σπίτι της στην Αθήνα πήρε φωτιά, όπου εκτός από πολύτιµα α-
ντικείµενα, έπιπλα και έργα τέχνης, κάηκε και η λάρνακα µε το βαλσαµωµένο σώµα της κό-
ρης της Ελίζας. Αυτό την καταράκωσε και την έκανε να αποµονωθεί, ενώ η υγεία της από ε-
κείνο το σηµείο κι έπειτα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Παρ’ όλο που ήθελε να ανε-
βαίνει στην Πεντέλη, δεν το έκανε πλέον τόσο συχνά όσο συνήθιζε. Έτσι και το Καστέλο, το 
οποίο κτιζόταν από το 1841 έως το 1847 παρέµεινε ανολοκλήρωτο, γιατί δεν είχε πλέον κα-
µία διάθεση να το συνεχίσει. Το Καστέλο έµεινε ατελείωτο µέχρι και το 1854 οπότε πέθανε.  
 
γ. Μια νέα θρησκεία 
 
Κατά το διάστηµα αυτό είχε αλλάξει θρησκευτικές πεποιθήσεις, και δηµιούργησε ένα δικό 
της θεό και µια δικιά της θρησκεία· ονειρευόταν µάλιστα να κτίσει στην κορυφή της Πεντέ-
λης ναό αφιερωµένο στο θεό αυτό: «Εβασανιζόταν από µεσσιανικές διαθέσεις. Η φιλοδοξία 
της ήταν να κτίση ένα ναό στην κορυφή της Πεντέλης, όπου θα µπορούσε να δώσει στον κόσµο 
µια νέα µορφή πίστεως και να γίνει η ιέρεια και η προφήτις µιας θρησκείας που περιελάµβανε 
πολλές ιουδαϊκές παραδόσεις και απεµακρύνετο ολότελα από τον χριστιανισµό. Στην Πεντέλη 

                                                 
1 Καιροφύλλας, ό.π., σελ. 113. 
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ελογάριαζεν ότι θα επικοινωνούσε µε τον Παντοδύναµον στενώτερα παρ’ ότι ήταν δυνατόν από 
χαµηλά εδάφη.  
Αλλά επειδή εδυσκολευόταν να εύρη σχέδιο αντάξιον του Θεού και της νέας θρησκείας και 

του εαυτού της, για τον ναό, η οικοδόµησίς του ανεβάλλετο επί χρόνια».1  
 

4. ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
 

Ο πιο δύσκολος µήνας για τη ∆ούκισσα ήταν ο Απρίλιος του 1854. Η υγεία της επιδεινώθηκε 
σοβαρά, και ο γιατρός της, Ιάκωβος Ράιζερ, δε φαινόταν να µπορεί να κάνει κάνει κάτι για τη 
βελτίωσή της. Στις 2 Μαΐου του 1854 άφησε την τελευταία της πνοή.  
Το νέο µαθεύτηκε γρήγορα σε όλη την Αθήνα. Η οικογένεια Σκουζέ ήταν αυτή που µερί-

µνησε για την κηδεία της. Η ίδια η ∆ούκισσα είχε φροντίσει για τον τάφο της, τον οποίο είχε 
φτιάξει στην Πεντέλη. Με µια άµαξα λοιπόν µεταφέρθηκε εκεί το φέρετρό της.  
Όταν οι χωρικοί του Χαλανδρίου είδαν την άµαξα να περνάει από το χωριό τους ζήτησαν 

να σταµατήσει για να προσκυνήσουν τη σορό της. Έβαλαν το φέρετρο δίπλα στη βρύση που 
η ίδια είχε κατασκευάσει και από εκείνο το σηµείο πέρασαν όλοι οι χωρικοί µε τις οικογέ-
νειές τους για να την αποχαιρετήσουν.  
Η άµαξα συνέχισε για το βουνό όπου εκεί την περίµεναν πολλοί χωρικοί όπως και οι καλό-

γεροι της µονής Πεντέλης µε επικεφαλής τον Ηγούµενο. Αφού έψαλαν δέηση, έγινε ο εντα-
φιασµός.  
 

    
Η ∆ούκισσα της Πλακεντίας. 

                                                 
1 Εφηµερίδα «Αθηναϊκά Νέα» 7-8-35, σελ. 3. 
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Αρ. Η Καρολίνα-Ελίζα. ∆εξ. Η ∆ούκισσα της Πλακεντίας, η σύµφωνα µε άλλους, η κόρη της Ελίζα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θρήνος πάνω από το ταριχευµένο κορµί της Ελίζας. (Η αγνώστου καλλιτέχνη εικόνα  παρατίθεται  

από www.mixanitouxronou.gr, βλ. Τάσου Κοντογιαννίδη, «Η ∆ούκισσα της Πλακεντίας», 18/1/2014) 
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4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 
 

α. Albert Denison Londesborough (1849) 
 

«Η ∆ούκισσα της Πλακεντίας κτίζει ένα µικρό σπίτι στην πλευρά του δρόµου που οδηγεί στο 
µοναστήρι. Έχοντας την ατυχία να χάσει τη µοναχοκόρη της καθώς ταξίδευε στην Ανατολή, 
βαλσάµωσε το σώµα της, σκοπεύοντας αυτό να ενταφιαστεί µαζί µε την ίδια, και την φυλούσε 
στο ίδιο της το δωµάτιο. Το σπίτι της άρπαξε φωτιά, πρόσφερε µια πολύ µεγάλη αµοιβή σε εκεί-
νους που θα έσωναν το σώµα – αλλά µάταια, το φέρετρο ήταν πολύ βαρύ για να µεταφερθεί. 
Είχε αφήσει τώρα την ιδιότητά της ως “ η πιο ενάρετη γυναίκα”... »1 
 

β. George William F. Howard (1854) 
 

«Περπατήσαµε κατόπιν στις βίλλες της ∆ούκισσας της Πλακεντίας. Υπάρχουν τρεις από αυτές, 
πολύ κοντά η µία µε την άλλη, και όλες ηµιτελείς, µε µεγάλα δώµατα στην κάθε µία φτιαγµένα 
στους πάνω ορόφους για τα σκυλιά της.  
Αυτή ήταν, όπως έχει βγεί το συµπέρασµα, µια πολύ εκκεντρική γυναίκα, κόρη του M. 

Lebrun, ενός από τους τρεις πρόξενους της Γαλλίας.  
Σε µία περίπτωση, είχε απαχθεί από µία από τις βίλλες εκείνες από µια συµµορία ληστών, αλ-

λά διεσώθη από τους κατοίκους του γειτονικού χωριού Χαλάνδρι. Για να δείξει την ευγνωµοσύ-
νη της, τους έκτισε ένα δηµόσιο λουτρό».2 
 

γ. Henri Baird (1856) 
 

«...Φθάσαµε στους πρόποδες του βουνού, συναντώντας εκεί ένα νεοανεγειρόµενο και ηµιτελές 
ενδιαίτηµα της ∆ούκισσας της Πλακεντίας. Αυτή η εκκεντρική γυναίκα γεννήθηκε στη Φιλαδέλ-
φεια και παντρεύτηκε κάποιον Γάλλο. Αλλά αποδεικνυοµένων των ιδιορρυθµιών της υπερβολι-
κών δια την ευτυχία αµφοτέρων, συνεφωνήθη ότι πρέπει να ζήσουν εν διαστάσει, αν και διατη-
ρώντας τις πλέον φιλικές σχέσεις. Η κοινωνική γηραιά κυρία τώρα περιορίζει την προσοχή της 
στις οικοδοµές της, και σε µισή ντουζίνα σκύλων διαφορετικής ράτσας, τους οποίους βγάζει για 
περίπατο κάθε απόγευµα. Απολαµβάνει εκ µέρους των κατοίκων την υπόληψη µιας εκατοµµυ-
ριούχου, έχοντας εισόδηµα δεκαπέντε ή είκοσι χιλιάδων δολαρίων, το οποίο σπαταλά».3 
 

δ. Henry Wise (1857) 
 

«Αφήνοντας τους κάµπους, αρχίσαµε να ανεβαίνουµε τις πλαγιές της Πεντέλης από ένα τέλειο 
δρόµο, κατασκευασµένο από τη ∆ούκισσα της Πλακεντίας. [...] Η κυρία αυτή, ήδη εκλιπούσα, 
ήταν κόρη του Κόµη de Marbois και γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια, ενώ ο πατέρας της ήταν ο 
Γάλλος Πρέσβης στη χώρα µας. Υπήρξε διακεκριµένη καλλονή της αυτοκρατορίας και, αν δεν 
κάνω λάθος, όντας βασίλισσα της µόδας στο Παρίσι επινόησε τα βελούδινα καπέλα τύπου ρι-
σέλ.4 Επί πολλά χρόνια η δούκισσα, έχοντας απαρνηθεί τη µαταιοδοξία της µόδας, ήταν εγκατε-
στηµένη στην Αθήνα και αφιέρωνε ένα γενναίο εισόδηµα σε αγαθοεργίες. Λεγόταν πως ήταν 
ανοιχτόµυαλη πάνω στα θρησκευτικά ζητήµατα, και ήταν, επιπλέον, κατά κάποιον τρόπο εκκε-
ντρική, έχοντας ως κυριότερη ευχαρίστηση την ανέγερση οικηµάτων χωρίς να τα αποπερατώνει 
ποτέ».5 
 

ε. Denton J. Snider (1886) 
 

«Από το λόφο στον οποίο στέκοµαι, µπορώ να δω ένα άλλο σπίτι, επιβλητικού µεγέθους για µια 
τέτοια περιοχή, αλλά σήµερα είναι έρηµο και καταπέφτει σε ερείπια. Βρίσκεται σε ένα όµορφο 
σηµείο, έχοντας θέα τον κάµπο από κάτω [...] Πάνω από την πόρτα διαβάζεται ακόµα το όνοµα 

                                                 
1 «Wanderings in Search of Health» σελ. 121-123 (1849). 
2 «Diary in Turkish and Greek Waters», σελ. 291-293 (1854). 
3 «Modern Greece», σελ. 299, New York, 1856. 
4 Όντως έκανε λάθος, γιατί εδώ τη συγχέει µε την Κόµισσα του Βοντρέ (βλ. The Museum of Foreign 
Literature, Science, and Art, 1838, Vol. 32, σελ. 266).  
5 «Scampavias from Gibel Tarek to Stanbul», New York (1857), σελ. 106-13.  
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“ Πλακεντία”. Ρώτησα ένα χωρικό για αυτό, απλώς είπε πως αυτό είναι το παλάτι της ∆ουκέσ-
σας. Αυτή, αν και νεκρή προ πολλού, ακόµα στοιχειώνει το σηµείο όπου κάποτε κατοικούσε και 
λάτρευε µε τον δικό της εκκεντρικό τρόπο. [...] 
Η ∆ούκισσα της Πλακεντίας φαίνεται πως ήταν µια από εκείνες τις δυναµικές γυναικείες 

προσωπικότητες, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινωνία δεν έχει βρεί έως τώρα καµία διέξοδο 
προς µια απασχόληση εντός λογικών ορίων. Συχνά βρίσκονται αναµιγµένες στα πιο απόµακρα 
µέρη και στις πιο παράξενες συνήθειες. Αυτή η γυναίκα ήταν κόρη ενός υπουργού του Ναπολέο-
ντα, παντρεύτηκε νωρίς και ατυχώς πήρε διαζύγιο, και µετά ξεκίνησε τα ταξίδια. Ύστερα από 
πολλές περιπέτειες και µεγάλες φουρτούνες ήρθε στην Αθήνα να περάσει τον καιρό που της α-
πέµεινε. Κατείχε ένα τεράστιο εισόδηµα το οποίο µπορούσε να ικανοποιεί τις κολοσσιαίες ιδιο-
τροπίες της. Αυτό κυρίως την έστρεψε στην κατασκευή κτιρίων. Ένα από αυτά ήταν το κτίριο 
που βλέπαµε. Εδώ έζησε µαζί µε πέντε ή έξι πελώριους σκύλους, εκ των οποίων ο αγαπηµένος 
της, όπως λένε οι φήµες, ήταν κάποιες φορές προσκεκκληµένος στο τραπέζι µε τους καλεσµέ-
νους της.  
Αλλά το πιο αξιοσηµείωτο γεγονός στην καριέρα αυτής της αξιοπρόσεκτης γυναίκας ήταν η 

θρησκεία την οποία ήθελε να ιδρύσει. Βλέποντας ότι όλα τα µεγάλα συστήµατα πίστης ήταν α-
παρχαιωµένα και κατά κάποιον τρόπο στείρα, αποφάσισε να δώσει στον κόσµο την ευλογία 
µιας νέας. Τα δόγµατα της πίστης αυτής δεν έγιναν ποτέ γνωστά, και ήταν πιθανώς δικής της 
έµπνευσης. Κάποια όµως από τα σαφή δόγµατά της αφορούσαν το θεσµό του γάµου, όπως ήταν 
φυσικό σε µια πίστη που δηµιουργήθηκε από γυναίκα. Αν και η ίδια ανίκανη να διαχειριστεί τα 
συζυγικά της ζητήµατα, µπορούσε να µιλάει γι’ αυτά στους άλλους, ακόµα και κάτω από µια 
θρησκευτική διδασκαλία. 
Κατασκεύασε ένα µεγάλο βωµό –ή επρόκειτο να κατασκευάσει– κάπου στο Πεντελικό, από 

τον οποίο επρόκειτο να συµβουλεύεται τη Θεότητα και να λαµβάνει ανταπόκριση. Ο βωµός θα 
πρέπει να είναι µύθος, αλλά εδώ µπροστά µας βρίσκεται το σπίτι µε το όνοµά της πάνω σε αυτό, 
κτίσµα δεξιά από το µονοπάτι που οδηγεί στο µοναστήρι».1 
 

5. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ∆ΟΥΚΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 
 

α. Ο αρχιτέκτονας των κτιρίων 
 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, ως αρχιτέκτονας των κτιρίων της ∆ούκισσας στην Πεντέλη και 
στην Αθήνα αναφέρεται ο Σταµάτιος Κλεάνθης (1802-1862). Αυτή ήταν η άποψη που είχαν 
οι κύριοι αντιπρόσωποι της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε τα εν λόγω κτίρια, όπως ο 
∆ηµήτριος Καµπούρογλου και ο Κώστας Μπίρης, την άποψη των οποίων υιοθέτησαν µετα-
γενέστεροι ιστορικοί της αρχιτεκτονικής, όπως οι H.H. Russack, V. Scully, O. Φουντουλάκη 
κ.ά. Από υπάρχοντα συµβόλαια φαίνεται πως ο Κλεάνθης πούλησε οικόπεδα στη ∆ούκισσα, 
επέβλεψε την κατασκευή ορισµένων βοηθητικών κτιρίων και της προµήθευσε µάρµαρα για 
τα κτίριά της. ∆εν έχει ωστόσο βρεθεί κανένα συµβόλαιο ή σχέδιο που να αποδεικνύει πως 
είναι ο αρχιτέκτονας των οικοδοµών της. 
Το 1988, η ιστορικός τέχνης Ida Haugsted αµφισβήτησε τη γενική αυτή γνώµη, υποστηρί-

ζοντας πως ο αρχιτέκτονας του Καστέλου ήταν ο ∆ανός Christian Hansen (1803-1883).2 20 
χρόνια περίπου αργότερα, η Όλγα Φουντουλάκη απορρίπτοντας και αυτή την εκδοχή, απέ-
δωσε την αρχιτεκτονική των κτιρίων στον Ελβετό André Couchaud.3  
Αν και τα επιχειρήµατα της Φουντουλάκη φαίνονται πιο πειστικά, δεν µπορούµε να είµα-

στε βέβαιοι για τίποτε. Ίσως και οι τρεις από τους προαναφερθέντες αρχιτέκτονες να συνέβα-
λαν στο σχεδιασµό των κτιρίων. Πάντως, για να είµαι ειλικρινής, δε µε ενδιαφέρει και τόσο 
για το ποιός ήταν ο πραγµατικός αρχιτέκτονας, και ως εκ τούτου δε σκοπεύω να εντρυφήσω 
στις λεπτοµέρειες και να αναλύσω τα επιχειρήµατα της µιας ή της άλλης πλευράς. Το µόνο 
που έχω να επισηµάνω, τουλάχιστον όσον αφορά το Καστέλο, είναι η ύπαρξη µιας επιγραφής 
                                                 
1 «A walk in Hellas: or, The old in the new», σελ. 13-4, 27-39 (1882). 
2 «Τα κτίρια της ∆ούκισσας της Πλακεντίας στην Αθήνα», περιοδικό “Αρχαιολογία”, τ. 29, σελ. 72-80 
(1988). 
3 «André Couchaud, ο αρχιτέκτων του Καστέλου της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη», περιοδικό “Αρχαιο-
λογία”, τ. 112, σελ. 87-93. 
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στο δεξιό µέρος της ανατολικής πλευράς του Καστέλου µε το όνοµα του αρχιτέκτονα: Στα-
µάτιος Κλεάνθης. Όµως και πάλι προκύπτει το ερώτηµα: επιγραφή της εποχής εκείνης ή µε-
ταγενέστερη επέµβαση;  

 

 
Ο Σταµάτιος Κλεάνθης 

 
β. Το Καστέλο της Ροδοδάφνης 
 
Όπως είπαµε προηγουµένως, η ανέγερση του Καστέλου ξεκίνησε το 1840 δίχως όµως να ο-
λοκληρωθεί. Οι εργασίες σταµάτησαν το 1847 και το µέγαρο έµεινε ακατοίκητο, χωρίς στέγη 
και παράθυρα. Στο ιστορικό της ανέγερσης µε όλα τα εµπόδια που συνάντησε η ∆ούκισσα 
αναφερθήκαµε ήδη, εποµένως εδώ θα ασχοληθούµε µε το ίδιο το κτίριο.  
 

Ο προ της εισόδου χώρος 
 

Το παλάτι θυµίζει πολύ στο σχέδιο τα Ιλίσσια, παρόλο που είναι σε γοτθικό στιλ. Στη Ροδο-
δάφνη εισέρχεται ο επισκέπτης µέσω ενός πυλώνα. Στα δεξιά θα συναντήσει το χώρο όπου 
κατά τον Καιροφύλλα οι αγγελιοφόροι έδεναν προσωρινά τα άλογά τους. Λίγο παρακάτω στα 
αριστερά θα συναντήσει δύο πηγές, και απέναντι την πύλη της σχεδόν τετράγωνης αυλής του 
παλατιού. 
 

Περιγραφή του Καστέλου 
 

Το Καστέλο, ιδίου µεγέθους µε το µέγαρο των «Ιλισσίων», αποτελείται από ένα κυρίαρχο κε-
ντρικό κτίριο, τοποθετηµένο στη µία πλευρά της αυλής, που σε κάθε πλευρά πλαισιώνεται 
από χαµηλά βοηθητικά κτίσµατα, τα οποία έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
κτιριακής εγκατάστασης, όπως συµπεραίνεται από τα διαφορετικά ύψη τους. Επρόκειτο για 
στάβλους αλόγων και αγελάδων, µαγειρείο, φούρνο και διάφορες αποθήκες. 
Το κεντρικό κτίριο έχει δύο ορόφους και υπόγειο. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα στην 

πρόσοψη, καθώς και τα τελειώµατα της στέγης, απολήγουν σε οξυκόρυφα τόξα. Το τρίτο πά-
τωµα, µε πρόσοψη στον κήπο, είναι µια µακριά ανοιχτή γκαλερί µε 55 τοξοτά ανοίγµατα επί-
σης οξυκόρυφα.  
Στις άκρες του το κτίριο έχει δύο πύργους, όπου βρίσκονται τα κλιµακοστάσια, οι οποίοι 

ενώνονται µε την ανοικτή θολωτή στοά, που παρουσιάζει στην όψη της επτά άξονες. Οι 
πλευρικοί πύργοι προεξέχουν και καλύπτονται από κεραµιδοσκεπές, όπως και όλα τα άλλα 
µέλη της οικοδοµής και οι κλειστές επιφάνειες των τοίχων τους διακόπτονται µόνο από λιγο-
στά µικρά ανοίγµατα.  
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Πεσσοί οκταγωνικής διατοµής σε τετραγωνική βάση φέρουν τα ελεύθερα γοτθικά τόξα της 
τοξοστοιχίας. 
Ο χαρακτήρας του Καστέλου µε τους εξέχοντες κλειστούς γωνιακούς πύργους εµφανίζεται 

µόνο στην εµπρόσθια όψη. Η πίσω όψη, η νότια, παρουσιάζει µία ενιαία επιφάνεια. Εκεί, τα 
παράθυρα του πρώτου ορόφου είναι µικρότερα από αυτά του ισογείου. Το ισόγειο της νότιας 
πλευράς βλέπει σε µια ευρύχωρη “βεράντα” µε πλευρικές σκάλες. Είναι αξιοσηµείωτο πως η 
νότια όψη της Maisonnette παρουσιάζει τον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο µε τη νότια όψη της Ρο-
δοδάφνης. 
Το Καστέλο της Ροδοδάφνης θεωρείται ένα εξαιρετικό δείγµα του ελληνικού ροµαντισµού, 

το οποίο έγινε γνωστό στο εξωτερικό από ένα επιστολικό δελτάριο που εκδόθηκε γύρω στα 
1880.1 
Η Σεµνή Παπασπυρίδη Καρούζου, σε άρθρο της το 1943 γράφει τα εξής: «Ο ένας από τους 

δύο µεγάλους αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης, ο Κλεάνθης, δεν έµεινε ως το τέλος, όπως ο 
Καυτατζόγλου, κλασικιστής αλλ’ ακολούθησε τις ίδιες ροµαντικές µεταπτώσεις µε τους βόρει-
ους αρχιτέκτονες, έχοντας κορυφαίο παράδειγµα  τον Shinkel. Στο έργο του Κλεάνθη υπάρχουν 
αρκετά ροµαντικά ιντερµέδια, όχι στα χτίσµατά του µέσα στην πόλη, αλλά στις εξοχικές επαύ-
λεις που έχτισε για τη ∆ούκισσα της Πλακεντίας, τη µία στην Πεντέλη, την άλλη κοντά στον Ι-
λισσό. [...] 
Όµοιο ανακάτεµα κλασικού και ροµαντικού φαίνεται και στην έπαυλη της Πεντέλης, όπου ο 

Κλεάνθης χρησιµοποίησε το ίδιο σχέδιο, όπως και στα “ Ιλίσσια”, µια κεντρική στοά µε δύο 
πυργωτές προεξοχές, τον καθιερωµένο δηλαδή κλασικιστικό κύβο. Εξαίσιες λουρίδες µε λεπτή 
διακόσµηση τονίζουν την οριζόντια διαρρύθµιση, όπως µε τα ίδια µέσα έγινε και το άλλο λα-
µπρό χτίσµα του στην πλατεία Κλαυθµώνος. Το νοσταλγικό µυστικισµό και την κατακόρυφη τά-
ση τα αποτύπωσε ο Κλεάνθης στην έπαυλη της Πεντέλης, βάζοντας οξυκόρυφα τόξα στα παρά-
θυρα και στο πάνω πάτωµα τρίλοβα βυζαντινά. Ακόµα ροµαντικότερα επενεργεί το κτίριο µε 
την ένωσή του µε το φυσικό περιβάλλον. Βυθισµένα µέσα στα δέντρα και αξεχώριστα από αυτά 
θέλησε τα παλάτια αυτά η αναχωρητική διάθεση των ροµαντικών, των Άγγλων περισσότερο και 
ενωρίτερα από τους άλλους. [...] 
Σήµερα το θαυµάσιο αυτό παλάτι είναι υπέρποτε µόνο κι έρηµο. Αν το άφιναν τουλάχιστον 

ήσυχο οι βάνδαλοι φυσιολάτρες! Και το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν συγκινείται από την κα-
ταστροφή του. Ένα τόσο συµπαθητικό έργο του πρώτου Ευρωπαίου Έλληνα αρχιτέκτονα, που 
µόνο και µόνο µε το τέλειο χτίσιµό του, είναι µια χαρά για το µάτι, πρέπει χωρίς άλλο να γίνει 
γρήγορα χτήµα εθνικό».2  

 
Αναφορές περιηγητών 

 
Ο Ραούλ Μαλέρµπ, ο οποίος επισκέφθηκε την οικοδοµή τον Ιούνιο του 1843, περιγράφει το 
Καστέλο σαν ένα γοτθικό πύργο από άσπρο µάρµαρο, σε µια καταπληκτικά όµορφη περιοχή, 
περιτριγυρισµένο από πηγές και κήπους όπου κάποιος µπορούσε να απολαύσει το δροσερό 
άνεµο από το Αιγαίο.  
Το 1847, ο Couchaud σε µια δηµοσίευσή του αναφέρει: «Κατεβαίνοντας υπάρχει στα αρι-

στερά ένα φτωχό µοναστήρι ελλήνων µοναχών, που ονοµάζονται καλόγεροι, και κοντά στο ο-
ποίο η ∆ούκισσα της Πλακεντίας, κόρη του Barbe-Marbois, αυτή η λαίδη Stanhope της Γαλλί-
ας, έκτισε ένα µεγαλοπρεπές ανάκτορο από λευκό µάρµαρο, ανάµεσα σε ελιές, µαστιχιές και πι-
κροδάφνες, που του έδωσε το όνοµα Ροδοδάφνη». Το ανάκτορο αυτό άρχισε µε δικά µου σχέ-
δια το 1840, συνεχίστηκε από τους Βαυαρούς και τελείωσε το 1844 από Έλληνες καλλιτέχνες. 
Στο µοναστήρι κατοικούν σήµερα τρεις τέσσερις ηλικιωµένοι καλόγεροι και η Αυλή, η οποία 
δεν διαθέτει θερινό ανάκτορο, πηγαίνει εκεί εκδροµές κατά τη διάρκεια των µακρών και ωραί-
ων καλοκαιρινών βραδιών».3 
Ο Henry Wise ακολούθως γράφει: «Με τα άλογα διασχίσαµε τα γύρω εδάφη και φτάσαµε 

στην κατοικία της ∆ούκισσας της Πλακεντίας. Συνεχίζοντας κάτω προς την κοιλάδα, περάσαµε 

                                                 
1 Βλ. Φουντουλάκη, ό.π. 
2 Περιοδικό “Νέα Εστία”, σελ. 403-404, τ. 380 1 Απριλίου 1943. 
3 «Montagnes et rivieres del’Attique», 1847. 
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από τη γωνία µιας ρεµατιάς, όπου η ίδια εκκεντρική κυρία, σε µία από τις αρχιτεκτονικές της 
ιδιοτροπίες, έκτισε το σκελετό ενός µεγάλου, ωραίου πύργου από λευκό µάρµαρο. Είναι πολύ 
καλή η επιλογή του σηµείου αυτού, µε θέα κάτω στην κοιλάδα, τους κάµπους και τον κόλπο. Το 
κτίριο είναι ηµιτελές. Βαδίσαµε προς τα µέσα, όπου στην αυλή ανέβλυζε νερό από την καρδιά 
ενός βράχου, και κατόπιν, αναλάβαµε τα ηνία και τρέξαµε από ένα µονοπάτι κατάλληλο για ιπ-
πασία που βρέθηκε στην πορεία µας».1 
Το 1889, ο James Rennell Rodd έδωσε και αυτός µια περιγραφή του µεγάρου: «…λίγο αρ-

γότερα, όταν, καθώς προχωρούσε η ηµέρα, µειώθηκε κάπως η δύναµη του ηλίου, θα εξορµή-
σεις [από τη µονή] προς τα κάτω, βαδίζοντας ανάµεσα από ολάνθιστους θάµνους µυρτιών, για 
να φθάσεις στην µεγάλη, µισοερειπωµένη έπαυλη, την οποία έκτισε για λογαριασµό της η δού-
κισσα της Πλακεντίας, όταν η περαιτέρω παραµονή της στην Γαλλία κατέστη αφόρητη και όταν 
επέλεξε τα ορεινά της Αττικής ως τόπο εξορίας της, όπου ήταν ελεύθερη να εξασκήσει τις εκκε-
ντρικότητές της και όπου συνανεστράφη µε τις τραχιές συµµορίες των βουνών. Η έπαυλη βρί-
σκεται σε υψηλό σηµείο µιάς ανηφορικής κοιλάδας, η οποία είναι παράλληλη ή µάλλον συγκλί-
νει µε αυτήν που οδηγεί στη µονή. Κτισµένη κυρίως από µάρµαρο, το οποίο εξορύχθηκε από όχι 
µακριά, παρουσιάζεται µε την µορφή ενός µάλλον άχαρου τετράγωνου όγκου, στον οποίο ανοί-
γονται λίαν οξυκόρυφα γοτθικά παράθυρα, και τον οποίο δεν δείχνει να εκλόνισε ο πρόσφατος 
σεισµός. Η στέγη έχει κατά διαστήµατα καταρρεύσει, τα πατώµατα και τα ταβάνια ουδέποτε κα-
τασκευάσθηκαν, αλλά τα δοκάρια είναι σχεδόν ανέπαφα, λόγω του ξηρού κλίµατος. Καθώς ό,τι 
υπάρχει δείχνει γερό, είναι απορίας άξιο το πώς κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να αποπερατώσει ένα 
σχεδόν έτοιµο σπίτι και επί πλέον κτισµένο σε µία τόσο όµορφη τοποθεσία. Μία αγριοσυκιά 
φορτωµένη µε τους άνοστους καρπούς της που κολλούνε στα δάκτυλα, έχει φυτρώσει καταµεσίς 
στην αυλή και το νερό µιας πηγής που αναβλύζει από τον βράχο εκεί κοντά, έχει σχηµατίσει 
πραγµατικό τέλµα µπροστά στην είσοδο. Από τον εξώστη φαίνεται η δασωµένη κοιλάδα που κα-
τέρχεται απαλά την πλαγιά έως την πεδιάδα, εκτεινόµενη ανάµεσα σε δύο τραχιές βραχώδεις 
προεξοχές των λόφων, κατάφυτη από πεύκα, ιτιές, βασιλικές δρύες, και θάµνους από µύρτα και 
σχίνα…»2 
Εκτός από τους περιηγητές υπάρχει και ένα κείµενο γραµµένο από τον ποιητή Κώστα Ου-

ράνη αφιερωµένο στο µέγαρο της Πλακεντίας: «Όλα τα ερείπια έχουν µια ψυχή. Όταν δεν εί-
ναι η προσωπική ψυχή εκείνων που άλλοτες τα κατοίκησαν, είναι η µεγάλη ψυχή της εποχής 
τους. Μυστηριώδη, σκυθρωπά ή απαλά µελαγχολικά, ανακαλούν γεγονότα και µορφές που δεν 
υπάρχουν πια κι εξακολουθούν µέσα στη σιωπή του καιρού, να συνεχίζουν τη ζωή των νεκρών 
όπως το «διπλούν» τους, στο οποίο πίστευαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. 
Υπάρχει ωστόσο στις υπώρειες της Πεντέλης ένα λευκό ερείπιο, ένα αρχοντικό µε δυό τετρα-

γωνικούς ακρινούς πύργους και µια ζώνη κοµψών αψίδων στην πρόσοψή του, που έχει κάτι το 
παράδοξο και το ακατανόητο σα µια ιερογλυφική επιγραφή. Είναι ο πύργος της ∆ούκισσας της 
Πλακεντίας. 
Μέσα στη µεγάλη µοναξιά του βουνού και των πεύκων που τον πνίγουν και κάτω από το βα-

θυγάλανο Αττικό ουρανό, ο πύργος αυτός µιας ξένης γυναίκας και µιας αρχιτεκτονικής ξένης, 
µοιάζει µε τα ξερά και άοσµα πια εκείνα λουλούδια, που µας συµβαίνει να βρούµε ανάµεσα στις 
σελίδες ενός παλιού δανεισµένου βιβλίου και που για µας δεν αντιπροσωπεύουν απολύτως τίπο-
τε. Ξέρουµε ότι ο πύργος αυτός, ο χαµένος πια µέσα στην ερηµιά της Πεντέλης, ανήκε σε µια 
γυναίκα πλούσια και παράδοξη – σε µιαν από τις νοµαδικές κι ανήσυχες εκείνες γυναίκες του 
δέκατου ένατου αιώνα που έφευγαν τις κοινωνίες και πήγαιναν, σα να ’ταν αδελφές του Τσάιλδ 
Χάρολδ, προς τις χώρες του φωτός, της ποίησης και της πρωτόγονης ζωής σ’ αναζήτηση ποιος 
ξέρει τι περιπέτειας, κατάχτησης κι απόλαυσης. Το ξέροµε – κι όµως ο µεγάλος λευκός πύργος 
της είναι εντελώς άδειος από κάθε τι το προσωπικό και το οικείο της, άδειος από την ψυχή της. 
Κάτω απ’ το µεγάλο ελληνικό φως, δε µας λέει τίποτα περισσότερο από ό,τι θα µας έλεγε ένας 
λευκός σκελετός που θα συναντούσαµε µέσα σε µια έρηµο. 
Μάταια το βλέµµα µας στυλώνεται στοχαστικά στον πύργο – αναµένοντας µιαν εµφάνιση. 

Μάταια τεντώνουµε τ’ αυτί µας – µε την ελπίδα ν’ ακούσοµε τον ψίθυρο µιας µυστηριώδικης 

                                                 
1 «Scampavias from Gibel Tarek to Stanbul», New York (1857), σελ. 106-13.  
2 «Pentelicon, a day & a night» Extr. Universal review, 1889. (Η µετάφραση προέρχεται από την ιστο-
σελίδα του δήµου Βριλησσίων) 
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και πέρα από τον τάφο φωνής. ∆ε βλέποµε τίποτ’ άλλο από τα γελοία ονόµατα που έγραψαν κα-
τά καιρούς οι επισκέπτες στους τοίχους, ζητώντας µιαν εύκολη και φθηνή αθανασία. Και δεν 
ακούµε παρά τον αχό του ερηµικού αέρα, ανάµεσα από τα πυκνά φυλλώµατα των πεύκων – ένα 
αχό βαθύ, αιώνιο κι αδιάφορο σαν το ρόχθο της θάλασσας...»1 

 

Το Καστέλο µετά το θάνατο της ∆ούκισσας 
 

Το κτίριο παρέµεινε ηµιτελές και αφέθηκε στη φθορά του χρόνου. Κατά καιρούς το επισκέ-
πτονταν πεζοπόροι και µαθητές σχολείων χαράζοντας τα ονόµατά τους πάνω στα µάρµαρα. 
Στη δεκαετία του 1950, διάφορα δηµοσιεύµατα εφηµερίδων αναφέρουν ότι το Καστέλο 

πρόκειται να επισκευαστεί και να µετατραπεί σε µελλοντική κατοικία του νεαρού τότε διαδό-
χου Κωνσταντίνου. Η είδηση διαψεύστηκε, όµως το 1960 υπήρξε νέα επίσηµη ανακοίνωση 
ότι το κτίριο θα µετατραπεί σε ξενώνα υψηλών προσώπων. Έτσι, ύστερα από 106 χρόνια ξε-
κίνησαν πάλι οι εργασίες για την οικοδόµηση του Καστέλου. Σε ένα δηµοσίευµά του στην 
εφηµερίδα «Έθνος» το 1960, ο Καιροφύλλας γράφει τα εξής: «Οι εργασίες αναστηλώσεως 
ευρίσκονται προς το τέλος των και αποµένουν µόνον οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και φυσικά οι 
λεπτοµέρειες της διακοσµήσεως και επιπλώσεως. Σήµερα πενήντα περίπου εργάται και τεχνίται 
εργάζονται υπό την προσωπικήν επίβλεψιν του γνωστού αρχιτέκτονος κ. Αλεξ. Μπαλτατζή, ο 
οποίος είχε και την επιµέλεια της αναστηλώσεως και τώρα ασχολείται να δώση την τελική µορ-
φή και φροντίζει την επίπλωσι του περίφηµου ανακτόρου. 
Ο κ. Μπαλτατζής µας είπεν ότι το ανάκτορον ανεστηλώθη εξ ολοκλήρου και κατά τη διάρκεια 

των εργασιών διετηρήθη σχολαστικώς η διάταξις που του είχε δώσει ο αρχιτέκτων Κλεάνθης –
έργον του οποίου είναι– αποπερατούµενον δε, θα έχει την όψι που ο παλαιός αυτός αρχιτέκτων 
οραµατίζετο να δώσει στο ανάκτορο της ∆ουκίσσης της Πλακεντίας την εποχή που ανέλαβε την 
ανοικοδόµησί του. [...] 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έδωσεν ο επιµελούµενος την αναστήλωσιν αρχιτέκτων κ. 

Μπαλτατζής, το Καστέλο της Ροδοδάφνης είναι από αρχιτεκτονικής απόψεως ένα κοµψοτέχνη-
µα γοτθικού ρυθµού και, όπως όλα τα “ Σατώ”, αποτελείται από το κυρίως Καστέλο και τρεις 
αυλές, εκ των οποίων η µία µεγαλύτερη είναι η τιµητική αυλή. Σ’ αυτήν που είναι κλειστή υ-
πάρχουν τα άλογα πολυτελείας, οι κατοικίες του προσωπικού και τα αµαξοστάσια. Στις δύο άλ-
λες, τις βοηθητικές αυλές, υπάρχουν οι ορνιθώνες και τα κοινά άλογα. 
Σήµερα µε την αναστήλωσι προεβλέφθη και οι τρεις αυλές να επανεύρουν την αρχική τους 

όψι. Γι’ αυτό στην τιµητική αυλή έγιναν πέντε αµαξοστάσια, µέσα στα οποία θα τοποθετηθούν 
και παλιές άµαξες –έχει βρεθεί της εποχής της ∆ουκίσσης µια– στάβλοι για οκτώ άλογα και δύο 
οικίσκοι του προσωπικού. Στη δεύτερη αυλή, τη βοηθητική, έγιναν ορνιθώνες και αποθήκες, 
και στην τρίτη, επίσης βοηθητική, θα υπάρχουν ένας σταύλος και µια αποθήκη.  
Το Καστέλο αποτελείται από το ισόγειον και τους δύο ορόφους, διαθέτει δε συνολικώς πέντε 

µεγάλα δωµάτια υποδοχής και έξι κρεβατοκάµαρες µε πέντε µπάνια. Στον πρώτο όροφο υπάρ-
χουν δύο σαλόνια, µια βεράντα επί της αυλής, δύο δωµάτια µε ιδιαίτερο µπάνιο και ιδιαίτερο 
βεστιάριο και ένα οφφίς. Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν τέσσαρα υπνοδωµάτια, τρία µπάνια, 
ένα σαλόνι, δύο δωµάτια υπηρεσίας και ένα µπάνιο υπηρεσίας. Στο ισόγειο υπάρχουν ένα µεγά-
λο χολ, σαλόνι, γραφείο, οφφίς, κουζίνα και τουαλέτα ξένων, στο δε υπόγειο τρεις µεγάλες αί-
θουσες θολωτές. 
Το Καστέλο της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη πρόκειται να επιπλωθεί µε έπιπλα «στιλ αµπίρ», 

µερικά των οποίων µετά τη διαβεβαίωση του κ. Μπαλτατζή ευρέθησαν ήδη σε µια κρατική α-
ποθήκη. Πολλά έπιπλα επίσης θα αγορασθούν και άλλα θα γίνουν σήµερα κατ’ αποµίµησιν των 
παλαιών. Μερικά αντικείµενα απαραίτητα για τη διακόσµησι ευρέθησαν επίσης σε παλαιά αρ-
χοντικά αθηναϊκά σπίτια, που διελύθησαν λόγω κατεδαφίσεως των κτιρίων, όπως δύο τζάκια 
που είναι της εποχής εκείνης και θα τοποθετηθούν στο Καστέλο. Τα κουφώµατα επίσης, που εί-
ναι γοτθικού ρυθµού, κατεσκευάσθησαν από πεπειραµένους τεχνίτες και δεν απέχουν εκείνων, 
που είχε το ανάκτορο πριν από εκατόν είκοσι χρόνια. 

                                                 
1 Πανελλήνιο Λαογραφικό Συµπόσιο: «Ιστορία, Θρύλοι και Παραδόσεις του Πεντελικού Βουνού», 
σελ. 167-168. 
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Επίσης έχουν αγορασθεί και µερικοί πίνακες ζωγραφικής για να στολίσουν τις αίθουσες του 
ανακτόρου. Μεταξύ αυτών και ένα πορτρέτο του Ναπολέοντος Γ΄ στην Αυλή του οποίου διέ-
πρεψε η ∆ούκισσα της Πλακεντίας. Στην Εθνική πινακοθήκη υπάρχει ποτρέτο της ∆ουκίσσης 
της Πλακεντίας το οποίον θα ζητηθεί για να στολίση και αυτό το ανάκτορό της στην Πεντέλη.  
Πρέπει ακόµη να σηµειωθή ότι προβλέπεται διαµόρφωσις του τεραστίου κήπου του Καστέ-

λου, ο οποίος θα πλουτισθή µε συντριβάνια και αγάλµατα, όπως όλοι οι κήποι των ανακτόρων 
αυτού του είδους, και ελπίζεται ότι µια πηγή, η οποία υπήρχε εκεί πλησίον, θα κατορθωθή να 
φέρη λίγο νερό. Τέλος µεταξύ των χώρων που διαµορφώνονται και λαµβάνουν την παλαιά τους 
όψι, είναι και ο προ της εισόδου χώρος, όπου οι αγγελιοφόροι έδεναν προσωρινώς τα άλογά 
τους». 

 

 
Το Καστέλο της Ροδοδάφνης όπως ήταν παλιά. (Οι τρεις πρώτες φωτογραφίες  

παρατίθενται από www.elia.org.gr. H τέταρτη από www.delcampe.net) 
 

 
Το Καστέλο της Ροδοδάφνης χωµένο µέσα στο απέραντο δάσος.  

(Φωτ. Πλάτωνας Μεταξάς. Παραχωρήθηκε από Νίκο Νέζη) 
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Παλιές φωτογραφίες του Καστέλου από τη συλλογή του αρχιτέκτονα  
Αλέξανδρου Μπαλτατζή. (Παρατίθενται από Ο. Φουντουλάκη, ό.π.) 
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Η µπροστινή και πίσω όψη τoυ Καστέλου. (Σχ. Κ. Μπίρης) 

 
 
 
 
 

 
Η πλάγια όψη. (Σχ. Κ. Μπίρης) 
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Η πύλη του µεγάρου. [Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ] 

 
 

 
Ο χώρος προσωρινής στάθµευσης των αλόγων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η επιγραφή που κατονοµάζει τον Κλεάνθη ως αρχιτέκτονα του Καστέλου.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το Καστέλο στη σηµερινή µορφή του. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 

 
Η πίσω όψη του Καστέλου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η βεράντα του τελευταίου ορόφου στη νοτιοδυτική όψη του Καστέλου.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Τζάκια προερχόµενα από παλιά αρχοντικά της Αθήνας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Άποψη του εσωτερικού χώρου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ερείπια κτίσµατος και υπολείµµατα περίβολου στη  
νότια πλευρά του Καστέλου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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γ. Η Maisonette 
 

Περιγραφή του κτιρίου 
 
Είπαµε παραπάνω πως όταν η ∆ούκισσα έµενε στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, κτιζόταν η 
πρώτη της βίλα στην Πεντέλη, η Maisonette. Αυτή κτίστηκε πιθανότατα το φθινόπωρο του 
1840. Και ήταν αυτό το σπίτι το οποίο χρησιµοποιούσε τα καλοκαίρια καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής της. 
Πρόκειται για ένα µεγάλο αλλά απλό στην αρχιτεκτονική του σπίτι, τριώροφο, µε κεραµι-

δένια στέγη. Στην κύρια είσοδο υπάρχει ορθογώνια αυλή µε δύο χαµηλά χωριάτικα σπίτια, µε 
κεραµιδένια στέγη επίσης. Προς τη µεριά του κήπου, βρίσκονται τέσσερα παράθυρα σε κάθε 
πάτωµα, ενώ στο τελευταίο πάτωµα υπάρχει µια ανοιχτή γκαλερί, χωρισµένη µε τετράγωνες 
κολόνες σε όλο το µήκος του σπιτιού. Κατά την Ida Haugsted (ό.π): «Το σπίτι είναι εµπνευ-
σµένο από το ιταλικό στιλ και θυµίζει το κτίριο λουτρών «Ξενία – Αναγέννηση» που σχεδίασε ο 
Hansen το 1837...» Τα σχέδια είχε κάνει ο Κλεάνθης, και φαίνεται ότι το κτίριο αυτό αποτε-
λούσε µια µικρογραφία του Καστέλου.  
Όπως πληροφορεί η Haugsted, το 1960, βρήκε κάποιος στη Μαιζονέτ κάποια σχέδια που 

δείχνουν την πρόσοψη, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο µιας βίλας, και ότι µάλλον πρόκειται 
για προσχέδιο. Στα σχέδια υπάρχουν και κάποιες σηµειώσεις γραµµένες στα γαλλικά, οι ο-
ποίες ίσως ανήκουν στον Hansen, όµως λείπει η υπογραφή.  
Η Μαιζονέτ αναφέρεται –κατά την Haugsted–  στις 10 Μαΐου του 1842 από την κυρία της 

αυλής της Αµαλίας Julie von Nordenflycht, η οποία περιγράφει µια εκδροµή στην Πεντέλη 
και στο νεόκτιστο τότε εξοχικό σπίτι της ∆ούκισσας.  
 

Οι κληρονόµοι της Maisonette 
 

Μετά το θάνατο της ∆ούκισσας η Maisonette πέρασε από πολλά χέρια ιδιοκτητών. Όπως 
γράφει ο Καιροφύλλας (ό.π., σελ. 93-97): «Η Μαιζονέτ µε το οικόπεδό της, που αποτελούσε 
τµήµα µεγαλύτερης έκτασης 12.809 τετραγωνικών µέτρων, είχε περιέλθει στον Γεώργιο Π. 
Σκουζέ το 1858 µε συµβόλαιο. Προφανώς θα είχε πουληθεί από τους κληρονόµους της ∆ούκισ-
σας, η οποία είχε πεθάνει πριν από τέσσερα χρόνια. Μετά το θάνατο του Γεωργίου Π. Σκουζέ 
το κτήµα µε το ακίνητο κληρονοµεί ο γιος του Παύλος Γ. Σκουζές. Μετά από το θάνατο και του 
Παύλου το κληρονοµούν εξ αδιαθέτου του τα παιδιά του Γεώργιος Σκουζές, Ελένη Μ. Μπαλά-
νου και Αικατερίνη Σκουζέ. Ακολουθούν οι κληρονόµοι των ανωτέρων που ήταν η Αιµιλία χή-
ρα Γεωργίου Παχύ, η Ευγενία χήρα Ευαγ. Τυπάλδου Μπασιά, η Μαρία Περικλέους Γρυπάρη, η 
Λίζα Γ.∆. Σκουζέ και ο Αλέξανδρος Γ. Σκουζές, οι οποίοι το 1913 το µεταβιβάζουν στην Ισι-
δώρα Σκουζέ. 
Η Ισαβέλλα Αλεξάνδρου Σκουζέ το 1916 πουλάει στον γιατρό µαιευτήρα γυναικολόγο Σω-

κράτη Τσάκωνα µέρος του κτήµατος και διατηρεί στην κυριότητα και στην κατοχή της έκταση 
13.670 τετραγωνικών µέτρων µε την οικία και τον Τάφο της ∆ούκισσας της Πλακεντίας. Το 
1919 αντί του ποσού των 8.000 δραχµών η Ισαβέλλα Σκουζέ πουλάει στην Μαρία χήρα Περι-
κλέους Γρυπάρη την έκταση των 13.670 τ.µ. Όταν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου 1958 και η 
Μαρία χήρα Περικλέους Γρυπάρη, την κληρονοµούν οι κόρες της Μαριέττα και Ελένη, ενώ ο 
γιος Πέτρος παραιτείται της κληρονοµιάς. 
Το 1961 τον Απρίλιο η Μαιζονέτ περιέρχεται µε αγορά από τις Μαριέττα και Ελένη Γρυπάρη 

στον Κωνσταντίνο Λούνδρα, απόστρατο αξιωµατικό του πολεµικού ναυτικού και σύζυγο της 
Ελένης Βλάχου, που εξέδιδε την εφηµερίδα “Καθηµερινή”.  [...] 
Η ίδια δίνει πολλές ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες για την αγορά του ιστορικού αυτού ακινήτου 

στο βιβλίο, που έβγαλε το 1986 µε τίτλο “ Στιγµιότυπα” ( φωτογραφικές αναµνήσεις της Ελένης 
Βλάχου). Στη σελίδα 122 µιλάει για δύο σπίτια που έχτιζαν το 1961, ένα στη Μύκονο...[...] Και 
η Ελένη Βλάχου συνεχίζει: “ Το άλλο σπίτι στην Πεντέλη δεν το κτίζαµε, το ξανακτίζαµε. Το εί-
χαµε αγοράσει πάµφθηνο από τις αδελφές Ελένη και Μαριέττα Γρυπάρη, που το είχαν κληρο-
νοµήσει από τη ∆ούκισσα της Πλακεντίας. Ήταν η ιστορική Μαιζονέτ, που είχε κτίσει ο Σταµά-
τιος Κλεάνθης σαν προσχέδιο για το ανάκτορο που θα έκτιζε αργότερα στην Πεντέλη. Ήταν, 
όπως έδειχνε στις λιθογραφίες που σωζόντουσαν, ένα κοµψοτέχνηµα, ένα µικρό παλατάκι και 
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µε τον στενό µας φίλο αρχιτέκτονα Αλέκο Μπαλτατζή, το ξανακτίσαµε πέτρα µε πέτρα, προχω-
ρόντας στην “ αναπαλαίωση»” µε κέφι και σεβασµό. ∆ιακοσµήσαµε τον γύρω χώρο σε µικρό 
αλλά αρµονικό πάρκο, όλο γκαζόν και µεγάλα δένδρα, γύρω από την πισίνα, όπως το σχεδίασε 
άλλος φίλος, ο ειδικός κήπων, ο Σπύρος Τσαούσης. 
Με όλες τις δυνατές σύγχρονες πολυτέλειες, διακριτικά κρυµµένες, µε τους εσωτερικούς χώ-

ρους στολισµένους µε παλιούς πίνακες, έπιπλα εποχής, µε παλιά παρκέτα µαρκετερί και παλιά 
τζάκια, αγορασµένα από τα σπίτια του Σκουζέ και του Βούρου, που γκρεµιζόντουσαν τότε –
πήραµε και την εξώπορτα του Ζαχαράτου– η νέα Μαιζονέτ έγινε ένα αληθινό αριστούργηµα. 
Και είναι βέβαια ακόµη. Εµείς όµως δεν προφθάσαµε να το χαρούµε, όπως δεν το χάρηκε και η 
Γαλλίδα ∆ούκισσα, που πέθανε εκεί, έρηµη, ύστερα από πολλές δυστυχίες. Από εκεί τον ∆εκέµ-
βριο του 1967, ξεκίνησα την περιπέτειά µου που επρόκειτο να διαρκέσει επτά χρόνια. Και όταν 
µε τα δύσκολα που ακολούθησαν το πουλήσαµε, δεν ξέρω αν χάρισε ιδιαίτερη ευτυχία στους 
νέους ιδιοκτήτες της.” 
Μετά την δικτατορία των συνταγµαταρχών που επέβαλε λογοκρισία, η Ελένη Βλάχου έκλεισε 

τις εφηµερίδες της, την “Καθηµερινή” και την “Μεσηµβρινή” και έφυγε για το εξωτερικό. Ε-
γκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπως είναι γνωστό, για όλο το διάστηµα της δικτατορίας. Έχοντας 
προφανώς ανάγκη από χρήµατα, µετά το κλείσιµο των εφηµερίδων της, αναγκάστηκαν να που-
λήσουν τη Μαιζονέτ. Η νέα ιδιοκτήτρια το 1968 ήταν η εφοπλίστρια Άννα κόρη Νικ. Γουλαν-
δρή...[...] ...αγόρασε αντί του ποσού του 1.200.000 δραχµών από τον κ. Λούνδρα, σύζυγο της 
Ελένης Βλάχου, τη Μαιζονέτ και το κτήµα 5.775 τ.µ.». 
 
 
 

 
Η Maisonnette όπως αυτή διατηρούνταν µέχρι το 1952. (Φωτ. βλ. Καιροφύλλας, ό.π., σελ. 95). 
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Η Μaisonette. (Σχ. Κ. Μπίρης) 

 

 
Η Maisonnete στη σηµερινή µορφή της. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

δ. Η Plaisance 
 

Η Plaisance, έργο και αυτή του Σταµάτιου Κλεάνθη, αποπερατώθηκε το 1846. Πρόκειται για 
µικρό σπίτι µε δύο πατώµατα. Πάνω από την είσοδό του διατηρείται σε καλή ακόµα κατά-
σταση η σκαλισµένη επιγραφή µε το όνοµα «Plaisance». Το σπίτι αυτό προορίστηκε για ξε-
νώνας. Όπως γράφει ο Τ. Κιλίφης, η Plaisance υπήρξε το πρώτο ξενοδοχείο της ελεύθερης 
Αθήνας µετά το 1821. Σε αυτή φιλοξενήθηκαν προσωπικότητες, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο Αρχιεπίσκοπος και µετέπειτα Αντιβασιλέας ∆αµασκηνός, µέλη 
της οικογένειας Αβέρωφ και πολλοί άλλοι. Άλλες γνωστές προσωπικότητες των Αθηνών, πέ-
ρασαν εκεί το µήνα του µέλιτος, και µέχρι τη δεκαετία του ’70 λειτούργησε ως ξενοδοχείο. 
Η φήµη του όµως ήταν µεγαλύτερη ως εστιατορίου πολυτελείας. Λόγω του ότι όµως ήταν 

πολύ ακριβό, πολλοί νεόνυµφοι, πήγαιναν για φαγητό στο Χαλάνδρι µε άµαξες.1 
Η Plaisance φηµιζόταν και για το πηγάδι της, χάρη στο οποίο υδρευόταν το ξενοδοχείο επί 

130 χρόνια. Από εκεί, όπως λέει ο Κιλίφης, «αντλείτο πεντακάθαρο νερό, όπου µε άµαξες υ-
δρευόταν το Χαλάνδρι. ∆υστυχώς όµως, σήµερα έχει στερέψει. Γείτονες υπέβαλαν στη Νοµαρ-
χία, που είναι καταγεγραµµένο το πηγάδι, ψευδείς δηλώσεις του Νόµου 105, όπως λεγόταν τότε, 
βεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει πηγάδι σε ακτίνα 300 µέτρων, ενώ στην πραγµατικότητα υπήρχε 
σε 30 µέτρα, και κάνοντας γεωτρήσεις κατέστρεψαν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Το 
κτήµα αυτό µέχρι το ανωτέρω γεγονός, επί πολλά χρόνια ήταν καταπράσινο µε γκαζόν και µε 
χιλιάδες ρίζες, κάθε λογής φυτών και δένδρων και µε ένα περίφηµο λαχανόκηπο. Σήµερα υ-
δρεύεται µε το νερό της ΕΥ∆ΑΠ όπου συντηρούνται µόνο τα περιφερειακά φυτά και δένδρα». 
Σύµφωνα πάλι µε τον Κιλίφη, στην Πεντέλη εµφανίστηκε κάποτε ένας επιχειρηµατίας που 

εξέφρασε την επιθυµία να αγοράσει την Plaisance και τη γειτονική Tourelle (για την οποία θα 
                                                 
1 «ΠΕΝΤΕΛΗ», τόµ. Α΄, σελ. 355. 



 111 

µιλήσουµε παρακάτω). Σκοπός του ήταν, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, να κατεδαφίσει µέ-
σα σε σε µια µέρα και τα δύο κτίρια µε τη χρήση βαρέων στρατιωτικών χωµατουργικών µη-
χανηµάτων, προκειµένου να πάρει το θησαυρό του λήσταρχου Νταβέλη, τον οποίον νόµιζε 
πως εκείνος είχε κρύψει στην υπόγεια διάβαση που οδηγούσε µέσα στο χώρο αυτό. Όµως τα 
κτίρια είχαν ήδη κηρυχθεί διατηρητέα και απετράπη κάθε ενέργεια. 
Σύµφωνα µε επιπλέον πληροφορίες που έδωσε ο ιδιοκτήτης ∆ηµήτριος Αποστόλου στον 

Κιλίφη: «Το ακίνητο αυτό ήταν τόσο µπερδεµένο από πλευράς φόρων και βαρών στο υποθη-
κοφυλάκειο, που δεν τολµούσε να ασχοληθεί κανένας δικηγόρος. 
Ανήκε στη δούκισσα της Πλακεντίας, η οποία πεθαίνοντας το άφησε µαζί µε µια τεράστια πε-

ριουσία στη γραµµατέα της και φίλη της Σκουζέ. Η Σκουζέ το µεταβίβασε το έτος 1916 στον 
καθηγητή του Πανεπιστηµίου ιατρό Σωκράτη Τσάκωνα, ο οποίος το 1939 το πώλησε στην κόρη 
του, βαρώνη Στεφανία, χήρα Μάριο Ιντέλλι, της οποίας ο σύζυγος ήταν πρέσβης της Ιταλίας 
στην Αιθιοπία κατά τον πόλεµο του 1940 και αργότερα στη Γιουγκοσλαβία. Το 1977 η Ιντέλλι 
πέθανε και την κληρονόµησαν η πρωτεξαδέλφη της Μαρία, θυγατέρα Γ. Μελέαγρου, της οποίας 
ο πατέρας ήταν λοχαγός του ιππικού επί Βασιλέως Όθωνα και ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
και µετέπειτα υπουργός Πολιτισµού επί επταετίας, Αριστοτέλης Τσάκωνας, ο οποίος πέθανε το 
1982 και τον κληρονόµησε η κόρη του Αικατερίνη σύζηγος του καθηγητή του Πανεπιστηµίου, 
ιατρού Ιωάννη Αρταβάνη. Από τους δύο τελευταίους µεταβιβάστηκε το ακίνητο στους σηµερι-
νούς του ιδιοκτήτες. 
Επειδή µεσολάβησαν πολλοί θάνατοι, δηµιουργήθηκαν και µεγάλες οφειλές από φόρους κλη-

ρονοµίας. Αλλά δεν ήταν µόνο αυτό.  
Ο έφορος της Α΄ Εφορίας κεφαλαίου, σε συννενόηση µε πολιτικούς που ήθελαν να αγοράσουν 

το κτήµα, επέβαλε εξοντωτικούς φόρους ανεβάζοντας την αξία των ακινήτων σε τιµές δεκα-
πλάσιες της αντικειµενικής αξίας που επιβλήθηκε αργότερα µε νόµο. Κάθε τόσο έκανε νέα κα-
τάσχεση στα ακίνητα, δεσµεύοντας µε τα ίδια ποσά, πότε το οικοδοµικό τετράγωνο και πότε κά-
θε ακίνητο χωριστά. Αποτέλεσµα ήταν να υπάρχουν στο υποθηκοφυλάκειο πολλά φύλλα κατα-
σχέσεων, που αφορούσαν το ίδιο ακίνητο και το ίδιο ποσό. Ασκήθηκαν υπερβολικές πιέσεις 
στους σηµερινούς ιδιοκτήτες προκειµένου να αποδεσµευτεί το 1% της περιουσίας που εκείνοι 
ζητούσαν, ενώ ο Έφορος τους ζητούσε το 90% του χρέους, το οποίο εκείνη την εποχή ανερχό-
ταν στο ποσό των 100 εκ. δρχ. 
Παράλληλα το εργαζόµενο στο ξενοδοχείο, υπό την Ουρανία Ροστάν, ζεύγος γερόντων, που 

έµενε και µετά το θάνατο της Βαρώνης Ιντέλλι, µετά από συνεννόηση µε ενδιαφερόµενους, είχε 
ασκήσει αγωγή κατά των κληρονόµων, υποστηρίζοντας ότι η βαρώνη τους είχε τάξει ότι θα το 
έπαιρναν µετά το θάνατό της. Αυτό όµως ήταν αναληθές, διότι η Ιντέλλι τους άφησε να µένουν 
µέσα δωρεάν µε την υπόσχεση ότι θα έφευγαν την ίδια µέρα, όταν θα τους το ζητούσε και όλα 
αυτά εγγράφως. 
Εκτός των άνω υπήρχαν και πολλά άλλα προβλήµατα τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν. Για 

παράδειγµα, ένας κτηνοτρόφος της περιοχής, που έβοσκε τις αγελάδες του στα παρακείµενα 
στην Plaisance ακίνητα, οικόπεδα των κληρονόµων, είχε µετατρέψει τα υπόγεια της περίφηµης 
Tourelle µε τις θολωτές πέτρινες οροφές, σε στάβλο αγελάδων και αρνείτο να τα εγκαταλεί-
ψει».1 

 

ε. Η Tourelle 
 
Η Tourelle ή Πυργάκι, βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την Plaisance, και πρόκειται για ένα µε-
γάλου µεγέθους κτίριο το οποίο προοριζόταν για κατοικία του υπηρετικού προσωπικού της 
∆ούκισσας, το οποίο όµως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.  
Αν και στην µπροστινή του όψη φαίνεται διώροφο, στην πραγµατικότητα έχει τρεις ορό-

φους και αρκετά υπόγεια δωµάτια. Απουσιάζουν τα πατώµατα όπως και η οροφή. Σήµερα 
βρίσκεται υπό κατάρρευση. 

 

                                                 
1 «ΠΕΝΤΕΛΗ», τόµ. Β΄, σελ. 356-359.  
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Η Plaisance όπως ήταν παλιά. (Η φωτογραφία παρατίθεται από Iranon) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Η Plaisance σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Παράρτηµα του ξενοδοχείου «Plaisance». (Η φωτογραφία παρατίθεται από www.iranon.gr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Tourelle. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η πίσω όψη της Tourelle. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 

 
Το εσωτερικό της Tourelle. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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To εσωτερικό της Tourelle. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

στ. Ο τάφος 
 

Μετά την ταφή της ∆ούκισσας της Πλακεντίας, η οικογένεια Σκουζέ φρόντισε να στήσει ένα 
µνηµείο πάνω από τον τάφο, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Κλεάνθη και µοιάζει µε µικρο-
γραφία αρχαίου ελληνικού ναού. Αποτελείται από ένα βάθρο µε τρεις βαθµίδες, το οποίο 
στηρίζει µια λάρνακα δωρικού ρυθµού. Οι δωρικοί κίονες που είναι ενσωµατωµένοι στις 
τέσσερις γωνίες του µνηµείου, έχουν κυκλικούς άβακες1, ενώ η ζωφόρος λείπει και µόνο ένα 
κυµάτιο υποστηρίζει το γείσο. Το έργο αυτό χαρακτηρίστηκε αργότερα από τον αρχιτέκτονα 
Κώστα Μπίρη ως µια εντελώς πρωτότυπη σύνθεση, εµπνευσµένη από τον ελληνικό ρυθµό, 
αλλά χωρίς καµιά υποταγή στις αξιώσεις του ορθόδοξου κλασικισµού.2 
Επάνω στη λάρνακα, και εντός τετράγωνου πλαισίου υπάρχει η επιγραφή: 
 

 Sophie De Marbois 
Duchesse De Plaisance 

Francaise 
Nee En Philadelphie Le 3 Avril 1785 
Decedee A Athenes Le 14 Mai 1854 

Επιµέλεια: Γεωργίου Π. Σκουζέ Αθηναίου 

                                                 
1 Μαρµάρινες πλάκες που αποτελούν το επάνω µέρος του κιονόκρανου. 
2 Καιροφύλας, ό.π., σελ. 160. 
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Το 1946, άγνωστοι διέρρηξαν τον τάφο της ∆ούκισσας, πεπεισµένοι πως εκεί κρυβόταν 
κάποιος θησαυρός. Βλέποντας πως ο τάφος δεν περιείχε αυτό που επιθυµούσαν, σκόρπισαν 
τα οστά της ∆ούκισσας και την τέφρα της κόρης της, ενώ προκάλεσαν ζηµιές και στο µνη-
µείο.1 

 

 
Ο τάφος της ∆ούκισσας της Πλακεντίας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
ζ. Γέφυρες 
 

Η µικρή γέφυρα του δάσους 
 

Ο ∆ηµήτριος Καµπούρογλου, κάνει λόγο για µια µικρή γέφυρα, τη «γέφυρα του δάσους», η 
οποία όπως λέει είναι έργο της ∆ούκισσας και έγινε σε σχέδια του γεωµέτρη-µηχανικού Αλέ-
ξανδρου Γεωργαντά.2 ∆εν εξηγεί όµως σε ποιο σηµείο ακριβώς βρισκόταν αυτή η γέφυρα, 
αλλά πιθανότατα πρόκειται για εκείνη την παλιά µονότοξη γέφυρα που βρίσκεται στην κοίτη 
του Βαθυρέµατος, αρκετά χαµηλά στο βουνό, ανάµεσα στο ύψωµα των Βριλησσίων και στη 
Νέα Πεντέλη. 
 

Η πεντάτοξη γέφυρα των λατοµείων 
 

Η γέφυρα αυτή βρίσκεται ακόµα χαµηλότερα, στο δήµο Μελισσίων, και κτίστηκε το 1841-2 
µε χρήµατα της ∆ούκισσας και σχέδια του Αλέξανδρου Γεωργαντά. Εξυπηρέτησε τη µετα-
φορά µαρµάρων από την Πεντέλη στην Αθήνα, κυρίως για το µέγαρο των Ιλισσίων.  
Η γέφυρα έχει µήκος 40µ., πλάτος 3.50µ. και ύψος 10µ., και διατηρείται σε πολύ καλή κα-

τάσταση, κι αυτό χάρις στην ποιότητα των υλικών και της δοµής της.3 
 

η. Η κρήνη των διαβατών 
 

Όπως ειπώθηκε προηγουµένως, ένας από τους όρους που έθετε η µονή Πεντέλης για το πα-
ραχωρούµενο από αυτήν έδαφος στη ∆ούκισσα, αφορούσε το νερό της πηγής. Την υποχρέω-
ναν, όπως γνωρίζουµε, να κατασκευάσει βρύση έξω από τα όρια του οικοπέδου που θα χρη-
                                                 
1 Καιροφύλας, ό.π. 
2 «Μελέται και Έρευναι, τόµ.1., Αθήναι 1927, σελ. 289-290. 
3 Μανόλη Κορρέ «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα», εκδ. Μέλισσα, σελ. 72. 
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σίµευε σαν ποτιστήριο για τους ανθρώπους και τα ζώα. Η ∆ούκισσα έπραξε τούτο, όχι επειδή 
το απαιτούσε η µονή, αλλά κυρίως προς δικό της όφελος, εφόσον δεν ήθελε να την παρενο-
χλούν οι περαστικοί. 
Ένας φίλος θυµάται την κρήνη αυτή πριν από τις τελευταίες πυρκαγιές που αφάνισαν όλο 

το παλιό δάσος της περιοχής. Ήταν καλυµµένη από πυκνή βλάστηση και ήταν τόσο όµορφο 
το θέαµα που τη χαρακτήριζε ως «νεραϊδοφωλιά». Βεβαίως η σηµερινή εικόνα της κρήνης δε 
θυµίζει σε τίποτα την παραπάνω περιγραφή.  

 

 
Η µικρή γέφυρα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η πεντάτοξη γέφυρα σε σχέδιο του Μ. Κορρέ. 
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Η γέφυρα όπως ήταν παλιά. (Η φωτ. παρατίθεται στο διαδίκτυο) 

 

 
Η γέφυρα σήµερα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. Η κρήνη όπως ήταν πριν από µερικές δεκαετίες. (Φωτ. Συλλόγου Γέρακα “Η ΠΗΓΗ”) 

∆εξ. Η σηµερινή µορφή της. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ)



Κεφάλαιο 3 
 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 
 

Όπως έγραψα και στον προηγούµενο τόµο, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αλλά και 
κατά τη µετεπαναστατική περίοδο, πολυάριθµοι περιηγητές (αρχαιολόγοι, αρχαιοδίφες, φυ-
σιολάτρες, βοτανολόγοι, ζωγράφοι κ.ο.κ.) από όλη την Ευρώπη ταξίδεψαν στην Ελλάδα για 
να γνωρίσουν την ελληνική φύση και τις αρχαιότητες. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτέ-
λεσε η Αθήνα και κατ’ επέκταση η Αττική. Αρκετοί από αυτούς επισκέφθηκαν και την Πε-
ντέλη, παραδίδοντας ένα σχετικά ικανοποιητικό αριθµό αναφορών, περιγραφών αλλά και α-
πεικονίσεων. Ο πιο βασικός λόγος που οι άνθρωποι αυτοί επισκέπτονταν την Πεντέλη ήταν 
τα αρχαία λατοµεία. Πολλοί είχαν την περιέργεια να δουν τον τόπο από τον οποίο εξορύχθη-
καν τα µάρµαρα εκείνα µε τα οποία κτίστηκαν τα µνηµεία των Αθηνών. Το συνηθισµένο 
δροµολόγιο των περιηγητών ήταν Αθήνα – Αµπελόκηποι – Χαλάνδρι – Μονή Πεντέλης – 
αρχαία λατοµεία – Σπηλιά – κορυφή βουνού – Μαραθώνας. Κάποιοι άλλοι πραγµατοποιού-
σαν ανάβαση στο βουνό από την Κηφισιά και τον Μαραθώνα.  
Στα δύο προηγούµενα βιβλία, καθώς και στις προηγούµενες σελίδες του παρόντος βιβλίου, 

παρατέθηκαν οι περιηγητικές αναφορές που αφορούσαν τη Σπηλιά, τα λατοµεία, τα βυζαντι-
νά µνηµεία της Πεντέλης, τους οικισµούς και τις περιοχές στους πρόποδες του βουνού. Στο 
κεφάλαιο αυτό θα δούµε µε χρονολογική σειρά τις εναποµείνασες περιγραφές, αλλά και α-
πεικονίσεις του πεντελικού τοπίου που δε βρήκαν χώρο αλλού. 
 

1. EVLIYAH CHELEBI (1667-1670) 
 
«Πάνω από το Μεντίλ Μοναστιρί υψώνει το πελώριο ανάστηµά του ένα βουνό, που –η κορυφή 
του– µοιάζει να ακουµπάει στον ουρανό. Το βουνό αυτό είναι ο µαρµαρώνας της Αθήνας. Στην 
κορυφή του υπάρχει ανάκτορο –κτίσµα περίτεχνο– που ο σοφός βασιλιάς Σολοµών –ας έχει ει-
ρήνη!– το’χει αναγείρει για χάρη της Μπαλκίς Ανά. Μόνο που, τώρα πιά, µονάχα ερείπια έχουν 
αποµείνει. Αποκεί πάνω µπορείς να αγναντέψεις όλα τα νησιά της Μεσόγειου Θάλασσας».1 
∆ύο εκδοχές υπάρχουν. Ή ο Τσελεµπί δεν έφτασε ποτέ µέχρι την κορυφή παρά άκουσε για 

το «περίτεχνο ανάκτορο» από κάποιον άσχετο πληροφοριοδότη, η ανέβηκε πράγµατι, και το 
«ανάκτορο» που είδε πιθανότατα σχετίζεται µε τα υπολείµµατα του πιθανού αρχαίου µεγαλι-
θικού τείχους (αναφέροµαι σε αυτό στο πρώτο βιβλίο). Όσο για τη σύνδεση του κτίσµατος µε 
τον Σολοµώντα... αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στην έλλειψη αντικειµενικότητας που χαρα-
κτηρίζει σχεδόν εν συνόλω το έργο του.2 
 

2. EDWARD DODWELL (1801 – 1806) 
 
«Το Πεντελικό χωρίζεται από το νοτιότερο πόδι του Υµηττού από µια πεδιάδα […] Είναι ψηλό-
τερο βουνό από τον Υµηττό αλλά χαµηλότερο από την Πάρνηθα· και το σχήµα του έχει “ χτυπη-
τη” οµοιότητα µε το όρος Gennaro κοντά στη Ρώµη. Καταλήγει σε µια µυτερή κορυφή, έχει 
όµορφο περίγραµµα, και το µεγαλύτερο µέρος είναι καλυµµένο µε δάση και θάµνους. Πολλά µι-
κρά ρυάκια δίνουν ζωή στον Κηφισσό. ∆ιάφορα χωριά και µερικά µοναστήρια και εκκλησίες 
υπάρχουν στους πρόποδες, ειδικά η Κηφισιά που διατηρεί την αρχαία ονοµασία της». 3 
 

 

                                                 
1 «Ταξίδι στην Ελλάδα», εκδ. Εκάτη, σελ. 189. 
2 Λέγεται ακόµα ότι ο περιηγητής εννοούσε τον Σόλωνα, αλλά τον µπέρδεψε η ηχητική οµοιότητα των 
ονοµάτων. 
3 «A Classical and Topographical Tour through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806», vol.I, 
London, 1819, σελ. 497. 
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3. NICHOLAS BIDDLE (1806) 
 

«...Ύστερα από τρεις ώρες ιππασίας σε λοφώδη κακοτράχαλο δρόµο φτάσαµε στο Μοναστήρι 
της Πεντέλης, στο βουνό που έχει το ίδιο όνοµα. Ξυπνήσαµε τους κοιµώµενους µοναχούς, µιας 
και είχε νυχτώσει, και µετά το φαγητό οδηγηθήκαµε στα κρεβάτια µας, έχοντας κάνει 13 ώρες 
δυσάρεστης διαδροµής.  
Φύγαµε από το Μοναστήρι το πρωί της Κυριακής, 1η Ιουνίου, και έχοντας ανεβεί στο βουνό 

για περίπου µισή ώρα και κάτι, περπατήσαµε για κάνα τέταρτο, µιας και ο δρόµος ήταν αρκετά 
απότοµος για τα άλογα, και φτάσαµε στα λατοµεία απ’ όπου έχει παρθεί το περίφηµο πεντελικό 
µάρµαρο. Φάνηκε πως είχαν δουλέψει σε πολλά σηµεία, όµως το µεγάλο λατοµείο είναι ό,τι πιο 
όµορφο. Το µάρµαρο έχει κοπεί κάθετα για περίπου 70 ή 80 πόδια. Στη γωνία κάτω είναι µια 
µεγάλη σπηλιά από την οποία επίσης εξορύχθηκε µάρµαρο. [...] Η θέα της πεδιάδας και της πό-
λης των Αθηνών η οποία απέχει περίπου δύο ώρες από εκείνο το σηµείο είναι εξαιρετικά όµορ-
φη. [...] Επιστρέψαµε στο Μοναστήρι πάνω στα άλογα κατά τις 7 και πήραµε το δρόµο για το 
Σούνιο».1 
 

4. BARON JOHN CAM HOBHOUSE BROUGHTON (1809-1810) 
 

«Μια ώρα µετά τους Αµπελόκηπους ο δρόµος περνάει µέσα από ένα µεγαλύτερο χωριό, καµιά 
εκατοστή σπίτια, τριγυρισµένο από ελαιώνες, ονοµαζόµενο Χαλάνδρι, και από αυτό το σηµείο 
βγαίνει πάλι στην ανοιχτή πεδιάδα, συνεχίζοντας για µισή ώρα δίπλα σε µια ρεµατιά, ώσπου 
φτάνει στους πρόποδες των λόφων. Εδώ παρατηρούνται µεγάλα κοπάδια από γίδια, που τα 
προσέχει ένας καλόγερος, να κουρεύουν τη λιγοστή βοσκή στις πλαγιές του βουνού. 
Ανeβαίνοντας στο βουνό, σύντοµα µπαίνεις σε πευκοδάση, και άλλα αειθαλή δέντρα, και φτά-
νεις στο µοναστήρι σε τρεις ώρες από την Αθήνα, έχοντας ταξιδέψει σε µια περίπου βορειο-
ανατολική κατεύθυνση. Το κτίριο βρίσκεται σε µια εσοχή του λόφου, περιτριγυρισµένο από ε-
λαιώνα, τον οποίο διασχίζει ένα πλούσιο ρυάκι κατεβαίνοντας µέσω µιας χαλικόστρωτης κοί-
της στην πεδιάδα. Ένας καταπράσινος αγρός προ της πύλης του µοναστηριού σκιάζεται από ένα 
απλωµένο πλάτανο. [...] 

[…] 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 απότο-
µο και ανοµοιόµορφο έδαφος, αλλά έχοντας εδώ κι εκεί την εµφάνιση µιας διαδροµής άλλοτε 
πολυχρησιµοποιηµένης. ∆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. [...] 

[…] Τα µέσα που µεταχειρίστηκαν για να µεταφέρουν τους τεράστιους όγκους µαρµάρου που 
χρησιµοποιήθηκαν στα κτίρια των Αθηνών, από ένα τέτοιο µέρος σαν τα πεντελικά λατοµεία, 
πρέπει να παραµένει µυστικό για τους σύγχρονους. ∆ε µου φαίνεται δυνατόν ότι άµαξες οποι-
ασδήποτε περιγραφής µπορούσαν ποτέ να έχουν ανέβει τόσο ψηλά στο βουνό· και καθώς οι µη-
χανολογικές γνώσεις των αρχαίων ίσως δεν ήταν τόσο πολλές όσο γενικά πιστεύουµε ότι κατεί-
χαν, ο µόχθος πρέπει να υπήρξε ανυπολόγιστος, για να κατεβάσουν ολόκληρους τέτοιους ό-
γκους, σχεδόν επί δύο µίλια στις απότοµες πλαγιές ενός βουνού. Μπορεί κανείς να δει τα τερα-
τώδους µεγέθους τεµάχια στο δρόµο, λίγο χαµηλότερα από τα λατοµεία: έχουν κοπεί σε κυκλο-
τερές σχήµα, οι ακµές έχουν οµαλυνθεί, και µπορεί κάποιος να οδηγηθεί στην εικασία πως οι 
όγκοι είχαν προετοιµαστεί έτσι για να διευκολυνθεί το κύλισµά τους προς τα κάτω, ή σπρώχνο-
νταν απαλά µε µοχλούς, µια διαδικασία κάπως δύσκολη  αλλά όχι αδύνατη, όταν η κατάβαση 
ήταν πιο οµαλή, και ο δρόµος προσεκτικότερα απαλλαγµένος από εµπόδια».2 
 
 
 

                                                 
1 «Nicholas Biddle in Greece: The Journals and Letters of 1806», σελ. 121. 
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. 
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5. PETER EDMUND LAURENT (1818-1819) 
 

Ο P. E. Laurent θα δώσει µια σύντοµη περιγραφή της διαδροµής και του τοπίου από τον Μα-
ραθώνα στην Πεντέλη: «Το µονοπάτι είναι απότοµο και κακοτράχαλο. Έριχνε πολλή βροχή, 
ώστε το ταξίδι µας δεν ήταν και τόσο ευχάριστο. Το βουνό είναι καλυµµένο από µυρτιές, κυπα-
ρίσσια και κέδρους, πεύκα επίσης βρίσκονται εδώ, παράγοντας άφθονο ρετσίνι».1 
 

6. WILLIAM GELL (1819) 
 

Ο Βρετανός αρχαιολόγος Sir William Gell, ο οποίος όπως είδαµε στον Β΄ τόµο επισκέφθηκε 
διάφορα σηµεία της Πεντέλης (ορεινός Μαραθώνας, Νταού, µονή Πεντέλης, Σπηλιά, λατο-
µεία), παραδίδει µια απεικόνιση του πεντελικού τοπίου, πιθανότατα από την κορυφή της ρά-
χης Χρυσούλη ή από την κορυφή της ράχης της Καρυδιάς. Στην απεικόνιση αυτή φαίνονται 
στα αριστερά τα χαµηλά υψώµατα της Παλαιάς Πεντέλης και ο Υµηττός, ενώ στα δεξιά δια-
κρίνεται η άκρη ενός (πιθανώς) αρχαίου λατοµείου. Από εκεί πέρασε λόγω της µεγάλης πο-
ρείας του που ξεκίνησε από τον Μαραθώνα µε κατάληξη τη µονή Πεντέλης. 
 

 
Η θέα της Αθήνας από τη ράχη την οποία σκαρφάλωσε ο Gell. («The Itinerary of Greece,  

containing one hundred routes in Attica, Boeotia, Phocis, Locris and Thessaly», London, 1819.) 
 

7. CHRISTOPHER WORDSWORTH (1832-3) 
 

«...Το µάρµαρο των λατοµείων της Πεντέλης µοιάζει στη λευκότητα και τη λαµπρότητα µε εκεί-
νο της Πάρου. Στη λεπτότητα της υφής το επισκιάζει. Από αυτή την άποψη είναι παρόµοιο µε 
εκείνο της Καρράρα, αν και είναι απαλλαγµένο από τους µεταλλικούς λεκέδες, µε τους οποίους 
αυτό το τελευταίο είναι συχνά λεκιασµένο. Ας συγκρίνουµε για λίγο την τωρινή µορφή αυτού 
του έρηµου λατοµείου, µε αυτή της παλαιάς του κατάστασης. Περίπου δύο χιλιάδες διακόσια 
ενενήντα χρόνια πριν οι παρειές του, που τώρα είναι εγκαταλειµένες και σιωπηλές, αντηχούσαν 
από το θόρυβο των πολυάσχολων εργατών, που λάξευαν τους βράχους του και σήκωναν µε 
σχοινιά και τροχαλίες τους ογκόλιθους, που τους είχαν εξορύξει από αυτό, αφήνοντάς τους να 
ταξιδεύουν πάνω σε έλκηθρα, που τους έφερναν κάτω στα πόδια του βουνού στην πεδιάδα και 
από εκεί δια µέσου των πυλών στην Αθήνα ή πηγαίνοντάς τους στο λιµάνι του Πειραιά, από 
όπου µεταφέρονταν στις ακτές µακρινών χωρών. [...]  

[...] Εδώ θα µπορούσαµε να είµαστε ένοχοι παράξενης αναισθησίας, εάν µπορούµε να παρα-
τηρούµε µε αδιαφορία, ή µάλλον, χωρίς ένα αίσθηµα σεβασµού, αυτό το γενέθλιο τόπο τόσων 
πολλών κτιρίων και αγαλµάτων, που έχουν εµπνεύσει το θαυµασµό, εξευγένισαν την καλαισθη-
σία, επηρέασαν τις τέχνες, εξανθρώπισαν τα ήθη, εξύψωσαν τις ιδέες και ακόµη επαύξησαν την 
επιβλητικότητα της θρησκείας των ανθρώπων, ολόκληρων πολιτειών και βασιλείων, για εκατο-
ντάδες και χιλιάδες χρόνια. Θα ήταν νοµίζουµε λιγάκι φθονερός, όποιος µπορεί να κοιτάζει πά-
νω από τα λατοµεία του Πεντελικού χωρίς ενθουσιασµό· όποιος µπορεί να παρατηρεί αδιάφο-
ρα αυτό το τεράστιο και σιωπηλό δώµα του βράχου, όπου επάνω του αυτά τα αθάνατα οικοδο-
µήµατα, ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια και ο ναός του Θησέα γεννήθηκαν και από τις κόγχες 

                                                 
1 «Recollections of a Classical Tour», London , 1821, σελ. 121. 
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του οποίου προήλθε αυτή η µακριά ακολουθία των ωραίων µορφών, οι οποίες σκαλισµένες στο 
µάρµαρο, δηµιούργησαν την Παναθηναϊκή ιεροτελεστία, που την αναπαράστησαν όχι σαν µια 
γιορτή που τελείται µια φορά στα δέκα χρόνια, αλλά σαν ένα αιώνιο ιωβηλαίο. [...] 
Εδώ, τελικά, στο ίδιο το µέρος και µε αυτά τα αντικείµενα µπροστά µας, συγκινούµαστε και 

εκφράζουµε την άποψη, ότι, κάνοντας σύγκριση ανθρώπινων δηµιουργηµάτων µε αντίστοιχα 
θεϊκά, σ’ αυτό το ορυχείο µαρµάρου του Πεντελικού, όταν το εξετάσουµε µαζί µε τα οικοδοµή-
µατα και τις µορφές που έχουν εκπηγάσει από εκεί, εφοδιαζόµαστε µε µια εικόνα των λειτουρ-
γιών αυτής της δηµιουργικής και ζωοποιητικής ∆ύναµης, από την οποία το µεγάλο οικοδόµηµα 
του Σύµπαντος αναγέρθηκε, καθώς και των σχηµάτων και των µορφών, µε τις οποίες αυτό πα-
ραλάσσει και που παρήχθηκαν από το κενό και άψυχο λατοµείο του Χάους».1 
 

8. JOHN LLOYD STEPHENS (1834-1835) 
 

Ο Αµερικανός περιηγητής John Lloyd Stephens, κατά το ταξίδι του στην Ελλάδα (1834-5) ε-
πισκέφθηκε –όπως γνωρίζουµε– τη µονή Πεντέλης, τα αρχαία λατοµεία, τη Σπηλιά και τον 
Μαραθώνα. Πέραν αυτών δίνει και µία περιγραφή της ανάβασής του από τον Μαραθώνα 
στην κορυφή της Πεντέλης: «Πριν το ξηµέρωµα, οι σύντροφοί µου ετοιµάζονταν ήδη. Σκόπευα 
να επιστρέψω από τα λατοµεία µαρµάρου στο Πεντελικό όρος...[...] Ήδη από την πόρτα του µο-
ναστηριού

2 ξεκινήσαµε να ανεβαίνουµε στο βουνό. Είχε µόλις αρχίσει να ξηµερώνει, ο καιρός 
άγριος και ψυχρός, η κορυφή του βουνού καλυµµένη µε σύννεφα, και σε µία ώρα βρέθηκα µέσα 
σε αυτά. Ο δρόµος ήταν τόσο κακοτράχαλος και επικίνδυνος που δεν µπορούσα να ιππεύσω· 
ένα λάθος βήµα του αλόγου µου θα µπορούσε να µε είχε ρίξει σε ένα γκρεµό, αρκετές εκατοντά-
δες πόδια βαθύ. Και ο αέρας ήταν τόσο δυνατός και διαπεραστικός που παρ’ όλη την έντονη 
άσκηση του περπατήµατος, ήµουν καταπαγωµένος. Η οµίχλη ήταν τόσο πυκνή, επίσης, που ό-
ταν ο οδηγός µου ήταν µόνο λίγα βήµατα µπροστά δεν µπορούσα να τον δω, και κυριολεκτικά 
έψαχνα στα τυφλά το δρόµο µου µέσα από τα σύννεφα. ∆εν είχα ιδέα πού βρισκόµουν ούτε ιδέα 
του τοπίου γύρω µου, αλλά ένιωσα πως είχα ανυψωθεί πάνω από τη γη. Οι κρύοι άνεµοι φυ-
σούσαν µανιασµένα στις πλαγιές του βουνού, σφύριζαν στους γκρεµούς και µούγκριζαν στα κοι-
λώµατα των βράχων, κάποιες φορές φυσούσαν τόσο λυσσασµένα που το άλογό µου στραβοπά-
τησε και έπεσε. [...] Λίγο πριν φτάσω στην κορυφή του βουνού, τα παχιά σύννεφα ανυψώθηκαν 
απότοµα, σαν να τα τράβηξε κάποιο αόρατο χέρι, και είδα για µια φορά ακόµα τον ένδοξο ήλιο, 
απλώνοντας τις πρωινές ακτίνες του πάνω από µια µεγάλη πλούσια κοιλάδα στους πρόποδες 
του Πεντελικού όρους. Κατεβαίνοντας βρεθήκαµε σε ένα όµορφο ποταµάκι, στις όχθες του ο-
ποίου φάγαµε το ψωµί και τις ελιές µας. Την όρεξή µας προκάλεσε ο αέρας του βουνού, και φά-
γαµε µέχρι την τελευταία µπουκιά».3 
 

9. OCTAVIAN BLEWITT ( µεταξύ 1836 και 1839) 
 

«Η πρώτη εκδροµή που κάναµε στην Αθήνα ήταν στα λατοµεία µαρµάρου και στην κορυφή του 
Πεντελικού όρους. Ο δρόµος για τους πρόποδες του βουνού, στους οποίους φτάσαµε σε περίπου 
µιάµιση ώρα, είναι ιδιαίτερα καλός. Από εκεί η ανάβαση µας οδήγησε µέσα από άγριες πλαγιές 
και ανάµεσα από θραύσµατα µαρµάρου στα ψηλότερα λατοµεία. Και από αυτά έως την κορυφή 
το βουνό είναι σχεδόν σκεπασµένο µε βράχους και θάµνους. Η ανάβαση από τους πρόποδες 
έως την κορυφή είναι περίπου δύο ώρες. Λατοµεία τα οποία βρίσκονται περίπου στο µέσο της 
διαδροµής ανοίχτηκαν πρόσφατα για να προµηθεύσουν υλικό για το νέο παλάτι του βασιλιά. 
Αλλά καθώς εκείνο είχε εγκαταλειφθεί λόγω της απελπιστικής κατάστασης του εθνικού εισοδή-
µατος, οι εργασίες στα λατοµεία εγκαταλείφθηκαν οµοίως, και τώρα έχουν ερηµωθεί. Εκείνοι 
που έχουν επισκεφθεί τα περίφηµα λατοµεία µαρµάρου στην Καρράρα, και έχουν παρατηρήσει 
τη λεηλασία της µηχανολογικής δύναµης και τους ρυθµούς µεταφοράς των όγκων, θα εντυπω-
σιαστούν από την ευκολία µε την οποία η µοντέρνα επιστήµη θα µπορούσε να βοηθήσει στην 
επαναλειτουργία και εκµετάλλευση των λατοµείων του Πεντελικού· και µε τη διευκόλυνση κα-

                                                 
1 «Ελλάδα», (1839) εκδ. Εκάτη (1995), σελ. 117-118.  
2 Εννοεί τη µονή Αγ. Γεωργίου στον Βρανά.  
3«Incidents of Travel in Egypt, Arabia Petraea, and the Holy Land» (1837), και το «Incidents of Travel 
in Greece, Turkey, Russia, and Poland», σελ. 127-128 (1838).  
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λών δρόµων και ένα κατάλληλο λιµάνι, να εφοδιάσει τους καλλιτέχνες της Ευρώπης µε µάρµα-
ρο από την Ελλάδα µε τους ίδιους όρους που το αποκτούν από την Ιταλία. Σε οποιαδήποτε άλλη 
χώρα εκτός από την Ελλάδα, το Πεντελικό θα µπορούσε να γίνει µια αστείρευτη πηγή πλούτου· 
και τα λατοµεία που είναι ήδη ανοιχτά θα µπορούσαν να είναι αρκετά να εφοδιάσουν όλη την 
Ευρώπη στους αιώνες που θα ’ρθουν. Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς τον τόπο που προµήθευσε 
τα µάρµαρα του Παρθενώνα και για τον οποίο ο κόσµος είναι υποχρεωµένος, καθώς και για 
τόσα πολλά έργα τέχνης τα οποία πιστοποιούν την αθανασία της ιδιοφυΐας, να αποτελεί µονο-
πώλιο µιας κυβέρνησης η οποία δεν έχει ούτε τη δύναµη ούτε τα µέσα να αξιοποιήσει το φυσικό 
πλούτο της χώρας. Καθώς φτάσαµε στην κορυφή του βουνού, το σκηνικό το οποίο µας γοήτευσε 
κατά την ανάβασή µας έγινε µεγαλειώδες και άκρως εντυπωσιακό. Και από τον υψηλότερο 
βράχο που στέφει το βουνό σαν ∆ρυϊδικός βωµός ή κάποιο προϊστορικό µνηµείο στις γρανιτώ-
δεις κορυφές του Devonshire και της Cornwall, η πεδιάδα του Μαραθώνα και οι υπόλοιπες α-
ξιοµνηµόνευτες εικόνες οι οποίες συνθέτουν το πανόραµα ξεδιπλώθηκαν µπροστά στα µάτια 
µας. Η µεγάλη θέα προς τον Μαραθώνα είναι αξιοσηµείωτη για το θαυµάσιο συνδυασµό τοπί-
ων. Μια σειρά  κυµατιστών λόφων κατηφορίζουν από την κορυφή του Πεντελικού στο δυτικό 
άκρο της πεδιάδας· η ακτογραµµή στα νότια σχηµατίζει ένα βαθύ ηµικύκλιο, το οποίο τερµατί-
ζει στο ανατολικό άκρο σε ένα µακρόστενο ακρωτήρι. Η χαµηλή βλάστηση που καλύπτει το α-
νατολικότερο τµήµα της πεδιάδας φαίνεται να διακόπτεται στην ελώδη ακτή, αφήνοντας µια λε-
πτή γραµµή εκεί όπου ο περίφηµος τύµβος σηµατοδοτεί τον ιερό ενταφιασµό των Αθηναίων που 
σφαγιάστηκαν στη µάχη. Πέραν όλων αυτών, ο ορίζοντας περιορίζεται από το µακρύ περίγραµ-
µα του Νεγροπόντε1...[...] Η θέα είναι αξιόλογη και θαυµάσια. Και το ενδιαφέρον της αυξάνεται 
από τη σύγκριση µε τη θέα της δυτικής πλευράς του βουνού η οποία περιλαµβάνει ολόκληρο το 
λεκανοπέδιο των Αθηνών, την Ακρόπολη που φαίνεται αµυδρά και τα νησιά της Σαλαµίνας και 
της Αίγινας. Κατηφορίσαµε το λόφο και σε µιάµιση ώρα περίπου φτάσαµε στην Αθήνα πριν τη 
νύχτα».2 
  

10. HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1840-1841) 
 

«Μια που ο καιρός ήταν πολύ καλός, κάναµε µια εκδροµή στα λατοµεία του Πεντελικού. [...] 
Εδώ στη βουνοπλαγιά βρίσκεται το µοναστήρι της Πεντέλης, στη µέση, θαρρείς, ενός ρηµαγ-

µένου και εγκαταλειµµένου κήπου. Με την πρώτη µατιά σού φαίνεται σαν ένα µεγάλο άδειο γα-
λακτοµείο. 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 τη 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 Thorvaldsen και στο 
πορτραίτο του Oehlenschlaeger.  
Έξω από το µοναστήρι, στα πόδια του βουνού, ανάµεσα σε πράσινους κατάφυτους λόφους 

απλωνόταν µια µικρή πρόσχαρη κοιλάδα, που την έσχιζε κυλώντας ένα πεντακάθαρο ρυάκι µε 
λυγερές λεύκες κι ολάνθιστα καρποφόρα δέντρα. Στον ορίζοντα απλώνονταν τα βουνά του Μο-
ριά, η µια κορυφογραµµή πίσω απ’ την άλλη, χαρίζοντας µια πλούσια χρωµατική ευαισθησία. 
Τα άλογά µας έβοσκαν στο πράσινο λιβάδι· µια µεγάλη φωτιά άναψε και βάλανε ένα ολόκληρο 
αρνί στη σούβλα. Ένα όµορφο Ελληνόπουλο το γύριζε. Όλα ήταν έτοιµα για ένα εξοχικό γεύµα, 
µα πρώτα θέλαµε να δούµε τα νταµάρια του Πεντελικού. Αναµερίσαµε θάµνα και αγριοβλάστα-
ρα στο δρόµο µας, εκεί που παιδάκια φύλαγαν τα πρόβατα και τις αγελάδες του µοναστηριού. 
Πού και πού σέρνονταν µεγάλες χελώνες, και ενώ µια απ’ αυτές σπαρτάριζε αναποδογυρισµένη, 
γινόµουν ξαφνικά εγώ ο σωτήρας της.  

                                                 
1 Εννοεί τη Χαλκίδα, η οποία την περίοδο που βρισκόταν υπό την ενετική διοίκηση (1204-1470) λεγό-
ταν Νεγρεπόντε ή Νεγκροπόντε που σηµαίνει «Μαύρη Γέφυρα», από το χρώµα της ξύλινης γέφυρας 
που κατασκεύασαν στη Χαλκίδα και η οποία ένωνε το νησί µε τη Στερεά Ελλάδα. (Βλ. 
www.eviaportal.gr) 
2 «Modern Greece», part H. “Fraser’s magazine”, July-December 1840 vol. 22, σελ. 81. 
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Ο δρόµος ολοένα ανηφόριζε· το βάδισµα γινόταν δύσκολο· προχωρούσαµε ανάµεσα από 
βράχια, θάµνα και αγκάθια, µα έπρεπε να φτάσουµε στα νταµάρια κι είχαµε ακόµα να περά-
σουµε τη ράχη του Πεντελικού.  
Εκεί πάνω στεκόταν ένας βοσκός. Φορούσε την ελληνική κάπα του, ακουµπούσε στο µακρύ 

ραβδί του και κοίταζε κάτω στον γκρίζο κάµπο, εκεί που ένας µοναχικός τύµβος ορθωνόταν 
στην ερηµιά. Η θάλασσα και τα βουνά της Εύβοιας έκλειναν τον ορίζοντα. Ένας γκριζογάλανος 
στριφτός καπνός ανέβαινε από ένα καλύβι εκεί κάτω, που σχεδόν δε διακρίναµε. Ο τύµβος, που 
έµοιαζε σαν ένα νησάκι µέσα στις καλαµιές, είναι ο πιο ξακουστός του κόσµου. Ποιανού να εί-
ναι άραγε; Από το όνοµα του κάµπου το µαντεύουµε. Είναι ο κάµπος του Μαραθώνα».1 

 
11. WILLIAM MURE (1842) 

 
«Τα λατοµεία µαρµάρου σχηµατίζουν µια σειρά απότοµων βράχων στην κάθε πλευρά µιας βα-
θιάς λαγκαδιάς, η οποία εκτείνεται για πάνω από ένα µίλι µε κατεύθυνση βορειοδυτική προς 
την κορυφή του βουνού. Ένα µεγάλο µέρος του ανοίγµατος της λαγκαδιάς έχει σχηµατιστεί από 
τις αρχαίες εξορύξεις, οι οποίες, απλώνονται εδώ και ’κει στις πλαγιές του βουνού...[...] Το κα-
λύτερο υλικό βρίσκεται στα υψηλότερα λατοµεία, τα οποία προµήθευσαν τους όγκους για την 
κατασκευή του παλατιού».2 
 

12. G. A. PERDICARIS (1845) 
 

«Από το Μαρούσι επιστρέψαµε στην Αθήνα, και από εκεί πήγαµε στην Πεντέλη και στα λατο-
µεία. Η απόσταση από την Αθήνα στο βουνό της Πεντέλης, ή στα λατοµεία της, τα οποία βρί-
σκονται στο µέσο περίπου του βουνού, είναι περίπου έντεκα µίλια, κι όµως η καθαρότητα και η 
διαφάνεια της ατµόσφαιρας είναι τέτοια που όχι µόνο το βουνό αλλά και τα νέα και παλιά λα-
τοµεία είναι ορατά, και συνεπώς αποτελούν ένα µεγάλο πειρασµό για τους ταξιδιώτες. Το Πε-
ντελικό βουνό έχει ενδιαφέρον ως ένα κεντρικό σηµείο της περιφέρειας, και από τις πλαγιές και 
την κορυφή του οποίου µπορεί να δει κανείς όπως σε ένα χάρτη ολόκληρη την Αττική µε το µε-
γαλείο της φύσης, της ιστορίας και της τέχνης».3 
 

13. GEORGE COCHRAN (1845) 
 

«Κατά την επιστροφή µου εκείνη την ηµέρα στο Οτέλ δε Φρανς (όπου διέµενα), κάποιοι Γάλλοι 
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, παίρνοντας εκείνον το δρόµο από το παλάτι που αφήνει τον Άγχεσµο στα 
αριστερά· και σε µισή ώρα µε τα άλογα φθάσαµε στην όµορφη τοποθεσία που λέγεται Αµπελό-
κηποι. Κατόπιν διασχίζοντας χέρσα γη, φθάσαµε στο µικρό χωριό Χαλάνδρι. Συνεχίζοντας δια 
µέσου ακαλλιέργητης περιοχής (το χώµα της οποίας ήταν µολαταύτα πολύ εύφορο), προσπερά-
σαµε αρκετά ξερά ρυάκια, στα οποία υπήρχαν άφθονες πικροδάφνες, αλλά όχι ανθισµένες ακό-
µη. Σε άλλη µισή ώρα φθάσαµε στους πρόποδες του βουνού. Τότε αρχίσαµε την ανάβαση έφιπ-
ποι, και άλλη µισή ώρα µάς έφερε στη σπηλιά, η οποία βρίσκεται στο πρώτο λατοµείο, περίπου 
στα µισά του βουνού. Το κύριο λατοµείο, που λειτουργεί σήµερα, είναι ύψους περίπου 15 µέ-
τρων, έχοντας το αγνότερο και λευκότερο µάρµαρο µε το οποίο οι αρχαίοι Αθηναίοι συνήθιζαν 
να οικοδοµούν τους ναούς τους και τα µεγάλα κτίρια. Τα ίχνη της σµίλης τους διακρίνονται α-
κόµη στους λίθους και στους τεράστιους όγκους που είναι διάσπαρτοι, κι ωσαύτως στα σηµεία 
από τα οποία αποσπάστηκαν.  Εδώ κι εκεί, επίσης, παραµένουν σωροί λατύπης, που είναι πιθα-
νώς τα θραύσµατα εκείνων των όγκων που πελεκήθηκαν για να κτιστούν εκείνα τα ωραία κτί-
ρια µε τα οποία ο Περικλής στόλισε την Αθήνα. 

                                                 
1 «Οδοιπορικό στην Ελλάδα», εκδ. Βιβλιοπωλίον της Εστίας, Β΄ έκδοση, σ. 91-96. 
2 «Journal of a tour in Greece», 1842, vol II, σελ. 118. 
3 «The Greece of the Greeks», σελ. 98.  
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Έχοντας αφήσει τα άλογά µας στη φύλαξη των υπηρετών, ανάψαµε µερικά κεριά και µπήκαµε 
στη σπηλιά…[…] Έχοντας ικανοποιήσει την περιέργειά µας, ικανοποιήσαµε 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 εξερευνούσαµε τη σπηλιά. Ο ήλιος ήταν 
αυτή την ώρα πολύ θερµός, αλλά καθίσαµε κάτω από την προεξοχή του βράχου που µας προ-
στάτευε. Έχοντας τελειώσει το φαγητό µας (το οποίο γευθήκαµε άπαντες µε την όρεξη που συ-
νηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις), ιππεύσαµε τα άλογά µας και ανηφορίσαµε στο βουνό. Το µο-
νοπάτι ήταν πολύ δύσκολο και απότοµο. Περάσαµε από αρκετά άλλα λατοµεία, που έφεραν όλα 
σηµάδια από τις σµίλες. Επίσης, παρατηρήσαµε οπές ανοιγµένες στο βουνό, λες και θα τοποθε-
τούνταν ξύλινοι στύλοι για την κατασκευή υπερυψωµένου δρόµου, που σχηµάτιζαν ένα κεκλιµέ-
νο επίπεδο από την κορυφή ως τους πρόποδες. Πάνω του, αναµφίβολα, τοποθετούνταν οι όγκοι 
και µεταφέρονταν στις υπώρειες του βουνού πάνω σε τροχούς· διότι, χαµηλότερα, παρατηρή-
σαµε γεγλυµµένες στους βράχους τις αυλακώσεις που είχαν κάνει οι τροχοί. Η απόσταση µεταξύ 
των τροχών ήταν περί το ένα µέτρο και είκοσι εκατοστά. 
Το ύψος του βουνού είναι περίπου 1000 µέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, το οποίο 

ισούται µε 3500 αγγλικούς πόδες. Η µέτρηση είναι η ορθή, όπως µου είπε ο Gennesse, ένας 
από τους Γάλλους τοπογράφους της παρέας, που είχε επιβεβαιώσει το ύψος ο ίδιος. Κατά την 
ανάβαση, ξεπετάξαµε πλήθος από πέρδικες. Ήταν η εποχή αναπαραγωγής, και πετούσαν σε 
ζεύγη. Ύστερα από µια ώρα ιππασίας φθάσαµε στην κορυφή, σε ακτίνα 15 µέτρων από την ο-
ποία ακόµη βρίσκαµε λατοµεία. […]  Έχοντας παραµείνει στην κορυφή για µια ώρα περίπου, 
ιππεύσαµε πάλι τα άλογά µας, µε τα οποία είχαµε ανέβει στην κορυφή, και γυρίσαµε από τον ί-
διο δρόµο, µπαίνοντας έφιπποι και εξετάζοντας αρκετά από τα λατοµεία κατά την κατάβασή 
µας. Η ποσότητα του εξορυχθέντος µαρµάρου από αυτά τα λατοµεία οδηγεί σε ένα θαυµάσιο 
υπολογισµό του πλήθους των κτιρίων τα οποία πρέπει να είχαν στολίσει την αρχαία Αθήνα. 
Παράλληλα, το θέαµα υπέβαλλε στη φαντασία µας την προσδοκία για µια περίοδο, όπου η σύγ-
χρονη πόλη θα ήταν ικανή να επωφεληθεί από αυτή την ευτυχή προσφορά για τη µελλοντική δι-
ακόσµησή της. Προς το παρόν, οι Αθηναίοι βρίσκουν τον κοινό ασβεστόλιθο σε αφθονία εντός 
ενός τετάρτου του µιλίου από την πόλη, για να κτίσουν τις κατοικίες τους, και είναι ικανοποιη-
µένοι. Όµως, χάρηκα όταν έµαθα πως η κυβέρνηση ετοιµαζόταν να κατασκευάσει δρόµο προς 
αυτά τα λατοµεία µαρµάρου· και σε µια επόµενη επίσκεψη, δυο µήνες µετά, ο δρόµος σχεδόν 
ήταν έτοιµος».1 

 
14. REBECCA B (STETSON) MEDBERRY – SARAH EMILY WALD O YORK (1847) 
 

«Καθώς οι πασχαλινές διακοπές έκλεισαν τις τάξεις µας, αρπάξαµε την ευκαιρία, την ηµέρα 
που είχε αργία να πάµε στο Πεντελικό όρος. Ένας νεαρός Έλληνας, γνώριµος της κυρίας Buel, 
ευγενικά ανέλαβε όλο το πρόβληµα του διακανονισµού, και είχε  γνωστοποιήσει στον ηγούµενο 
του Μοναστηριού το σκοπό επίσκεψής µας. Οι εξαίρετοι φίλοι µας, o Καπετάνιος και η Κυρία 
L.H. µπήκαν στην παρέα µας, και αφήσαµε τον Πειραιά στις 7:30 το πρωί. Ο φίλος µας µας πε-
ρίµενε στην Αθήνα µε µία µεγάλη άµαξα, και στις 8:30 ξεκινήσαµε για το ταξίδι στο βουνό. [...] 
Φτάσαµε στο µοναστήρι στις 10:30, και πόσο περίεργο παλιό κτίσµα ήταν! Αναρωτιέµαι αν το 
παλιό σας µοναστήρι στην Κεφαλονιά έµοιαζε ποτέ σαν αυτό. Μέσα από ένα χαµηλό, στενό και 
αψιδωτό πέρασµα εισήλθαµε στην αυλή όπου βρίσκονται τα κελιά. Στο κέντρο υπήρχε ένα θαυ-
µάσιο δέντρο, σε πλήρη άνθιση, που το ονοµάζουν δάφνη, αλλά η Κυρία L.H. είπε πως ήταν 
δάφνη.2 O γέροντας ηγούµενος µας υποδέχτηκε ευγενικά, µας προσέφερε καφέ και µας έδειξε τα 
κτίσµατα, λέγοντάς µας για την καταστροφή τους από τους Τούρκους και την ανακατασκευή 
τους από το θείο του, τον πρώην ηγούµενο, το 1836. Μια επιγραφή αυτής της ενέργειας βρίσκε-
ται στη µικρή εκκλησία η οποία έστεκε στη δυτική πλευρά της αυλής.  
Έχοντας αναπαυθεί για λίγο, καβαλήσαµε τα άλογα που είχαµε προµηθευτεί και ανεβήκαµε 

µέχρι τη µεγάλη σπηλιά. [...]  

                                                 
1 «Επίσκεψη στα λατοµεία µαρµάρου από τα οποία χτίστηκε η αρχαία Αθήνα». (Επιλογή του Theodore 
Dwight από το «Greece» του Cochran για το “American Penny Magazine”, 1845, σελ.. 450-1.) 
2 Οι Medberry και York χρησιµοποιούν τη λέξη daphne και κατόπιν bay tree, νοµίζοντας πως αυτά εί-
ναι διαφορετικά δέντρα, όµως η λέξη bay σηµαίνει και πάλι «δάφνη».  
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Και τώρα ξεκίνησαν τα δύσκολα. Όλα προηγουµένως ήταν παιχνίδι. Σκαρφάλωµα, συνεχόµε-
νο σκαρφάλωµα, έως να πέσουµε κάτω από την απόλυτη εξουθένωση. Η υψηλότερη κορυφή 
τραβιόταν όλο και πιο πίσω όσο πλησιάζαµε, µέχρι που σχεδόν απελπιστήκαµε ότι θα τη φτά-
σουµε. Αλλά όταν φτάσαµε στο διάσελο και µπορούσαµε να δούµε κάτω την ύπαιθρο, οπότε µια 
πλατιά “ θάλασσα” από λόφους πρόβαλε ξαφνικά στο οπτικό µας πεδίο, και στα δεξιά τους η 
πράσινη πεδιάδα του Μαραθώνα να περιβάλλει τον όµορφο οµώνυµο κόλπο, τότε βρεθήκαµε σε 
έκσταση. Ω, ήταν µια θαυµάσια σκηνή, όπου κι αν στρέφαµε τη µατιά µας, ήταν το πιο εκτετα-
µένο και ποικιλόχρωµο τοπίο – λόφοι και κοιλάδες, πράσινος κάµπος και ελαιόδενδρα, και πέ-
ρα µακριά η καθαρή µπλε θάλασσα, µαρκαρισµένη µε αναρίθµητα µικρά νησάκια. ∆εν πρόκει-
ται να ξεχάσω σύντοµα αυτή την εικόνα.  
Με πόνους σε κάθε κόκκαλο και µυ, κοντεύοντας να λιποθυµήσω από την εξάντληση, ξάπλω-

σα κάτω από ένα βράχο σκεπτόµενη ότι δε θα µπορούσα να πάω µακρύτερα. Οι υπόλοιποι της 
παρέας δεν είχαν ικανοποιηθεί ακόµα, και ξεκίνησαν για την κορυφή. Όπως τους έβλεπα να 
αποµακρύνονται, έκανα µια απελπισµένη προσπάθεια, σηκώθηκα και τους πρόλαβα, και έτσι 
αποζηµιώθηκα µε µια πανοραµική θέα του Ευβοϊκού Κόλπου.  
Η κατηφόρα ήταν χειρότερη για τα πόδια, αλλά λιγότερο κουραστική».1 

 
15. ALBERT DENISON LONDESBOROUGH (1849) 

 
 «Κάναµε µια  πολύ κοπιαστική ανάβαση στο Πεντελικό όρος, τον αρχαίο Βριλησσό ή Βριληττό. 
Βρίσκεται 3.500 πόδια πάνω από το επίπεδο της θαλάσσης, και επτά ή οκτώ µίλια από την Α-
θήνα. Αιτία για την κούραση ήταν το χιόνι το οποίο βρισκόταν σε σωρούς σε πολλά σηµεία, και 
έτσι το απότοµο αλλά βατό µονοπάτι ήταν πραγµατικά επικίνδυνο για τα άλογα. Η θέα από την 
κορυφή είναι εξαίσια, έχοντας την εποπτεία της Αττικής και του Νεγροπόντε. Τα εγκαταλειµµέ-
να λατοµεία είναι γραφικά και περίεργα, δείχνοντας τα µέσα µε τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες 
µετέφεραν τους µεγάλους όγκους µαρµάρου. Στο µέσο της διαδροµής βρίσκεται η περίφηµη 
Σπηλιά. Ένα µικρό ερηµοκκλήσι αφιερωµένο στην Παρθένο2 είναι κτισµένο µέσα σε αυτή, στα 
δεξιά όπως µπαίνεις. Χαµηλότερα βρίσκονται τα λατοµεία τα οποία δουλεύτηκαν κατά τη διάρ-
κεια κατασκευής του παλατιού, και είναι παράξενο να βλέπεις κάποια καλύβια, εγκαταλειµµένα 
από τους τεχνίτες που δούλευαν τότε, κτισµένα από λευκό µάρµαρο. Στα πόδια του βουνού βρί-
σκεται µια πολύ εύφορη περιοχή, υπάρχει ένα µοναστήρι το οποίο είναι το αγαπηµένο σηµείο 
για όσους επισκέπτονται την Πεντέλη για να φάνε εκεί το γεύµα τους».3 
 

16. JOHN WEALE (1850) 
 
«Tα πεντελικά λατοµεία φανερώνουν µε ένα αξιοπρόσεκτο τρόπο τα έργα των αρχαίων Αθη-
ναίων. Ολόκληρες πλαγιές του βουνού έχουν εξαφανιστεί και παρουσιάζουν ενιαίους κοµµέ-
νους κάθετους βράχους· και τρύπες, που µπορούν ακόµα να παρατηρηθούν στην κλιτύ µε τα λα-
τοµεία, φτιαγµένες για τη στερέωση βαρούλκων, σηµατοδοτούν την περιοχή όπου γινόταν η κα-
ταγωγή των µαρµάρων µε µηχανικά µέσα· ενώ ένας πεταµένος κύλινδρος, προοριζόµενος προ-
φανώς για σπόνδυλος κάποιου κίονα του Παρθενώνα, προκαλεί το ενδιαφέρον του ταξιδιώτη 
κατά την ανάβαση».4 
 

 
 
 
 

                                                 
1 «Memoir of Mrs Sarah Emily York, Formerly Miss S.E. Waldo: Missionary in Greece», 1853, σελ. 
291-292. 
2 Είτε πρόκειται για λάθος πληροφόρηση που είχε ο περιηγητής, είτε ο ίδιος οδηγήθηκε σε αυτό το συ-
µπέρασµα από την τοιχογραφία της Θεοτόκου στην κόγχη του λεγόµενου «Ασκητηρίου». Όπως και να 
’χει, τα εκκλησάκια της Σπηλιάς ουδέποτε ήταν αφιερωµένα στη Θεοτόκο.  
3 «Wanderings in Search of Health», σελ. 121-3. 
4 «Rudimentary dictionary of terms used in architecture, civil, architecture», 1850, σελ. 332. 
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17. RANDAL WILLIAM MAC GAVOCK (1854) 
 

«...Η ίδια παρέα επισκέφθηκε το Πεντελικό όρος την επόµενη µέρα. Αυτό βρίσκεται δέκα µίλια 
µακριά από την Αθήνα, και υψώνεται 3.500 πόδια πάνω από το επίπεδο της θαλάσσης. Ο δρό-
µος µέχρι τη βάση του βουνού είναι έξοχος, ακόµα και η ανάβαση είναι καλή, και καθόλου δύ-
σκολη. Το µάρµαρο έχει µια όµορφη λευκότητα, και το κύριο λατοµείο,  εν λειτουργία σήµερα, 
βρίσκεται στα µισά του βουνού. Υπάρχουν αρκετά άλλα [λατοµεία] σε διαφορετικά µέρη, που 
όλα φέρουν ίχνη των εργασιών των αρχαίων Αθηναίων. Υπάρχει µια σπηλιά εδώ, που κάποτε 
χρησίµευσε ως παρεκκλήσι. Η αγία τράπεζα και οι εικόνες του Σωτήρα µας διακρίνονται ακό-
µα».1 
 

18. HENRI MARTYN BAIRD (1856) 
 

«Τα εν τω Πεντελικώ όρει λατοµεία εξυµνούνται ανά την υφήλιον δια το άσπιλον υλικόν το πα-
ρεσχεθέν υπ’ αυτών εις την αρχαίαν τε και νεωτέραν τέχνην. Τα διασωζόµενα αρχαία κτήρια 
των Αθηνών ωκοδοµήθησαν κυρίως δια πεντελικού µαρµάρου· οι δε κίονες του Παρθενώνος, 
καίτοι ο χρόνος ουδαµώς  εφείσθη της ακηλιδώτου λευκότητός των, µένουν περικαλλείς ένεκα 
της υπεροχής του ονοµαστού αυτού πετρώµατος. Εν τούτοις, εάν η εν Ελλάδι ζήτησις ούτου ήτο 
όση εις Ιταλίαν, πιθανώς ηθέλοµεν καταστεί µάρτυρες ουχί ολιγοτέρας αναλώσεως υπ’ εκείνης 
των εν Καρράρα λατοµείων. Τύχη αγαθή, ο θησαυρός ούτος αφίσταται πολύ της πρωτευούσης, 
ίνα µην καταντήση αντικείµενον λεηλατήσεως υπό των συγχρόνων Αθηναίων· η δε καλλίστη 
ευχή δια τους µεταγενεστέρους είναι όπως παραµείνωσιν οι πολίται ανύποπτοι της αξίας του, 
µέχρις ότου νέος τις Φειδίας εµφανισθή ίνα κάµη αρµοδίαν χρήσιν. 
Μία χειµερία ηµέρα µόλις επαρκεί δια µετάβασιν εξ Αθηνών εις Πεντελικόν µετ’ επιστροφής. 

Τα λατοµεία, όντα διαρκώς θεατά, αποτελώσι στόχον δια τον περιηγητήν. Αρχικώς, τα εξέλα-
βον ως χιονοσκεπείς εκτάσεις. Εκκινήσαντες εξ Αθηνών αρχάς ∆εκεµβρίου οµού µε όµιλον Α-
µερικανών περιηγητών, ηκολουθήσαµεν επί τι διάστηµα την οδόν προς Μαραθώνα. Εντός ολί-
γου στρεφόµενοι προς το δεξιόν εφθάσαµεν εις την κωµόπολιν του Χαλανδρίου, ωραία κειµένης 
εντός ελαιώνος εις απόστασιν εξ µιλίων εξ Αθηνών. Εν τω µεταξύ, δεν είχοµεν παρέλθει ουδε-
µίαν οικίαν. Παρά το κοινωνικόν του ελληνικού λαού, οµοιάζον του γαλλικού, η µέχρι προ τι-
νος ταραχώδης κατάστασις της χώρας καθίστη ελάχιστα ασφαλήν την εγκατάστασιν εις αποµο-
νωµένας θέσεις, ακόµη και εντός βολής τυφεκίου εκ των περιχώρων. Οι αγροί, όντες πετρώδεις 
και αµµώδεις, καλλιεργούνται πενιχρώς εν συγκρίσει προς τα πλέον εύφορα µέρη της υπαίθρου. 
Ολίγα µίλια πέραν της ασηµάντου αυτής κώµης, εφθάσαµεν εις τους πρόποδας του όρους, απα-
ντώντες εκεί ένα νεοανεγειρόµενον και ηµιτελές ενδιαίτηµα της ∆ουκίσσης της Πλακεντίας. 
[…]  
∆ιανύσαντες βραχείαν απόστασιν, εισήλθοµεν εντός συστάδος συσκίων δένδρων, διατρεχοµέ-

νης υπό ρύακος ψυχρού ύδατος, και αφίχθηµεν εις Μονήν Πεντέλης, ή Μεντέλης, δι’ ην –ως 
συνήθως– οι µοναχοί εξελέξαντο την ελκυστικοτέραν τοποθεσίαν της περιοχής. Προτιθέµενοι 
ανάπαυσιν ενταύθα κατά την επιστροφήν ηµών, ηρξάµεθα την ανάβασιν και µετ’ ου πολύ ενε-
πλάκηµεν εντός αποτόµου και βραχώδους χαράδρας, εις ην η ατραπός αρχικώς ελίσσετο. Πέριξ 
ηµών διεκρίναµεν πολλούς εκ των θάµνων της Ελλάδος· µεταξύ των η ροδοδάφνη και η ερείκη 
µε τας αφθόνους σαρκοχρόας ταξιανθίας ανθέων. 
Πάντως, η κόµαρος ήτο η πλέον ελκύσασα την προσοχήν µας. Οι κλάδοι ήσαν κατάφορτοι εν 

µέρει εκ δεσµίδων κωδωνοσχήµων ανθέων και εν µέρει εκ κιτρίνων ή ερυθρών καρπών, οίτι-
νες έχουσιν κατά τι την γεύσιν της φράουλας. Εις εξ ηµών, γευθείς ικανήν ποσότητα εκ των ευ-
αρέστων οπωρών, κατελήφθη υπό µεγάλου πανικού διαπιστώσας ότι δεν ήσαν άπασαι οµοίας 
χροιάς, και ότι τα φύλλα ορισµένων ήσαν αισθητώς όµοια προς εκείνα της δαφνοκεράσου. Οι 
σύντροφοί του, προς “ αναπτέρωσιν” του ηθικού του, εµνηµόνευσαν το υπό του Ξενοφώντος 
αναφερόµενον περίφηµον επεισόδιον, ότε οι στρατιώται εδηλητηριάσθησαν κατόπιν καταναλώ-
σεως µέλιτος παρεσκευασθέντος εξ ανθέων δαφνοκεράσου. Προσφεύγοντες εις τον οδηγόν µας, 
οι φόβοι ούτοι διεσκεδάσθησαν και εξοστρακίσθη πάσα σκέψις δι’ εµετικόν. Ο ύποπτος θάµνος 
απεδείχθη ποικιλία της κοµάρου. 

                                                 
1 «A Tennessean Abroad; Or, Letters from Europe, Africa, and Asia», σελ. 323-4. 
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Η χαράδρα αύτη προφανώς ήτο εν χρήσει κατά τους αρχαίους χρόνους, διότι αρκετά λατο-
µεία ικανού µεγέθους κείνται εκατέρωθεν· επίσης, εις σηµείον τι ανεύροµεν δύο ευµεγέθεις ό-
γκους µαρµάρου, πιθανώς λελαξευµένους προ αιώνων, να κείνται παραπλεύρως της ατραπού. 
Αλλά τα κύρια λατοµεία ευρίσκονται έτι υψηλότερον, και, όπως ανεµένετο, δεν είναι ιδιαιτέρως 
αξιοπρόσεκτα· µάλλον η τεραστία ποσότης πετρώµατος, αποσπασθείσα τη δαπάνη τόσου κό-
που, είναι η προξενώσα την κατάπληξιν. Ενθάδε, εις το ήµισυ της αναβάσεως ενός πλέον απο-
τόµου και δυσβάτου όρους, εις υψόµετρον χιλίων πεντακοσίων ή δύο χιλιάδων ποδών υπεράνω 
της πεδιάδος, τα οικήµατα της οποίας φαίνονται ως πλήθος στιγµάτων εις το βάθος, η φιλοπο-
νία του εξαιρέτου λαού ος άλλοτε κατώκει την χώραν ταύτην προσεπόρισεν τα υλικά προς καλ-
λωπισµόν της πόλεως αυτών δια ναών και αγαλµάτων. Ακριβώς έµπροσθεν των λατοµείων 
κείνται κατάλοιπα αρχαίας επικλινούς επιφανείας, κατά τόπους εισέτι λιθοστρώτου, δι’ ης κα-
τεβίβαζον τους πελωρίους όγκους µαρµάρου εις τους πρόποδας του όρους. Εκείθεν µετεφέρο-
ντο κοπιωδώς εις Αθήνας, εις απόστασιν δέκα σχεδόν µιλίων. Το µάρµαρον, έχον εκ φύσεως 
εκθαµβωτικήν λευκότητα, και, στιλβωθέν εις υψηλόν βαθµόν, οµοιάζει προς τον αγνότερον κη-
ρόν, ενταύθα είναι κηλιδωµένον υπό του χρόνου· ενώ κισσός ευδοκιµεί όπου η σµίλη και η 
σφύρα δεν ακούονται πλέον. Ο όγκος του αποσπασθέντος πετρώµατος πρέπει να υπήρξεν κο-
λοσσιαίος· εντούτοις, φαίνεται ότι παραµένει απεριόριστον απόθεµα προς εκµετάλλευσιν.  
Συνηµµένον των λατοµείων έκειτο πλατύ σπήλαιον, εις ο εισήλθοµεν. […] 
Υπεράνω του σπηλαίου το όρος υψώνεται πλέον των χιλίων ποδών. Ανήλθοµεν προς από-

λαυσιν της εξοχοτέρας θέας εξ όσων είδον εις Αττικήν. Η προσέγγισις της κορυφής ήτο οπω-
σούν επίµοχθον εγχείρηµα. Οι ηµέτεροι ίπποι έπιπτον επανειληµµένως· ώστε εθεωρήσαµεν 
πλέον ευχάριστον εκ πάσης επόψεως όπως διεξαγάγοµεν το υπόλοιπον της διαδροµής πεζή. 
Αφέντες τους ίππους εις µικράν απόστασιν κάτωθεν της κορυφής, ανερριχησάµεθα προς ταύτην 
εις βράχους εν µέσω θαµνοσκεπών εκτάσεων δια του νανώδους ακανθωτού πρίνου, ος διάγει 
εν αφθονία εις τοιούτα όρη. Έχοντες την εύνοιαν της ηµέρας, ης ουδεµία ηδύνατο να είναι δι-
αυγεστέρα, η ορατότης εξετείνετο από Χαλκίδος έως Πελοποννήσου, και έως την χιονοσκέπα-
στον κορυφήν του Παρνασσού. Αλλά το εντυπωσιακότερον ήτο η ευκρίνεια δια της οποίας ολό-
κληρος η Αττική έκειτο προ των οφθαλµών µας. Η πεδιάς του Μαραθώνος οµοίαζε εκπτυσσο-
µένη αληθώς προ των ποδών µας εις την µίαν πλευράν· η δε πόλις των Αθηνών, εις απόστασιν 
δέκα µιλίων επ’ ευθείας εις την  ετέραν πλευράν, ήθελεν παρατηρηθεί εναργώς, εάν δεν παρε-
νέβαινε ο λόφος του Λυκαβηττού. Ακριβώς εις την κορυφήν υψούται λιθοσωρός ικανών δια-
στάσεων. Κατά το έθιµον, έκαστος περιηγητής συνεισφέρει νέον λίθον προ της αποχωρήσεώς 
του. 
Κατά την επιστροφήν µας, κατόπιν πληκτικής καταβάσεως, ης το πλείστον εξηναγκάσθηµεν 

όπως διεκπεραιώσωµεν πεζή, εφθάσαµεν εις την Μονήν… […] 
Εγκαταλείψαντες την ενδιαφέρουσαν αύτη Μονήν, έχοντες προσφέρει ευτελές ποσόν χάριν 

της φιλοξενίας, συντόµως διετρέχοµεν την πεδιάδα προς Αθήνας».1 
 

19. HENRY AUGUSTUS WISE (1857) 
 

«Αφήνοντας τους κάµπους, ξεκινήσαµε την ανάβαση στις πλαγιές του Πεντελικού από ένα εξαι-
ρετικό δρόµο, φτιαγµένο από τη ∆ούκισσα της Πλακεντίας. [...] 
Γύρω στις 9, φτάσαµε σε ένα σύδεντρο από ασηµόλευκες, σε υψόµετρο περίπου 1500 πόδια 

από το επίπεδο της θάλασσας. Βρίσκεται κοντά σε ένα παλιό ελληνικό µοναστήρι, και φηµίζεται 
για την πηγή µε το πεντακάθαρο αφρισµένο παγωµένο νερό, το οποίο χύνεται παφλάζοντας σε 
µια µεγάλη µαρµάρινη λεκάνη, που σκιάζεται από τα πανύψηλα δέντρα τριγύρω. Στο µέρος αυ-
τό, το τόσο απολαυστικά δροσερό, διοργανώνονται πικ-νικ για τη βασιλική αυλή, και η ελίτ των 
Αθηνών έρχεται για να διασκεδάσει πάνω στο γρασίδι. Και εκεί είναι που προτείναµε να γευµα-
τίσουµε κατά την επιστροφή µας από το βουνό.  
Αφιππεύσαµε, ποτίσαµε τα άλογα, και περιµέναµε µέχρι να ακούσουµε τα χτυπήµατα και τα 

χουγιάσµατα του Άγγελου, για να πείσει το ζωντανό του να ανηφορίσει το λόφο σέρνοντας το 
αµάξι των αποσκευών. Τότε βάλαµε τα πόδια στους αναβατήρες και αρχίσαµε την άνοδο στο 

                                                 
1 «Μodern Greece, a Narrative of a Residence and Travells in that Country», σελ. 301, New York, 
1856. (Απόδοση: ∆ρόσος ∆ρόλαπας) 



 129 

Πεντελικό. Πρώτα κατευθυνθήκαµε προς τα λατοµεία. Ο δρόµος κατευθυνόταν εκεί ανάµεσα σε 
δύο απότοµες ράχες, πάνω σε διάσπαρτα θραύσµατα λευκού µαρµάρου, που είχαν χυθεί προς τα 
κάτω σε κοµµάτια από τις βαθιές φλέβες µαρµάρου που βρίσκονται ψηλότερα. Καθώς ανεβαί-
ναµε, το µονοπάτι γινόταν πιο απόκρηµνο και τα πατήµατα πιο επικίνδυνα. Ανά διαστήµατα 
κάναµε στάσεις για να πάρουν ανάσα τα άλογα, ή να κοιτάξουµε το βάθος της λαγκαδιάς, και 
µετά πασχίζαµε ξανά ν’ ανηφορίσουµε, ώσπου τελικά µας έκοψε το δρόµο ένα βραχώδες πέρα-
σµα, αρκετά κάθετο για περαιτέρω ανάβαση. Είτε είχαµε πάρει λάθος δρόµο, µιας και σπάνια 
χρησιµοποιείται, είτε τον είχαν κλείσει µπάζα και ρίζες φερµένα από την ορµή των χειµάρρων 
και των καταιγίδων.  
Οι σύντροφοί µου, άφησαν τα χαλινάρια των αλόγων τους στα χέρια µου, και περιπλανήθη-

καν αναζητώντας ένα καλύτερο µονοπάτι. Έµεινα εκεί κοιτάζοντας προς τα αρχαία λατοµεία, 
τις µήτρες εκείνες της όµορφης Τέχνης που γέννησαν, σε ακατέργαστη µορφή, το επιβλητικό 
αποτέλεσµα της Ακροπόλεως. […] 
Οι φίλοι µου επέστρεψαν χωρίς να έχουν βρει κάποιο βατό µονοπάτι, και ήµαστε στα πρόθυ-

ρα ν’ αποφασίσουµε να δέσουµε τα ζωντανά και να να κάνουµε το υπόλοιπο της διαδροµής πε-
ζοί. Ενθυµούµενος, ωστόσο, από την εµπειρία µου στα περάσµατα των βουνών του Μεξικού 
και στις δύσκολες αναβάσεις στην Καλιφόρνια, ότι ένα ζωηρό άλογο µπορεί να πάει οπουδήπο-
τε µπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει δίχως να χρησιµοποιήσει τα χέρια του, πήγα και µόνος 
µου για µια µικρή αναγνώριση, και έπειτα από λίγο ανακάλυψα µια βατή διαδροµή.  
Πιάσαµε τα χαλινάρια και κινήσαµε για πάνω. Η πορεία ήταν επισφαλής, διότι παρ’ όλο που 

τα άλογα πατούσαν αρκετά σίγουρα, περιστασιακά τρεµούλιαζαν στα λεία, βραχώδη εξάρµατα, 
και φαίνονταν έτοιµα να γλιστρήσουν µέχρι κάτω. [...] Αφού καβαλικεύσαµε πήγαµε σε µία από 
τις ανατολικές µυτερές κορυφές, όπου, σκαρφαλώνοντας πάνω σε ένα µεγάλο, αρχαίο και κα-
λυµµένο µε βρύα όγκο µαρµάρου, η θέα από κάτω µάς αντάµειψε για τον κόπο. Υπήρχε όµως 
ακόµα ένα ψηλότερο σηµείο να φτάσουµε, και σταµατώντας µόνο για να πιούµε µεγάλες ρου-
φηξιές παγωµένου νερού από το πηγάδι ενός βοσκού σκαµµένο στο βράχο, ανεβήκαµε πάλι στις 
σέλες και συνεχίσαµε προσεκτικά τον απόκρηµνο δρόµο µας. Άγρια γαρίφαλα, ζωηρά κίτρινα 
λουλούδια, βότανα και µούσκλια ήταν διάσπαρτα στο βουνό, και ο αέρας γέµιζε από το άρωµά 
τους. Χωρίς καθυστέρηση ασφαλίσαµε κάπου τα άλογά µας, και κάναµε το υπόλοιπο της ανά-
βασης µε τα πόδια.  
Φτάσαµε στην κορυφή της Πεντέλης. ∆εν υπήρχαν πια µάρµαρα πάνω από το κεφάλι µας, 

παρά µόνο ο ολόλαµπρος ήλιος σε ένα καθαρό ουρανό. Όµως κάτω, τι θαυµάσιο πανόραµα 
οµορφιάς τοπίου απλώνεται σαν χάρτης µπρος στα πόδια µας! 
Ανατολικά η πεδιάδα του Μαραθώνα, µε πράσινα και κίτρινα λιβάδια, µε την καµπυλωτή 

λευκή παραλία που τερµατίζει στο –σε σχήµα ηµισελήνου– ακρωτήριο· µετά η θάλασσα, σαν 
µια ήρεµη λίµνη γεµάτη νησιά· ενώ το Νεγκροπόντε µε τα ψηλά βουνά του που απλώνονται πέ-
ρα από την ακτή προς τον Όλυµπο [Ευβοίας] και χωρίζονται µόνο από µια στενή λουρίδα θα-
λάσσης. Σε κοντινότερη απόσταση, είδαµε να υψώνονται οι λόφοι του Μαραθώνα... [...] Εκεί 
είδαµε τα απόµακρα βουνά του Μορέα, της Αίγινας, της Κορίνθου και το ακρωτήρι Κολόνα, 
όλα να σµίγουν µε τα γαλάζια νερά του κόλπου. Κοντινότερα, οι πεδιάδες του ∆αφνίου... [...] 
...στα αριστερά ήταν η Αθήνα εν µέσω επιβλητικών ναών, πιο πέρα ο Υµηττός, και ακόµα πιο 
κοντά, ακριβώς στα πόδια µας, το κυµατιστό πράσινο του δάσους µε τις λεύκες. Με µια απλή 
περιστροφή, το µάτι βλέπει όλη την Αττική, µε τα βουνά της και τη θάλασσα που την αγκαλιάζει.  
Για πολλή ώρα είχαµε γύρει πάνω στα βράχια κοιτάζοντας την εικόνα που µας παρουσίαζε η 

φύση, ενώ τα διαπεραστικά σφυρίγµατα των βοσκών ακούγονταν κάθε λίγο από µακρινές πλα-
γιές, και οι πέρδικες απαντούσαν στα καλέσµατα από τις φωλιές τους στους θάµνους. Ο ήλιος 
είχε αρχίσει να γέρνει όταν πήραµε τον κατήφορο, και αυτό το βρήκαµε ακόµα µεγαλύτερο κα-
τόρθωµα από την ανάβαση. [...] 
Φτάνοντας στη βάση των λατοµείων, καβαλήσαµε τα άλογα και µε ένα γρηγορότερο βηµατι-

σµό καλπάσαµε προς το ραντεβού στην πηγή. Εδώ, δίνοντας στα καλά άλογά µας νερό και αφή-
νοντάς τα να βοσκήσουν στο χορτάρι, πλατσουρίσαµε στο µικρό ποταµάκι µέχρι ο Άγγελος να 
µας φωνάξει για φαγητό.1 

 

                                                 
1 «Scampavias from Gibel Tarek to Stanbul», 1857, σελ. 106-13. 
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20. JANE ANTHONY EAMES (1860) 
 

 «...Έτσι αποφασίσαµε να ανεβούµε στην κορυφή του Πεντελικού όρους. Με τα µάτια µου µισό-
κλειστα, κατέβηκα για πρωινό, διότι δεν µπορούσαµε να διανοηθούµε καν να ξεκινήσουµε τέ-
τοια εκστρατεία χωρίς προηγουµένως να έχουµε φάει κάτι να καρδαµώσουµε, και στις 5 το 
πρωί ήµασταν στην άµαξα, έχοντας στείλει νωρίτερα τα σελωµένα άλογα. Αφήνοντας την πόλη, 
εισήλθαµε σε µία πλατιά πεδιάδα, στην οποία έβλεπες εδώ κι εκεί αµπελώνες και συστάδες ε-
λαιόδενδρων, όµως γενικά ήταν χέρσα και καφετιά στο χρώµα, εκτός από τα σηµεία εκείνα ό-
που το πορφυρό θυµάρι, ή οµάδες από πικροδάφνες προσέθεταν ποικιλία στην όλη εικόνα. Πι-
θανότατα, σε προηγούµενη εποχή το πεδίο αυτό να έδειχνε ολοζώντανο και πράσινο, και να εί-
χε ζωηρά και πολύχρωµα λουλούδια, όµως τώρα τα πάντα γύρω ήταν ξερά και µαραµένα. Στα 
δεξιά µας ο Υµηττός ύψωνε την πορφυρή κεφαλή του και στα αριστερά µας είχαµε τη στεφανω-
µένη µε βράχια κορυφή του Λυκαβηττού και την επιβλητική οροσειρά της Πάρνηθας, ενώ η Πε-
ντέλη έκλεινε τη θέα µπροστά µας.  
Έπειτα από δύο ώρες ταξίδι, φτάσαµε σε µια πυκνή συστάδα δένδρων, όπου αφήσαµε την ά-

µαξα, και καβαλώντας τα άλογα, περάσαµε από ένα µικρό ποταµάκι και αρχίσαµε την άνοδο 
στο βουνό. Το πρώτο κοµµάτι της διαδροµής δεν ήταν πολύ απότοµο, αλλά ήταν τόσο καλυµµέ-
νο από χαλαρές πέτρες, ώστε καθιστούσε επισφαλή τα πατήµατα. Όµως οι πέτρες στο µονοπάτι 
δεν ήταν η µόνη δυσκολία που συναντήσαµε, διότι σύντοµα αφότου αφήσαµε την άµαξα άρχισε 
να βρέχει, στην αρχή ψιχάλα ενώ µετά ξέσπασε µπόρα ώσπου γίναµε  τελείως µούσκεµα. ∆εν 
υπήρχε καταφύγιο εκεί κοντά, οπότε θα έπρεπε είτε να επιστρέψουµε στην άµαξα, είτε να ανα-
ζητήσουµε επειγόντως τη σπηλιά του βουνού. Αποφασίσαµε να κάνουµε το δεύτερο και σπεύσα-
µε όσο πιο γρήγορα µπορούσαµε, αν και σε τόσο πετρώδες µονοπάτι δε γινόταν να πάµε γρηγο-
ρότερα από απλό βάδην. Οι πυκνές ροδοδάφνες και τα χαµόκλαδα που πλαισίωναν το µονοπάτι 
µάς κατάβρεχαν καθώς τα παραµερίζαµε, και την ώρα που φτάσαµε στη σπηλιά ήµασταν τόσο 
βρεγµένοι όσο µπορεί να είναι κανείς. Το νερό µπορεί να σου χαλάσει τον ενθουσιασµό, όπως 
και άλλα πολλά πράγµατα, και φτάνοντας µουσκεµένη στη σπηλιά δε νοιάστηκα ιδιαίτερα για τη 
µεγαλόπρεπη εικόνα που είχα γύρω µου. Ο Στρατής άναψε µια φωτιά µε ξερόκλαδα,  και προ-
φυλαγµένη από τη βροχή µέσα στη σπηλιά είχα την άνεση να κοιτάξω τι ήταν γύρω µου. Όλο 
και πιο ψηλά ανέβαιναν οι τούφες του καπνού κυκλώνοντας τον κισσό που είχε φυτρώσει άφ-
θονος στους βράχους, κάνοντας την κουρνιασµένη κουκουβάγια να πεταχτεί τροµαγµένη, ενώ 
οι φλόγες έριχναν µια κοκκινωπή λάµψη στην οροφή και στα τοιχώµατα του σπηλαίου. Γύρω 
µας βρίσκονταν τα πελώρια λατοµεία από τα οποία εξορύχθηκε το πεντελικό µάρµαρο, ενώ κά-
τω από εµάς υπήρχαν λόφοι και πεδιάδες που έφταναν ως τη µακρινή θάλασσα. Τη µια στιγµή η 
κοιλάδα ήταν σκεπασµένη µε οµίχλη, και την άλλη ο ήλιος πρόβαλε φωτίζοντας κάθε γωνία και 
λάµποντας πάνω σε κάθε βουνοκορφή. Ήταν τόσο υπέροχα ώστε, έχοντας τώρα στεγνώσει ε-
ντελώς, ξέχασα το προηγούµενο µούσκεµα. 
Ο ήλιος βγήκε για τα καλά, και µε µικρές σταγόνες να σπινθηροβολούν πάνω σε κάθε φύλλω-

µα και θάµνο, ανεβήκαµε στα άλογα και ακολουθήσαµε τη διαδροµή προς τα πάνω. Όλο και 
πιο απότοµο γινόταν το µονοπάτι, όλο και πιο άγριο το τοπίο, και η θέα από κάτω γινόταν όλο 
και πιο θαυµάσια, αλλά δεν είχα σκοπό να σταµατήσω και να κοιτάξω γύρω µου, αποφασίζο-
ντας ότι θα περίµενα µέχρι να φτάσω στην κορυφή να δω τη θέα µια και καλή.  
Όµως τώρα το µονοπάτι έγινε τόσο βραχώδες και απότοµο, ώστε ξεκαβαλήσαµε και κάναµε 

την υπόλοιπη διαδροµή µε τα πόδια. Φτάνοντας στην κορυφή, που είναι 3.500 πόδια πάνω από 
τη θάλασσα, έκατσα κάτω από ένα ψηλό βράχο και άρχισα αµέσως να κοιτάζω γύρω µου. Τι 
θέαµα! Πήρα ανάσα και κοίταξα ξανά. Ο Στρατής άρχισε να µιλάει και να µας δείχνει τις διά-
φορες τοποθεσίες, και κατόπιν τι ονόµατα άκουσα, τόσο αγαπητά σε κάθε εραστή της Ελλάδας! 
Πρώτα απ’ όλα, ακριβώς από κάτω µας βρισκόταν ο Μαραθώνας...[...] Ανάµεσα σε εµάς και 
στον κάµπο του Μαραθώνα απλωνόταν µια αδιάκοπη σειρά από λόφους, και πιο πέρα η θά-
λασσα έφτανε σ’ ένα ηµικυκλικό όρµο, προστατευµένο από ένα µακρύ και χαµηλό ακρωτήρι. 
Ακόµα πιο πέρα φαινόταν η Εύβοια...[...] Γύρισα από την άλλη. Η θάλασσα έβρεχε τη χερσόνη-
σο σε εκείνη την πλευρά, και πέρα από τη βασιλική Αίγινα και τη “ θαλασσογέννητη Σαλαµίνα” 
υψωνόταν µια σειρά βουνών, στους πρόποδες των οποίων βρίσκονται η Ελευσίνα και τα Μέγα-
ρα. Κοιτάζοντας προς το εσωτερικό της στεριάς είδα “ βουνά και πάλι βουνά”, να ογκώνεται το 
µεγαλείο της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα, και το πίσω µέρος του Ελικώνα. Και παραπέρα 
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ορθώνονται τα Γεράνεια, και ακόµα µακρύτερα εν µέσω εκείνων των κρυµµένων πτυχώσεων 
βρίσκονται οι ∆ελφοί...[...] Πάνω από λόφους και πεδιάδες, ρουµάνια και βραχώδεις λαγκα-
διές, και λίγα χωριά που φαίνονταν εδώ κι εκεί, τα µάτια µου περιπλανήθηκαν ώσπου σταµάτη-
σαν στην Αθήνα, σχεδόν περικυκλωµένη από το άλσος της Ακαδηµίας και από πράσινους αµπε-
λώνες. Τόσο καθαρά είδα την Ακρόπολη, και τόσο ευκρινώς ξεχώριζαν οι όµορφοι ναοί, που 
σχεδόν µπορούσα να µετρήσω τις κολόνες τους. [...] Πόσες φορές αναφώνησα “Ω, ένδοξη γη 
της Ελλάδας!” [...] 
Τελικά έπρεπε να κατεβούµε· φτάσαµε σύντοµα στα άλογά µας, που βοσκούσαν ήσυχα στο λι-

γοστό χορτάρι, και καβαλώντας τα κατηφορίσαµε στο απότοµο και πετρώδες µονοπάτι, το ο-
ποίο φαινόταν να είναι τόσο κακοτράχαλο όσο κάποιοι από τους δρόµους της Συρίας. Ωστόσο 
κατεβήκαµε µε ασφάλεια, και ήρθαµε στην ώρα µας στο δάσος όπου είχαµε αφήσει την άµαξα, 
οπότε σύντοµα πήραµε το δρόµο της επιστροφής, φτάνοντας στο ξενοδοχείο γύρω στις 2».1 

 
21. EMILY ANNE SMYTHE, EMILY A. BEAUFORT (1861) 

 
«Η τελευταία µας εξόρµηση ήταν µια µεγάλη έφιππη πορεία ως την κορυφή της Πεντέλης, µια 
εκδροµή που κανείς ταξιδιώτης δεν πρέπει να παραλείψει. Αν έχεις καλά άλογα, η διαδροµή δεν 
είναι κουραστική. Στα πλάγια του βουνού περάσαµε από ένα όµορφο σηµείο σκεπασµένο από 
τις φυλλωσιές των δέντρων, και µετά ακολουθήσαµε ένα άγριο και απότοµο µονοπάτι µέσα από 
λουλουδιασµένα δασοτόπια, και φτάσαµε στο λατοµείο απ’ όπου πάρθηκε το µάρµαρο για τον 
Παρθενώνα, και τη µεγάλη σπηλιά η οποία έχει κάποιους πολύ λευκούς σταλακτίτες, και µετά 
στριφογυρίζοντας ανάµεσα σε χαµόδεντρα και µερικά πολύ στενά περάσµατα που ’φερναν ίλιγ-
γο, βγήκαµε στη βάση του γυµνού κώνου [της κορυφής]. Εκεί αφιππεύσαµε και περπατήσαµε 
έως την κορυφή».2 
 

22. HENRI BELLE (1868) 
 

«...Από την Κηφισιά χρειάστηκε να ακολουθήσουµε λοξοδροµώντας όλες τις υπώρειες του Πε-
ντελικού και να διασχίσουµε για µιαν ολόκληρη ώρα µια σειρά από λόφους, σκεπασµένους µε 
καχεκτική βλάστηση, ώσπου να φθάσουµε τελικά στο µοναστήρι της Πεντέλης. Αυτό το µονα-
στήρι που δεν είναι και ιδιαίτερης σηµασίας, είναι χτισµένο σε προεξοχή του βουνού, πάνω από 
µια ροµαντική χαράδρα που κατεβαίνει ίσια στην πεδιάδα. Υπέροχες λεύκες (απ’ αυτές που ο-
νοµάζουµε ασηµιές) σκιάζουν ένα χορταριασµένο πλάτωµα· µια πλούσια πηγή µε γάργαρο νερό 
εφοδιάζει ένα ιχθυοτροφείο και διοχετεύεται στην Αθήνα από κλειστό αγωγό που κατασκεύασε 
ο Αδριανός, απ’ όπου και χρησιµοποιείται για την ύδρευση των κατοίκων της πόλης και για το 
πότισµα των φυτών του Βασιλικού κήπου. [...]  
Φεύγουµε από το µοναστήρι, για να επισκεφθούµε τα αρχαία λατοµεία του µαρµάρου, που 

βρίσκονται πιο ψηλά στο βουνό, σε τριών τετάρτων απόσταση. Ο καλός δρόµος συνεχίζεται για 
µισό χιλιόµετρο ακόµη και σταµατάει στην αρχή ενός στενού περάσµατος που κατεβαίνει στα 
ίσια από το βουνό· πρέπει να συνεχίσουµε µε τα πόδια, δρασκελίζοντας τους σωρούς των σπα-
σµένων µαρµάρων που σκεπάζουν το έδαφος. Τα λευκά τοιχώµατα αντανακλούν τις εκτυφλωτι-
κές ακτίνες του ήλιου, που µεταβάλλουν σε καµίνι τους λευκούς βράχους. Κατά µήκος αυτής της 
χαράδρας γλιστρούσαν τους µαρµάρινους όγκους µε τη βοήθεια σχοινιών, και οι εγκοπές µέσα 
στο βράχο δείχνουν ακόµη τη θέση των δοκαριών που τα συγκρατούσαν. Φθάνουµε τελικά στο 
κεντρικό λατοµείο, σ’ αυτό που προµήθευσε τα µάρµαρα του Παρθενώνα. 
Το βουνό είναι κοµµένο κάθετα κι ακολουθούµε τα σηµάδια του σκαρπέλου που χάραζε τις 

διαστάσεις των όγκων οι οποίοι έπρεπε ν’ αποκοπούν και να πελεκηθούν επί τόπου, γιατί τα 
µάρµαρα περνούσαν από µια πρώτη επεξεργασία µέσα στο χώρο του λατοµείου. Βλέπουµε ένα 
κυλινδρικό µάρµαρο που, όπως δείχνει το σχήµα του, θα προοριζόταν σίγουρα για ένα από τους 
τρεις σπονδύλους κάποιου κίονα και που έχει διάµετρο δύο µέτρα και δέκα εκατοστά. Ο αρχιτέ-
κτονας Ικτίνος έδινε ιδιαίτερη προσοχή στη διαλογή των υλικών που µεταχειριζόταν, και αρ-
κούσε κάποιο ανεπαίσθητο ελάττωµα, µια χρωµατιστή φλεβίτσα µέσα στο λευκό µάρµαρο, για 

                                                 
1 «The Budjet Closed», 1860, σελ. 122-5. 
2 «Egyptian sepulchres and Syrian shrines» σελ. 384. 
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να το απορρίψει. Άλλα σκόρπια κοµµάτια θα προορίζονταν για τα αγάλµατα, γιατί οι πιο διά-
σηµοι γλύπτες θέλησαν να δώσουν ζωή σ’ αυτό το όµορφο, αστραφτερό, κατακάθαρο υλικό. 
Φαίνεται πως η φύση θέλησε να συγκεντρώσει στην ίδια γωνιά της γης τους µεγάλους άντρες, 
τους µεγάλους καλλιτέχνες και το ωραιότερο υλικό που θα µπορούσε να διατηρήσει αιώνια τη 
δόξα των µεν και τη µεγαλοφυΐα των δε. 
Κοντά στο µεγάλο λατοµείο και στη βάση του βράχου υπάρχει σπήλαιο...[...] 
Πέρα από τα λατοµεία το µονοπάτι ανεβαίνει στις απότοµες πλαγιές ως την κορυφή του βου-

νού που σαρώνεται συνεχώς από δυνατούς βόρειους ανέµους και υποχρεωνόµαστε να καταφύ-
γουµε πίσω από µια ξερολιθιά, χτισµένη από κάποιους βοσκούς. Βρισκόµαστε εκεί σε υψόµετρο 
1.100 µέτρων πάνω από τη θάλασσα, και το βλέµµα µας αγκάλιαζε ολόκληρη την ανατολική 
Ελλάδα, τον Παρνασσό µε την κορυφή των ∆ελφών, την Εύβοια, τον πορθµό του Ευρίπου και 
τα άσπρα σπίτια της Χαλκίδας, ολόκληρη την Αττική ως το ακρωτήριο Σούνιο, µε τους κάβους 
και τα λιµανάκια της, ύστερα την ανοιχτή θάλασσα µε τα νησιά της και τις µακρινές βουνοκορ-
φές της Πελοποννήσου. Στην ανατολική του πλευρά το βουνό σκεπάζεται από δάση, όπου τα 
πεύκα ξεπροβάλλουν πάνω από συστάδες πλατανιών και κατεβαίνουν ως τη θάλασσα. Η άγονη 
και πληµµυρισµένη στο φως πεδιάδα που εκτείνεται ηµικυκλικά γύρω από τον κόλπο, η κοκκι-
νωπή ακρογιαλιά του οποίου µοιάζει σχεδόν να ενώνεται µε τις γειτονικές ακτές της Εύβοιας, 
είναι το πεδίο της µάχης του Μαραθώνα όπου 12.000 Αθηναίοι υπεράσπισαν την τροµοκρατη-
µένη Ελλάδα, πολεµώντας εναντίον 40.000 βαρβάρων».1 
 

23. HENRY MARTYN HARMAN (1873) 
 
«Την Τετάρτη το πρωί, παρέα µε τον Dr. Keep, τον πρόξενό µας στην Αθήνα, πήγαµε ιππαστί 
στο Πεντελικό όρος, γύρω στα 13 χλµ. βορειοανατολικά της Αθήνας. Ο δρόµος µας βρισκόταν 
δίπλα στο µοναστήρι, στους πρόποδες του Πεντελικού. Η ανάβαση στο Πεντελικό ήταν άγρια, 
και κατά τόπους αρκετά απότοµη. Κατά την πορεία µας προς τα πάνω, σταµατήσαµε για λίγο 
στο λατοµείο. Το µάρµαρο έχει ένα όµορφο λευκό χρώµα. Ο Παρθενώνας κτίστηκε µε τούτο το 
µάρµαρο. Σε αυτό το λατοµείο εισήλθαµε σε µία µεγάλη σπηλιά. Αφήνοντας τα άλογά µας πλη-
σίον της κορυφής, ανεβήκαµε σε αυτή µε τα πόδια. Αρχικά, µας κάλυψαν για σηµαντικό διάστη-
µα τα σύννεφα, οπότε φοβηθήκαµε πως ο κύριος σκοπός της επίσκεψής µας –να δούµε την πε-
διάδα του Μαραθώνα– θα µαταιωνόταν. Επιτέλους, τα σύννεφα διαλύθηκαν και είχαµε µια τέ-
λεια θέα του αθάνατου πεδίου, που εκτεινόταν από τη θάλασσα, ανάµεσα σε δύο σειρές λόφων. 
[...]  
Από την κορυφή του Πεντελικού είχαµε επίσης µια εκπληκτική θέα της κοιλάδας των Αθηνών, 

της Σαλαµίνας, της Αίγινας, της Εύβοιας, του Ευρίπου και της θάλασσας στο βάθος.  
Κατά την επιστροφή µας στην Αθήνα σταµατήσαµε σε ένα ελληνικό µοναστήρι όπου δειπνή-

σαµε. ∆εν είδαµε πολλούς µοναχούς, ούτε πολλά βιβλία εδώ. 
Ελάχιστα είναι τα ωραία δάση στην Αττική. Στην περιοχή του Πεντελικού υπάρχουν κάποια 

µικρά δέντρα, κυρίως πεύκα. Φτάσαµε στην Αθήνα στις 6 η ώρα περίπου».2 
 

24. DENTON J. SNIDER (1879) 
 
«Ξεκίνησα ένα ηλιόλουστο πρωινό, στις 28 Ιανουαρίου του 1879, και µε ζωηρό περπάτηµα πή-
ρα το δρόµο της Κηφισιάς που οδηγεί στο Πεντελικό, το πρώτο σηµείο όπου θα σταµατούσα κα-
τά την προκαθορισµένη διαδροµή µου. Μακριά, οι ράχες του βουνού υψώνονται µπροστά µου 
καλυµµένες από σύννεφα, ενώ το Μοναστήρι της Πεντέλης φωλιάζει κρυµµένο κάτω από τις 
κορυφές. Παρότι καταχείµωνο, θυµάµαι πως ο ήπιος και αναζωογονητικός αέρας δεν είχε τίπο-
τε το σφοδρό ή το άγριο. Όµως από όλες τις χώρες του κόσµου, στην Ελλάδα αυτός ο ήλιος εί-
ναι πιο σηµαντικός. Όταν αυτή την εποχή κρύβεται πίσω από κάποιο σύννεφο, αρχίζει να φυσά 
ένας ψυχρός άνεµος που σε περονιάζει, η θερµοκρασία πέφτει γρήγορα, το τοπίο σκοτεινιάζει 
καταθλιπτικά, και ο άνθρωπος από την ευδιαθεσία πέφτει σε κατήφεια, ή τον κυριεύει ένα αί-
σθηµα γενικής µιζέριας. [...] 

                                                 
1 «Voyage en Gréce», Paris 1881, εκδ. Ιστορητής, 1994, σελ. 81-90. 
2 «A Journaey to Egypt and the Holy Land in 1869-1870», 1873, σελ. 272-273. 



 133 

Άσπρα σύννεφα καλύπτουν ακόµα την κορυφή της Πεντέλης, η οποία αρνείται να αποκαλυφ-
θεί και να χαιρετίσει τον ξένο που πλησιάζει. Όµως χαµηλότερα, στις πλαγιές του βουνού φαί-
νονται µεγάλα λευκά σηµεία που δεν είναι σύννεφα. Είναι τα αρχαία λατοµεία Πεντελικού µαρ-
µάρου, κάποια εκ των οποίων άνοιξαν πάλι σε πρόσφατους καιρούς. Το παλάτι του βασιλιά 
Όθωνα, για παράδειγµα, είναι κτισµένο από το µάρµαρο αυτό. Έτσι τα λατοµεία βρίσκονται ε-
κεί, τα φωτεινά µάτια του βουνού όπως θα µπορούσατε να τα αποκαλέσετε, που κοιτάζοντας 
µακριά, µέσα από σπινθηρίζοντα δάκρυα, ικετεύουν να ξαναγίνουν πηγές οµορφιάς. Όχι, όλο το 
Πεντελικό απλώνεται εκεί, ένα στοιχείο της φύσης που περιµένει µια νέα µεταµόρφωση, από 
κάτι φυσικό να αναπλαστεί σε ένα πνευµατικό αντικείµενο, φτάνοντας ίσως έτσι τον ύψιστο 
σκοπό της ύπαρξής του.  
Τα θαυµάσια έργα της Αθηναϊκής Τέχνης, ναοί, δηµόσια κτίρια, χιλιάδες αγάλµατα και µνη-

µεία βρήκαν το υλικό τους στο βουνό αυτό. [...] 
...δεν υπάρχει πλέον ούτε ψυχή εκεί· ούτε κάρα βαρυφορτωµένα µε ογκοµάρµαρα περνούν 

από δίπλα σου· όλα είναι σιωπηλά, εγκαταλειµµένα, και τα λευκά λατοµεία είναι νεκρά σαν τα 
κόκκαλα σ’ ένα νεκροταφείο...»1 
 

25. RICHARD RIDLEY FARRER (1880) 
 

«[...] η ανηφορική πορεία αρχίζει· και το τοπίο γίνεται όλο και οµορφότερο, ο δρόµος ελίσσεται 
µέσα από δασωµένες λαγκαδιές και κελαρύζοντα ρυάκια, πράγµατα σπάνια για την άγονη Αττι-
κή. Ο δρόµος τελειώνει στο µοναστήρι της Μεντέλης, το οποίο εδράζεται σε µια δροσερή χλω-
ρασιά υπό τη σκιά γιγάντιων λευκών, ανάµεσα σε µία απόκρηµνη πλαγιά από τη µία πλευρά και 
στις πρώτες οµαλές πλαγιές του Πεντελικού από την άλλη. [...] Αφού διασχίσαµε το πευκοδά-
σος, ξεκινάει η ανάβαση από µια ράµπα στρωµένη µε το πιο λευκό µάρµαρο. Όµως αυτό το κα-
τάλοιπο του αθηναϊκού µεγαλείου χάνεται κάτω από απορρίµµατα όσο πλησιάζουµε την περιο-
χή των λατοµείων. Μάρµαρα παντού, µέχρι το µάτι να µουδιάσει από την προσπάθεια να δια-
κρίνει ένα µονοπάτι ανάµεσα στους αστραφτερούς σωρούς.  
Η πρώτη στάση είναι στην περίφηµη σπηλιά των αρχαίων λατοµείων, µια πελώρια αίθουσα 

κάτω από τον επικρεµάµενο βράχο. Η σαγηνευτική δροσιά της προσκαλεί τον οδοιπόρο να α-
ναπαυτεί και να σβήσει τη δίψα του µε το ασβεστώδες νερό το οποίο φιλτράρεται µέσα από τους 
αµέτρητους σταλακτίτες. Στην είσοδο βρίσκεται ένα παράξενο εκκλησάκι, που περισσότερο ε-
µπνέει περιέργεια παρά σεβασµό. Εν συνεχεία, στο δρόµο για την κορυφή, µέσα από χιόνι που 
ολοένα βαθαίνει, η απόλυτη ερηµιά εκτός από ελάχιστα νανώδη έλατα2 και ένα ζευγάρι αετών 
να κόβει κύκλους πάνω απ’ τα κεφάλια µας. Κάτω µας βρίσκεται ο κάµπος του Μαραθώνα, 
που απλώνεται σαν χάρτης. [...] Πέρα από τη στενή λωρίδα της  βαθυγάλανης θάλασσας λά-
µπουν οι χιονισµένες βουνοκορφές της Εύβοιας, και πέρα µακριά τα στενά κλείνουν φτάνοντας 
στη Χαλκίδα, ενώ πάνω στο γαλήνιο Αιγαίο οι µύτες των λαµπερών Κυκλάδων αναδύονται η 
µια µετά την άλλη και χάνονται στη µακρινή καταχνιά. Η περιοχή που έχουµε µπροστά µας από 
αυτή την πλευρά είναι άγρια και έρηµη, σε αρµονία µε τον απόκρηµνο χαρακτήρα του βουνού· 
και ο θεατής παύει να αναρωτιέται πώς οι ληστές µπορούσαν να διατηρούνται σε µια περιοχή 
τόσο µικρή όπως η Αττική. Από την άλλη πλευρά, ο Παρνασσός και τα βουνά της Πελοποννή-
σου σχηµατίζουν ένα επιβλητικό φόντο στο τεράστιο αττικό λεκανοπέδιο, που τώρα φαίνεται τε-
λείως επίπεδο εκτός από ένα µικρό εξόγκωµα, σαν κυµατάκι σε θάλασσα, που σηµατοδοτεί την 
περιοχή του Λυκαβηττού».3 
 

 
26. ISABEL J. ARMSTRONG (1893) 

 
«...∆εν έπρεπε να παραλείψουµε την εκδροµή στο Πεντελικό όρος (3640 πόδια), καθώς από την 
κορυφή παίρνεις µια εξαιρετική ιδέα της υπαίθρου και της θέσης των βουνών. Επιπλέον είναι 
µια ανάπαυση για τα µάτια, ύστερα από µέρες σε µουσεία και ερείπια, και ο λάτρης των λου-

                                                 
1 «A Walk in Hellas or the Old in the New», St. Louis: Sigma Publishing Co., 1892, σελ. 31. 
2 Βέβαια, δεν ήταν έλατα αλλά αγριόκεδρα (Juniperus oxycedrus). 
3 «A tour in Greece», 1880, σελ. 68-71. 
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λουδιών θα γιορτάσει σε ένα συµπόσιο ανθέων. Ένα µη βοτανολογικό πλάσµα σαν εµένα παρα-
τήρησε µάζες από κουµαριές, πλήθος από µοβ ανεµώνες, λευκές και ροζ λαδανιές καθώς και 
τον κίτρινο µικρό κίστο.1 Ψηλότερα µαζέψαµε ένα είδος κίτρινης µαργαρίτας και πολλά λευκά 
ρείκια. Κατόπιν, ανάµεσα σε βράχια είδαµε να φυτρώνουν πολλές ορχιδέες, µεγάλες µοβ και 
σκούρες ροζ, και ένα ντελικάτο και πολύ όµορφο ανοιχτόχρωµο κίτρινο είδος, επίσης λευκοκί-
τρινα αγριόκρινα, κάποια από τα οποία είχαν όµορφες σκούρες πορφυρές κηλίδες. Μας πήρε 
περίπου δύο ώρες από την Αθήνα µέχρι το µοναστήρι της Μεντέλης, όπου γευµατίσαµε στη σκιά 
ενός εξαιρετικού άλσους. Κατόπιν ανηφορίσαµε στο Πεντελικό. Μας πήρε µία ώρα και ένα τέ-
ταρτο µέχρι το Σπήλαιο των Σταλακτιτών, και κοντά στις δύο ώρες από εκεί για την κορυφή. Το 
τελευταίο κοµµάτι, αν και εντελώς βραχώδες, δεν ήταν δύσκολο στο περπάτηµα. Το πραγµατικά 
δύσκολο τµήµα [της διαδροµής] ήταν το ασταθές ζιγκ-ζαγκ πάνω από θραύσµατα µαρµάρου, 
από τους πρόποδες έως τη σπηλιά. Αν ο ήλιος δε βρισκόταν ακριβώς πάνω από τα κεφάλια µας, 
θα ήταν αρκετά ευχάριστα, αλλά σε µία ζεστή µέρα είναι υπερβολικά εξαντλητικό, και είναι 
προτιµότερο να πας ιππαστί. Η θέα από την κορυφή ήταν εκπληκτική, ένα τέλειο πανόραµα κο-
ρυφών, πολλές από τις οποίες ήταν καλυµµένες µε χιόνι. Η Αθήνα όµως ήταν κρυµµένη πίσω 
από τον Λυκαβηττό, ενώ από την πλευρά της θάλασσας η εικόνα ήταν θολή. Κάποιοι περιπλα-
νώµενοι µουλαράδες µε παρακάλεσαν να ρίξουν µια µατιά µε τα κιάλια µου, και ως ανταπόδο-
ση µου έδειξαν τον Κιθαιρώνα, την Κυλλήνη, τον Ελικώνα και τον Παρνασσό ανάµεσα από το 
χάος των κορυφών στα δυτικά. Κατόπιν, εν µέσω της καταχνιάς, είπαν ότι µπορείς να δεις τον 
Πόρο και την Ύδρα στα νοτιοδυτικά, και έδειξαν νότια, όπου σε µια µέρα µε καθαρή ατµόσφαι-
ρα µόλις µπορείς να διακρίνεις τη Μήλο (90 µίλια µακριά). Γυρνώντας ανατολικά, πέρα από το 
Σούνιο, υπήρχαν πολλά νησιά, και η Άνδρος που σε οδηγεί στην Εύβοια, η οποία φαινόταν αρ-
κετά κοντά, και η κορυφή της ∆ίρφης (5725 πόδια), ντυµένη εξ ολοκλήρου στα λευκά υψωνόταν 
µε χάρη στα βόρεια. Ανάµεσα στους κοντινούς λόφους και στη ∆ίρφη ξέραµε πως ήταν ο πορ-
θµός του Ευρίπου...[...] Ακριβώς από κάτω µας, και κοντά στη θάλασσα, υπήρχαν µερικοί κοκ-
κινόχρωµοι αγροί. Εκεί ήταν η φηµισµένη πεδιάδα του Μαραθώνα».2 
 

27. CHARLES DUDLEY WARNER (1914) 
 
«Μέχρι τα ψηλότερα λατοµεία ο δρόµος είναι απότοµος και διάσπαρτος µε θραύσµατα µαρµά-
ρου, και κατόπιν µένει µιας ώρας σκαρφάλωµα από ένα κακοτράχαλο µονοπάτι ανάµεσα σε 
θάµνους. […] Όλη η πλαγιά είναι κατάφυτη µε δάφνες, και βρήκαµε αγριολούλουδα καθ’ όλη 
τη διαδροµή µέχρι την κορυφή…»3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Θα πρέπει να µαντέψουµε τι ήταν, γιατί δεν υπάρχει τέτοια λαδανιά. 
2 «Two roving Englishwomen in Greece», εκδ. S. Low Marston, London (1893), σελ.  (σ.106-7) 
3 «Seeing Europe with Famous Authors, Vol VIII, Italy and Greece, part two, 1914, (From the Pierian 
Plain to Marathon, by Charles Dudley Warner), σελ. 159. 



Kεφάλαιο 4 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΛΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό φιλοξενούνται όσα παλιά σκίτσα και χάρτες της Πεντέλης δε βρήκαν αλ-
λού χώρο στο παρόν βιβλίο και στα προηγούµενα. Εικόνες, που µαζί µε όσες έχουν ήδη πα-
ρατεθεί συνθέτουν ένα σύντοµο αλλά ονειρικό ταξίδι στην Πεντέλη του παρελθόντος.  
Ανάµεσα σε άλλα εκπληκτικά (και ήδη παρατεθέντα) «πεντελικά» σκίτσα του βαρόνου ζω-

γράφου και αρχαιολόγου Otto Magnus von Stackelberg, υπάρχει και κάποιο σκίτσο που έχει 
ως θέµα του τη ∆εκέλεια, όπου στα αριστερά αναδύεται η Β-ΒΑ πλευρά της Πεντέλης («La 
Grèce. Vues Pitttoresques et Topographiques». Paris, 1830). Σε ένα σχέδιο του Dowell το 
οποίο έχει σαν θέµα του το Λιοντάρι της Κάντζας, η Πεντέλη παρουσιάζεται στα αριστερά. Ο 
James Skene σχεδίασε ένα πανόραµα της θέας που φαίνεται από την κορυφή του βουνού. 
Πρόκειται για όλο το νοτιοδυτικό, δυτικό, βόρειο και βορειοανατολικό κοµµάτι της θέας που 
αρχίζει από τον Υµηττό και καταλήγει στον Μαραθώνα. Στην εφηµερίδα “The Illustrated 
London News”, και στο τεύχος της 11ης Μαΐου 1870 (σελ. 109) παρουσιάζεται µια απεικόνι-
ση της Πεντέλης από την πλευρά του Μαραθώνα. Ωστόσο η απεικόνιση αυτή δεν ανταποκρί-
νεται και τόσο στην πραγµατικότητα. Σε άλλο σχέδιο, το οποίο παρουσιάζει την περιοχή των 
Αγίων Αναργύρων, φαίνεται στα δεξιά η Πεντέλη κατά το ήµισυ. Αυτή η απεικόνιση βρίσκε-
ται στην «Ιστορία των Αθηναίων» (εκδ. Παλµός, Αθήνα, 1995) του ∆ηµήτριου Καµπούρο-
γλου. Σε µια χαλκογραφία της εποχής της Τουρκοκρατίας, υπάρχει άποψη της Πεντέλης, ό-
πως αυτή φαίνεται από τις ακτές του Πειραιά. Η χαλκογραφία βρίσκεται και αυτή στην «Ι-
στορία των Αθηναίων» του Καµπούρογλου. Ένας άλλος άγνωστος καλλιτέχνης ζωγράφισε το 
1869 την Πεντέλη από τα υψώµατα των Τουρκοβουνίων. Ένας ακόµα ζωγράφος (πιθανότατα 
τον 19ο αιώνα) ζωγράφισε την Πεντέλη από το ύψος του Κοκκιναρά, ενώ τέλος υπάρχει ένα 
ακόµα σχέδιο αγνώστου καλλιτέχνη ο οποίος είχε σαν θέµα το ρωµαϊκό υδραγωγείο στην 
Καλογρέζα, που για «φόντο» του έχει την Πεντέλη.  
Λεπτοµερείς χάρτες της Πεντέλης έφτιαξε ο Kaupert (1886), ενώ χάρτες έχουµε και από 

τον Βουγιούκα (1906), τον Σαρρή (1926), τους Γρήγουρα - Καλαποθάκη (1929) κ.ά.  
 

 
 

 
Η Πεντέλη από την πλευρά της ∆εκέλειας.  
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Η περιοχή των Αγίων Αναργύρων και στο βάθος δεξιά η Πεντέλη. 

 
 

 
Η θέα από την κορυφή του βουνού. 

 
 
 

 
Η Πεντέλη από την πλευρά του Μαραθώνα.  
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Η Πεντέλη όπως φαίνεται από τον Πειραιά.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Η Πεντέλη όπως φαίνεται από την Παιανία. 
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Η Πεντέλη όπως φαίνεται από τα Τουρκοβούνια. 

 
 
 

 

 
Ο Κοκκιναράς.  
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Η Πεντέλη όπως φαίνεται από την Καλογρέζα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 5 
 

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 
 

Όπως όλα τα βουνά της Ελλάδας έτσι και η Πεντέλη αποτέλεσε κατά την τουρκοκρατία, αλ-
λά και κατά τη µετεπαναστατική περίοδο, άντρο ληστών. «Εν τοις όρεσι πολλοί είσι λησταί 
και εν ταις φάραγξι» γράφει ο Μαρτίνος ο Κρούσιος, καθηγητής της Ακαδηµίας στην Τυβίγ-
γη.1 
Οι επισκέπτες, ξένοι κυρίως, της Πεντέλης και του Μαραθώνα, δεν παρέλειψαν να αναφερ-

θούν στα ταξιδιωτικά τους ηµερολόγια στα φαινόµενα ληστείας. Ορισµένοι µάλιστα από τους 
ληστές, όπως θα δούµε παρακάτω έγιναν διεθνώς γνωστοί.  
Ο Henri Belle µιλάει για τις φιλικές σχέσεις που είχε αναπτύξει η Μονή Πεντέλης µε τους 

ληστές: «Έστω και αν υπάρχουν ακόµη και τώρα κάποιοι ληστές που φθάνουν ως εκεί, [στη 
µονή] δεν ενοχλούν καθόλου τους καλούς µοναχούς· οι µοναχοί γνωρίζουν καλά ότι θα ξε-
µπλέξουν εύκολα, προσφέροντας ένα βάζο µέλι και την ευχή τους. Λένε, µάλιστα, πως υπήρξαν 
κάποιοι ηγούµενοι που είχαν αναπτύξει στενότερες σχέσεις µε τους ληστές, και οι τελευταίοι 
γνώριζαν ότι θα έβρισκαν εκεί σίγουρο καταφύγιο, για να προετοιµάσουν την επόµενη επίθε-
ση».2 Για υπόθαλψη των ληστών κατηγόρησε όπως είδαµε τη µονή Πεντέλης η ∆ούκισσα της 
Πλακεντίας. 
Και ο Christopher Wordsworth κάνει λόγο για συχνές επιθέσεις ληστών στον ορεινό δρόµο 

που συνδέει τον Μαραθώνα µε την Αθήνα: «∆εν πάνε λίγες µέρες που οι κλέφτες που τριγυρ-
νούν στα βουνά απήγαγαν το σύζυγο της Αρβανίτισσας σπιτονοικοκυράς µας στο Ζεφύρι, όπου 
διανυκτερεύουµε. [...] Σε τέτοια κατάσταση έχουν περιέλθει οι κάτοικοι του Μαραθώνα. Είναι 
αδύνατο να περάσει κανείς από το Πεντελικό όρος από το συνηθισµένο δρόµο του Μαραθώνα 
προς Αθήνα, χωρίς να εκτεθεί σε κίνδυνο. Γι’ αυτό, αφού επισκεφθήκαµε την πεδιάδα για δεύ-
τερη φορά, σήµερα το πρωί, συνεχίσαµε την πορεία µας από τον οµαλότερο δρόµο, παραλιακά. 
Λένε πως αυτός είναι ασφαλέστερος».3 
Ας γνωρίσουµε τους ανθρώπους αυτούς. 

 
1. Ο ΜΠΙΜΠΙΣΗΣ 

 
Ο ληστής Σπύρος Μπίµπισης είναι ένας από τους πιο γνωστούς “αττικούς” ληστές των πρώ-
των µετεπαναστατικών χρόνων, κι αυτό, όπως είδαµε, λόγω της απόπειρας ληστείας κατά της 
∆ούκισσας της Πλακεντίας το 1846.  
Λέγεται πως ήταν βοσκός ή αγρότης  από το Μενίδι και είχε δύο αδέλφια, τον Γιώργη και 

τον Αναστάση. Έγινε ληστής το 1838, αφού καταδιωκόταν επειδή σκότωσε τον εραστή της 
γυναίκας του. 
Στα τέλη του 1838 ο ηγούµενος της Μονής Πεντέλης Ιωσήφ Ταµπακόπουλος µεσολαβεί κι 

επιτυγχάνεται η παράδοση του Μπίµπιση (µαζί µε το φίλο του ληστή Γ. Τρακάδα και τρεις 
άλλους) στις αρχές. Γίνεται δίκη, ο Μπίµπισης καταδικάζεται σε θάνατο, και µένει έγκλει-
στος στη φυλακή του Μεντρεσέ όπου φυτεύει τον περίφηµο «Πλάτανο του Μπίµπιση».4 

                                                 
1 ∆ηµ. Καµπούρογλου: «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηναίων», τόµ. Α΄, σελ. 87, εκδ. Αλέξανδρου 
Παπαγεωργίου, εν Αθήναις 1889. (Ανέκδοτοι Σηµειώσεις περί Αθηνών – Εκ των χειρογράφων του 
Κρουσίου των εν τη βιβλιοθήκη Τυβίγγης). 
2 «Ταξίδι στην Ελλάδα», εκδ. Ιστορητής, σελ. 83. 
3 «Αθήνα – Αττική», εκδ. Εκάτη, σελ. 54. 
4 Ο πλάτανος αυτός, σύµβολο του αντιοθωνικού µένους του Μπίµπιση, τραγουδήθηκε από τον Αχιλ-
λέα Παράσχο: «Ω πλάτανε του Μεντρεσέ / στοιχειό καταραµένο / της τυραννίας τρόπαιο / σε φυλακή 
υψωµένο / Συµµάζωξε τα φύλλα σου τα δακρυραντισµένα / να ιδώ κοµµάτι ουρανό και τ’ άστρα τα 
καηµένα». Ο πλάτανος εµφανίζεται και στα λεγόµενα «µουρµούρικα», τα οποία αποτελούν τους πρό-
δροµους των ρεµπέτικων, και τραγουδιόντουσαν για δεκαετίες απ’ τους φυλακισµένους: «Στης φυλα-
κής τον πλάτανο είναι δυο χελιδόνια / Τόνα φωνάζει θάνατο και τ’ άλλο ρίχνει χρόνια». 



 141 

Την επόµενη χρονιά ο Μπίµπισης οδηγείται στη λαιµητόµο, όµως ο δήµιος δεν µπόρεσε να 
εκτελέσει την εις θάνατον απόφαση προφασιζόµενος βλάβη της καρµανιόλας – ίσως δείλια-
σε. Η εκτέλεση αναβάλλεται, και ο Βασιλιάς Όθων για να γίνει προφανώς λαοφιλής, µετα-
τρέπει τη θανατική ποινή σε ισόβια αποδίδοντας χάρη. Ο Μπίµπισης οδηγείται στις φυλακές 
του Παλαµηδίου, όπου το 1844 ελαττώνεται η ποινή του, κι αργότερα δραπετεύει πανηγυρι-
κά. 
Οι περιγραφές τον θέλουν να είναι όµορφος, µε µακριά µαύρα µαλλιά και φουστανέλα, α-

πλοϊκός, φιλόξενος, άκακος, µπεσαλής και λαοφιλής. Φαίνεται επίσης πως υπήρξε και ιδιαί-
τερα “φιλόδενδρος”, αφού εκτός του πλάτανου του Μεντρεσέ, φέρεται να φύτεψε και την ιτιά 
της Καλοπούλας, αλλά και µερικά άλλα δέντρα στην Αττική.1 
Στο 2ο κεφάλαιο είχαµε αναφέρει πως ο Μπίµπισης δολοφονήθηκε µε εντολή των Αρχών. 

Ένα χρόνο λοιπόν µετά την απαγωγή της ∆ούκισσας στην Πεντέλη, το κράτος στέλνει ένα 
άλλο ληστή, τον Χρήστο Βούλγαρη για να σκοτώσει τον Μπίµπιση, τάζοντάς του αµνηστία 
και 3.000 δρχ. Ο Βούλγαρης, µε µερικούς ληστές ακόµα, συνάντησε τον Μπίµπιση στον Μα-
ραθώνα, και προσπάθησε να κερδίσει την εµπιστοσύνη του και να ενταχθεί στην οµάδα του 
ως «σύντροφος». Ο Μπίµπισης πείστηκε, οπότε κάποια στιγµή ο Βούλγαρης τον σκότωσε. 
Το νεκρό σώµα του Μπίµπιση µεταφέρθηκε στην Αθήνα δεµένο πάνω σ’ ένα γαϊδούρι. Το 
πτώµα τοποθετήθηκε στο νεκροτοµείο του Πολιτικού Νοσοκοµείου, ενώ δεν έλειψαν και 
σκηνές λαϊκού προσκυνήµατος, αφού παρέλασαν σχεδόν όλοι οι Αθηναίοι, οι χωρικοί των 
περιχώρων και οι ξένοι κάτοικοι της Αττικής, σύµφωνα µε περιγραφές της Κριστιάν Λυτ.  
Ο σκοτωµός του Μπίµπιση θεωρήθηκε από το λαό πολιτική δολοφονία του “Ροµπέν των 

Αττικών ∆ασών”. Υπεύθυνο θεωρήθηκε το κόµµα του Κωλέττη, που παρά το θάνατο του 
Κωλέττη εξακολουθούσε να ασκεί την εξουσία. Τούτο δηµιούργησε φόβους για πιθανή λαϊκή 
εξέγερση, και έτσι αποφασίστηκε η γρήγορη ταφή του πτώµατος, χωρίς νεκρώσιµη ακολου-
θία, σε ένα πρόχειρο τάφο, εκεί που σήµερα βρίσκεται το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου 
Αθηναίων, προς την πλευρά της οδού Σόλωνος. Θεωρείται πιθανό να έγινε εκταφή από τον 
κόσµο που κατέκρινε τη στάση της κυβέρνησης.  
Ορισµένοι εκ των ξένων κατοίκων των Αθηνών έγραψαν λόγια συµπάθειας προς τον αρχι-

ληστή. Η Κριστιάν Λυτ, σύζυγος του ιερέα των Ανακτόρων, ∆ανέζικης καταγωγής, αναφε-
ρόµενη στον Μπίµπιση, τον θεωρεί καλύτερο άνθρωπο από τον Θεόδωρο Γρίβα, τον Πετρό-
µπεη Μαυροµιχάλη, ακόµη κι από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο γλύπτης Ζήγγελ αναφέρε-
ται στον Μπίµπιση εντυπωσιασµένος από την οµορφιά, την ευγένεια και τη φιλοξενία του, 
ενώ ο Κρίστιαν Χάνσεν µοιάζει να είναι συντετριµµένος! 
Ο δε κρατικός φονιάς Βούλγαρης, περιφρονηµένος από το λαό, συνελήφθη το 1851 στο 

πατητήρι της µονής Πεντέλης, στο µετόχι της Ξυλοκέριζας (όπου σήµερα η µονή Εφραίµ) 
όπου τον έκρυβαν οι καλόγεροι, ενώ ένα χρόνο αργότερα καρατοµήθηκε στο Πεδίο του Ά-
ρεως µπροστά σε χιλιάδες κόσµου. Λέγεται ότι την ώρα του αποκεφαλισµού επέδειξε µεγάλη 
γενναιότητα.  
 

2. Ο ΚΙΤΣΟΣ 
 
α. Ο ληστής 
 
Το 1854 άρχισε τη σταδιοδροµία του ο διαβόητος λήσταρχος Κίτσος Νιβίτσας, πρώην δασο-
φύλακας. ∆ιέθετε αρχικά µικρή συµµορία, στην οποία ανήκαν για ένα διάστηµα ο Γεώργιος 
Λύγκος, παλιός ληστής της Αργολίδας, και ο Μήτσος Λαφαζάνης, «συνταξιούχος στρατιώ-
της». Ο Κίτσος προσήλθε στις αρχές τον Ιανουάριο του 1863 και υπηρέτησε µαζί µε τους συ-
ντρόφους του στην εθνοφυλακή, αλλά σύντοµα επιδόθηκε στη ληστεία στα Μεσόγεια.  
Συνήθως απέφευγε τις αιχµαλωσίες, περιοριζόταν στο να αποσπά ποσά από τους πλούσιους 

των Μεσογείων, οι οποίοι εξαγόραζαν έτσι την ασφάλειά τους και την προστασία του ληστή.  

                                                 
1 Γιάννης Κολιόπουλος, «Ληστές: Η κεντρική Ελλάδα στα µέσα του 19ου αιώνα». 
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Κατέφευγε όµως και σε αιχµαλωσίες. Τον Ιούνιο του 1865 ο Κίτσος επικηρύχθηκε µε ποσό 
3.000 δρχ. ∆ύο µήνες αργότερα το ποσό της επικύρηξης πενταπλασιάστηκε. Ήταν ο ληστής 
µε τη µεγαλύτερη αµοιβή επικήρυξης.1 
 
β. Η απόπειρα σύλληψης του Κίτσου και η περίπτωση του ιερέα 
 
Στη Ραφήνα λοιπόν έγινε κάποτε επιχείρηση σύλληψης του Κίτσου µε την ανάµιξη ενός ιε-
ρέα από τον Μαραθώνα, του Παπασπύρου, ο οποίος το πλήρωσε µε τη ζωή του.2 Ο Γ. Κολιό-
πουλος παρουσιάζει και τις δύο εκδοχές της ιστορίας, εκείνη των επίσηµων αρχών και εκείνη 
ενός από τους ληστές: «Αναφέρεται επεισόδιο µε θύµα τον ιερέα του Μαραθώνα Παπασπύρο, 
που είχε προδώσει τη συµµορία του Κίτσου, και που αξίζει να περιγράψουµε µε βάση πληροφο-
ρίες ληστή της ίδιας συµµορίας, του Μήτρου Φλίγγου, καθώς και του Finlay, ο οποίος παρακο-
λουθούσε τις δραστηριότητες του Κίτσου µε αδιάπτωτο ενδιαφέρον. Τις υπηρεσίες του ιερέα εί-
χαν ζητήσει οι κάτοικοι της ενορίας του, οι οποίοι δεν άντεχαν άλλο από τα χαράτσια του λή-
σταρχου και τις συνέπειες των επισκέψεων των διωκτών του. Ο Παπασπύρος που ήταν γνωστός 
του Κίτσου, συννενοήθηκε µε τη χωροφυλακή της περιοχής για το συντονισµό των ενεργειών 
τους, ώστε να οδηγηθεί ο λήσταρχος σε ενέδρα. Παράλληλα συννενοήθηκε µε το λήσταρχο να 
του φέρει σε ορισµένο µέρος (σε περιοχή µεταξύ Πεντέλης και της ακτής) µερικούς πλουσίους, 
που θα έβγαιναν σε κυνήγι, για να τους αιχµαλωτίσει. Έτσι, νωρίς το πρωί της 10ης  Οκτωβρίου 
1865 ο Παπασπύρος και πέντε χωροφύλακες, µεταµφιεσµένοι σε κυνηγούς, ξεκίνησαν µε άµαξα 
από την Αθήνα και έφτασαν στις 11.00 περίπου κοντά στο Πικέρµι. Στάθµευσαν κάπου και γευ-
µάτισαν, σύµφωνα µε τον Finlay, για να δώσουν καιρό σε ενισχύσεις από την Κηφισιά να φτά-
σουν στο µέρος που είχε συµφωνηθεί. Εκεί, σύµφωνα µε την ίδια εκδοχή, τους αιφνιδίασαν οι 
ληστές, που εµφανίστηκαν ξαφνικά µέσα από συστάδα δέντρων, δίνοντας τη συνηθισµένη λη-
στρική προσταγή: “ στον τόπο”! Καθώς αφόπλιζαν τους χωροφύλακες, ο αδελφός του Κίτσου, 
Πήλιος, αναγνώρισε φίλο του χωροφύλακα, ο οποίος και έσπευσε να µαρτυρήσει τον πολυ-
πράγµονα ιερέα και το σχέδιό του. 
Αλλά οι συνθήκες σχετικά µε τη σύλληψη και την αφόπλιση των χωροφυλάκων ήταν µάλλον 

κατασκεύασµα των αρχών, για την αποφυγή κρίσεων εναντίον της χωροφυλακής. Λεπτοµερέ-
στερη και πειστικότερη είναι η εκδοχή του ληστή που πήρε µέρος στην επιχείρηση. [...] “Είδαµε 
λοιπόν, έως 3 ώρας ηµέρα, και ήρχετο µία άµαξα, και ο παππάς [sic] εµπρός αυτής, 30-40 βή-
µατα, µόνος, και µέσα εις την άµαξαν 2-3 ανθρώπους και όπισθεν αυτής τρεις, ακούσαµε δε και 
δύο τουφέκια. Λοιπόν, άµα ήλθε παρεµπρός και µας είδεν ο παππάς, επέστρεψε από πίσω από 
την άµαξαν, και αφού εκατέβησαν και οι άλλοι από την άµαξαν, έσµιξαν όλοι. Ηµείς δε απλώ-
σαµεν οι µισοί από το ένα µέρος του δρόµου και οι µισοί από το άλλο, και τους εβάλαµε στη 
µέση. Και άµα επλησίασαν, µας ετουφέκισαν µερικοί, και ελάκισαν αµέσως όλοι, µαζί µε τον 
παππάν. Τους εκυνηγήσαµεν έως µία τουφεκιάν τόπον, και τους επιάσαµε όλους. Τότε µας εί-
παν, εµπροστά εις τον παππά, µη µας πειράζετε παιδιά διότι είµεθα χωροφύλακες [...] και ότι ο 
παππάς πταίει όπου σας επρόδωσε [...] και ότι έρχονται κατόπιν και αποσπάσµατα. [...] Τους 
επήραµε λοιπόν τ’ άρµατα, εσκοτώσαµεν τον παππάν παρέκει εις τον δρόµον, και τους επήραµε 
µαζί µας έως µισή τουφεκιά τόπον, και τους αφήσαµεν”. Τρεις από τους χωροφύλακες γνωρί-
ζονταν µε τον Κίτσο και τον Πήλιο, και όταν συναντήθηκαν, µετά τον αφοπλισµό, ληστές και 
χωροφύλακες αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν µε µεγάλη εγκαρδιότητα».3 
Ενδιαφέρουσα είναι η επιβαρυντική για τον ιερέα αφήγηση του Σαρακατσάνου Νικόλαου 

Σκούφου, καθώς και για το συµβάν µε τον Κίτσο: «Ήταν ένας παπάς στον Μαραθώνα, και εί-
χε καταφύγει [σε αυτόν] ένας ανεψιός του στρατιώτης, ο οποίος είχε επικηρυχθεί, δεν ξέρω για 
ποιο λόγο. Και τον έστειλε...[ο παπάς] να κοιµάται στον Άι Γιώργη τον Βρανά –και τον έκρυβε, 
για να µην τον βρούνε– και του πήγαινε φαΐ. [...] 

                                                 
1 Βλ. Άννα Μιχοπούλου «Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι και δύο επεισόδια ληστείας στην περιοχή Αρα-
φήνα (Ραφήνα) Αττικής τον 19ο αιώνα». (βλ. www.emena.gr) 
2 Μνηµονεύοντας το γεγονός, µια γέφυρα της οδού Μαραθώνος ανάµεσα στη Ραφήνα και στο Μάτι  
ονοµάστηκε Γέφυρα του Παπά. 
3 Κολιόπουλος, ό.π..  
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Πήγε ο Αι Γιώργης τη νύχτα –ένας καβαλάρης µ’ άσπρο άλογο– στον ύπνο του και του λέει: 
“ Φύγε, γιατί θα σε σκοτώσει ο παπάς”. Έπειτα ξύπνησε, λέει: “ Όνειρο είδα” – τα διηγήθηκε σε 
κάποιον γνωστό και αυτά τα είπε µετά ο γνωστός. 
Έκατσε µερικές µέρες ακόµη, αλλά ένα βράδυ πήγε πάλι ο ίδιος καβαλάρης, καβάλα στ’ άλο-

γο, και του λέει: “ ∆εν σου’πα να φύγεις, βρε; Θα σε σκοτώσει ο παπάς”. Και τον πάτησε το ά-
λογο στο στήθος και φοβήθηκε και ξύπνησε. Σηκώθηκε κι έφυγε. Τον έχασε ο παπάς. 
Πέρασε αρκετός καιρός και γύρισε και ξαναπήγε πάλι στον παπά. Ο παπάς, την πρώτη βρα-

διά που τον έβαλε και κοιµήθηκε, πήγε το σκότωσε το παιδί, για να πάρει την επικήρυξη.  
Ο παπάς είχ’ επαφές µε τ’ αποσπάσµατα [...] κι είχαν επικηρύξει το ληστή τον Κίτσο. Ήταν 

αυτός ο Κίτσος της σχολής Ευελπίδων, πήγαινε γι’ αξιωµατικός, και κάπου τον ρίξανε, κάπου 
τον αδικήσανε, και τον κάναν λοχία, και σηκώθηκε κι έφυγε κι έγινε ληστής – για την αδικία 
που του κάνανε. [...] 
Ο Κίτσος, πονηρός ων, και µαθαίνοντας τι είχε κάνει προηγουµένως ο παπάς, σου λέει: 

“ Κάποια ατιµία πάει να κάνει και σε µένα”. Και αντί να µείνει εκεί, έρχεται ακριβώς στην Αγία 
Βαρβάρα από πάνω. Και στήνει καρτέρι. 
Το καταδιωκτικό απόσπασµα πέφτει στα χέρια του Κίτσου, που αναγνωρίζει τον επικεφαλής 

αξιωµατικό και τον αφήνει να πάρει το δρόµο της επιστροφής µαζί µε τους άνδρες του.  
Ο παπάς είδε τα δύσκολα και κατεβαίνει απ’ τ’ άλογο και το βάζει στα πόδια κι έτρεψε. Τον 

κυνήγησε [ο Κίτσος] από πίσω και του πήρε το κεφάλι ακριβώς εκεί που είχε ο Μπέρµπας τα 
µαρµαράδικα. Του λέει ο αξιωµατικός: “ Τα ράσα...” Του λέει [ο Κίτσος]: “ Ποια ράσα; Αυτός 
είναι χειρότερος από µένα”. Και ονοµάστηκε η γέφυρα “ Γέφυρα του Παπά” – ενώ ο παπάς ή-
ταν σκοτωµένος πιο πάνω». [Γύρω στα 300 µέτρα.] 
Ο Κίτσος και οι σύντροφοί του φονεύτηκαν σε συµπλοκή κοντά στη Νεµέα τον Ιούνιο του 

1867.1 
 

γ. Η Βρύση του Κίτσου 
 

Στην άλλοτε πλατανοβριθή ρεµατιά που βρίσκεται πίσω από τις εγκαταστάσεις του πρώην 
Σανατορίου Πεντέλης υπάρχει πηγή (καλυµµένη πλέον από τα βάτα) που στα νεότερα χρόνια 
πήρε το όνοµα του ληστή Κίτσου.  
Ο Σoυρής Ιωάννης γράφει: «“Πεντάβρυση” ( λεγοµένη και Κίτσου βρύσι), εις τας ΝΑ υπω-

ρείας του Πεντελικού, εκ του αριθµού των πηγών, εξ’ ων συγκροτείται η εύυδρος  αύτη θέσις».2  
Κατά την Α. Μιχοπούλου: «Αν του Κίτσου η Βρύση πήρε το όνοµά της από τον ληστή αυτό 

δεν σηµαίνει ότι η συµµορία του ληµέριζε στη ρεµατιά, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για ενέ-
δρα, αν και δεν αποκλείεται να κατέφευγε κατά καιρούς στην πυκνή βλάστηση του βουνού και 
τότε να έπαιρνε νερό για να πιεί από τη βρύση. Ίσως όµως η ονοµασία να απηχεί απλώς την ε-
ντύπωση που προκάλεσε στην περιοχή η συµπλοκή της συµµορίας του Κίτσου µε τη χωροφυλα-
κή και η θανάτωση του ιερέα, ιδιαίτερα στους Σαρακατσάνους κτηνοτρόφους που έρχονταν εδώ 
για νερό. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι Σαρακατσάνοι διέσωσαν ολοζώντανη στην προφορι-
κή τους παράδοση τη λαϊκή εκδοχή της ιστορίας – εκδοχή που θέλει τον διωκόµενο ληστή ήρω-
α, αδικηµένον από τα νιάτα του, και τον ιερέα υστερόβουλο και καθ’ έξιν καταδότη». 
Με την πηγή αυτή συνδέεται και ένας θρύλος, κατά τον οποίο δίπλα στη Βρύση του Κίτσου 

υπήρχε µια στοά που κατέληγε είτε στη θάλασσα είτε στη Σπηλιά της Πεντέλης ως µία ακόµα 
οδός διαφυγής του ληστή. 

 
3. ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ∆ΕΣ 

 

α. Οι ληστές 
 

Ο ληστής Τάκος Αρβανιτάκης ήταν ποιµένας από τα Πράµαντα της Ηπείρου, γεννηµένος το 
1833, «µετριόσωµος, καστανόθριξ και µικροµύσταξ», πρώην µέλος της οµάδας του Καλαµπα-
λίκη. Μαζί µε τον αδελφό του Ντίνο ήταν γνωστοί ως «Αρβανιτάκια». Η οικογένειά τους 
ζούσε στη Θήβα. ∆ρούσαν σε όλη τη Στερεά Ελλάδα. Το 1866 εντοπίστηκαν στην Ευρυτανί-

                                                 
1 Κολιόπουλος, ό.π. 
2 «Τα τοπωνύµια της Αττικής» , περιοδικό Αθηνά, τόµος 40, έτος 1928, σελ.131. 
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α, ενώ το 1868 στο χωριό Γαρδίκι της Σπερχειάδας όπου απήγαγαν το δάσκαλο και τους µα-
θητές του σχολείου για λύτρα.  
 

β. Η απαγωγή των λόρδων στο Πικέρµι 
 

Όµως το πιο γνωστό  περιστατικό που έκανε τους ληστές της Πεντέλης ...διεθνώς γνωστούς, 
είναι η απαγωγή των Άγγλων λόρδων στη γέφυρα του Πικερµίου από τους αδελφούς Αρβανι-
τάκηδες και η µετέπειτα σφαγή τους στο ∆ήλεσι Ωρωπού. 
Στις 30 Μαρτίου του 1870 µια οµάδα Άγγλων περιηγητών και διπλωµατών ξεκίνησαν για 

µια επίσκεψη στον Μαραθώνα, συνοδευόµενοι από άνδρες της Χωροφυλακής. Την οµάδα 
αποτελούσαν ο λόρδος και η λαίδη Μάνκαστερ, ο νεαρός φίλος τους Φρέντερικ Βάινερ, ο δι-
κηγόρος Έντουαρντ Λόιντ, ο τρίτος γραµµατέας της βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα Έ-
ντουαρντ Χέρµπερτ και ο γραµµατέας της ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα, κόµης Αλµπέρτο 
ντε Μπόιλ. Κατά την επιστροφή τους, όµως, οι εκδροµείς έπεσαν σε ενέδρα που τους είχε 
στήσει η πολυπληθής συµµορία των αδελφών Τάκου και Χρήστου Αρβανιτάκη κοντά στο 
Πικέρµι. Οι συνοδοί χωροφύλακες εξουδετερώθηκαν εύκολα, και η οµάδα των περιηγητών 
βρέθηκε στα χέρια των Αρβανιτάκηδων. 
Ο Σαρακατσάνος Νικόλαος Σκούφος διηγείται: «[...] Οι λόρδοι πήγαιναν στον τύµβο του 

Μαραθώνος. Στο γυρισµό κάποιος λόρδος ήταν άρρωστος και στα τσοπάνικα τα σπίτια, εκεί, 
πήρε λίγο γάλα να πιεί. Οι λησταί τον είδαν και τους λένε [των τσοπάνηδων]: “ Τι είναι αυτοί;” 
“ Να, κάποιοι λόρδοι περνάνε και ήρθαν να πάρουν λίγο γάλα, είναι άρρωστος...” Όταν οι λη-
σταί ακούσαν “ λόρδοι”, πήραν τα όπλα και πήγαν και στήσαν καρτέρι εκεί και τους πιάσανε. 
Σκοτώσαν κι ένα χωροφύλακα – τσολιάς ήταν […] 

[…] Επειδή δεν ήταν ασφαλές [να µείνουν] στην Αττική τραβήξανε για τον Ωρωπό [για να 
περάσουν απέναντι] – λογάριαζαν να φύγουν µε τα πόδια για την Εύβοια. 
∆ιηγείται όµως και µια παραλλαγή της ιστορίας: «[…] Φύγανε οι λόρδοι απ’ την Αγγλία για 

να ’ρθουν να δουν την Ελλάδα, να δουν τον Μαραθώνα κι αυτά. […] Ο υπουργός εξωτερικών 
– ο Σούτσος ήτανε; – έρχετ’ εδώ, στους Σαρακατσαναίους, […] και τους λέει: “ Υπάρχουν λη-
σταί;”  [...] – οι λησταί τρώγαν και πίναν κάθε µέρα, κατσίκια και σούβλες και αρνιά και τέτοια. 
“ ∆εν υπάρχει τίποτα”  [είπαν οι Σαρακατσαναίοι]. 
Τέλος πάντων. Οι λησταί παίζανε ζάρι. Είχαν τις κάπες, τα κοντοκάπια –κάτι άλλα, µε κα-

τσούλα και πιο ελαφριά, για να µπορούν να φεύγουν–, και τα ’χαν στρώσει απέξω απ’ τα κονά-
κια και παίζανε. Έρχεται κάποιος, τους ειδοποίησε –τώρα πως το µάθανε ποιος ξέρει–, λέει: 
“ Περνάν οι λόρδοι, για να πα’ να δούνε...” 
[...] κι αρπάζουν τα όπλα και τους προλαβαίνουν [...] τραβήξαν την κουβέρτα, σκόρπισαν οι λί-
ρες και τα χαρτιά, και µαζεύανε ο κόσµος τις λίρες, λες και µαζεύανε δεν ξέρω τι. [...] 
Τέλος πάντων, τους πιάσαν [τους λόρδους], τους πήρανε. Έρχεται η µάνα του [λόρδου] και 

πήγαν για διαπραγµάτευση µε τον Αρβανιτάκη. Του λέει: “ Ζύγισέ τον, πόσα κιλά είναι, και θα 
σ’ τον δώσω χρυσό, [...] λίρες. Άλλο τι θέλεις; Θα σου δώσω και αµνηστία, να έρθεις να ζήσεις 
στην Αγγλία”. “ Όχι, θέλω γενική αµνηστία”. “ ∆εν µπορώ να σου δώσω γενική αµνηστία, το 
κράτος µου, διότι έχεις σκοτώσει τον τάδε, έχεις ληστέψει τον δείνα, έχεις κάνει... έχεις κά-
νει...” Και εκεί δεν τα βρήκαν, και τους καθαρίσαν». 
Ο Τάκος Αρβανιτάκης διαµήνυσε στην κυβέρνηση του Θρασύβουλου Ζαΐµη τις απαιτήσεις 

του, που ήταν λύτρα 50.000 και χορήγηση αµνηστίας. Κι ενώ η αγγλική πρεσβεία δέχθηκε 
τους όρους των απαγωγέων, η κυβέρνηση ήταν αντίθετη. Ο Υπουργός Στρατιωτικών Σκαρ-
λάτος Σούτσος1 υποστήριξε πως οποιαδήποτε υποχώρηση στις αξιώσεις των συµµοριτών θα 
αποτελούσε απαράδεκτο εξευτελισµό της χώρας. Συν τοις άλλοις, επικαλέσθηκε και συνταγ-
µατικό κώλυµα για τη χορήγηση αµνηστίας, (βάσει του αρθ. 39 του Συντάγµατος του 1864) 

                                                 
1 Κατά τη Μιχοπούλου (ό.π), ο Σούτσος που αναφέρεται στις αφηγήσεις ως υπουργός εξωτερικών εί-
ναι ο κτηµατίας Σκαρλάτος Σούτσος, που διετέλεσε υπουργός στρατιωτικών και ήταν –µαζί µε τον 
∆ηµήτριο Καλλιφρονά και Ιωάννη Φιλήµονα– από τους πολιτικούς προστάτες των τσελιγκάδων αλλά 
και ληστών, µε εκτεταµένα πλέγµατα συµφερόντων στην Αττική. Ο Κολιόπουλος αναφέρει ότι στο 
κτήµα του Σκαρλάτου Σούτσου στο Σούλι της Αττικής είχε µόνιµες στάνες ο τσέλιγκας Χρήστος Μα-
κρής, φίλος του λήσταρχου Καλαµπαλίκη, εξ ου µάλιστα ο τελευταίος έτρεφε προσδοκίες για αµνη-
στία.  
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για να λάβει ειρωνική απάντηση από αξιωµατούχο του Φόρειν Όφις: «∆εν θα ηδυνάµην να 
παραδεχθώ ως ισχυράν την αντίρρησιν περί του αντισυνταγµατικού της αµνηστίας. Το Ελληνικό 
Σύνταγµα έχει παραβιασθή ούτω συχνά παρά της κυβερνήσεως, ώστε δεν θα ηδυνάµην να δώ-
σω προσοχήν εις πρόφασιν στηριζοµένην επί τοιαύτης δικαιολογίας». 
Η καθυστέρηση της κυβερνητικής απάντησης εξόργισε τους απαγωγείς, και ο λόρδος Μάν-

καστερ, ένας από τους οµήρους, ζήτησε να του επιτραπεί να επιστρέψει στην Αθήνα για να 
συγκεντρώσει το ποσό των λύτρων και να φροντίσει για τη χορήγηση αµνηστίας. Ο Άγγλος 
ευγενής έφθασε στην Αθήνα, αλλά η κυβέρνηση παρέµενε ανυποχώρητη, και µάλιστα ανέ-
λαβε δράση, στέλνοντας στρατιωτικό απόσπασµα για την ανακάλυψη και τη σύλληψη των 
απαγωγέων. 
Οι Αρβανιτάκηδες διέφυγαν ανάµεσα σε Πεντέλη και Πάρνηθα και κατέφυγαν στον Ωρω-

πό, αφού πρώτα είχαν απελευθερώσει τις γυναίκες. Από εκεί διαµήνυσαν στην κυβέρνηση 
πως αν συνεχιζόταν η καταδίωξη θα αναγκάζονταν να σκοτώσουν τους αιχµαλώτους. Ο Σού-
τσος, που είχε το γενικό πρόσταγµα από κυβερνητικής πλευράς, το µόνο που συζητούσε τώρα 
ήταν η άνευ όρων απελευθέρωση των απαχθέντων και η ευνοϊκή µεταχείριση των απαγωγέ-
ων. Παράλληλα, στρατιωτικά αποσπάσµατα προσπαθούσαν να εγκλωβίσουν τους συµµορίτες 
στην Αττική για να µη διαφύγουν προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα, που τότε βρίσκονταν λίγο 
πάνω από τη Λαµία. 
Στις 9 Απριλίου 1870 οι άνδρες ενός αποσπάσµατος ήλθαν πρόσωπο µε το πρόσωπο µε 

τους Αρβανιτάκηδες στο ∆ήλεσι, παραθαλάσσια περιοχή βόρεια του Ωρωπού. Τότε αυτοί 
σκότωσαν τους τέσσερις οµήρους, και στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν. Από τους 
πυροβολισµούς που ακολούθησαν, µόνο ο Τάκος Αρβανιτάκης κατόρθωσε να διαφύγει. 20 
άνδρες του σκοτώθηκαν επί τόπου, ανάµεσά τους και ο αδελφός του Χρήστος, και εννέα συ-
νελήφθησαν για να καταδικασθούν αργότερα σε θάνατο και να εκτελεσθούν. 
Αυτό θεωρήθηκε «µέγα ρεζιλίκι» για την Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός Τύπος έκανε λόγο για 

«χώρα ηµιβαρβάρων», «φωλεά ληστών και πειρατών», και χαρακτήρισε την Ελλάδα «εντροπή 
για τον πολιτισµό», που «τίθεται εκτός του κύκλου των πολιτισµένων κρατών». Κάποιοι Άγ-
γλοι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι ανέφεραν ότι «αι ληστείαι αποφασίζονται εν Αθήναις, ένθα 
και διανέµονται τα χρήµατα», υπονοώντας σχέση των ληστών µε την πολιτική εξουσία, ενώ 
κάποιοι άλλοι ζήτησαν στρατιωτική επέµβαση στην Ελλάδα. 
Την κατάσταση έσωσε ο φιλέλληνας υπουργός Εξωτερικών Gladstone και οι πρεσβευτές 

της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που υποστήριξαν τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης. Τελικά, 
η Ελλάδα υποχρεώθηκε να εκφράσει τη λύπη της στις κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Ιτα-
λίας και να καταβάλει σε καθεµία από τις οικογένειες των θυµάτων το ποσό των 22.000 λι-
ρών.1 
 
γ. Το κυνήγι των κτηνοτρόφων της Πεντέλης 
 
Σε δυσµένεια έµελλε να πέσουν κτηνοτρόφοι της Πεντέλης, όταν συνδέθηκαν µε την σφαγή 
από τους Αρβανιτάκηδες. Οι διώξεις ήταν εκτεταµένες εξαιτίας της διεθνούς κατακραυγής. 
∆ιαβλέποντας ότι ευθύνες για υποστήριξη των ληστών στο εγχείρηµά τους θα καταλογίζο-
νταν πρώτα απ’ όλα στους κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής όπου έγινε η απαγωγή, ο 
Σαρακατσάνος Νικόλαος Σκούφος σήµανε συναγερµό. Αφηγείται ο εγγονός του: «Βλέποντας 
[ο παππούς Σκούφος] αυτό το πράγµα, τη ζηµιά, τη ληστεία εδώ, λέει: “ Πάµε να φύγουµε”.  
[…Αφού] είχε έρθει προηγουµένως ο Σούτσος, ο υπουργός των στρατιωτικών, και τους ρώτησε 
αν υπάρχουν λησταί, και του είπαν δεν υπάρχουν, ενώ αυτοί τους τροφοδοτούσανε, σου λέει [ο 
παππούς]: “ Πάµε να φύγουµε, θα πάµε φυλακή”.  
Τότε ήταν 25 ετών. Έφυγε µε τα πόδια για το Αγρίνιο όπου είχε συγγενείς του– έφτασε σε τέσ-

σερις µέρες».  
Η πρόβλεψη του Σούτσου βγήκε αληθινή. Οι τσέλιγκες της ευρύτερης περιοχής όπου έγινε 

η απαγωγή συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν: «Πήγαν φυλακή και πεθάναν φυλακή. Τέσσερις 
τσελιγκάδες ήτανε. Τρεις Καπραλαίοι, – δεν θυµάµαι των αλλονών τα ονόµατα, τους ενός θυ-
µάµαι: Καπράλος Μελέτιος –και ένας Σελιάµης– αυτός ήταν ενδιάµεσος στις διαπραγµατεύ-

                                                 
1 Οι πληροφορίες παρατίθενται στο www.sansimera.gr 
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σεις· τον βγάλαν απ’ τη φυλακή και πήγαινε να κάνει τις διαπραγµατεύσεις µε τους ληστάς. Τε-
λικά, όταν σκότωσαν τους λόρδους, τον αφήσαν κι αυτόν φυλακή· πέθανε κι αυτός φυλακή [...]. 
Ήτανε και αντίξοες οι συνθήκες τότε της φυλακής, δεν ήτανε καλές· ήταν άθλιες οι καταστά-
σεις».  
Αφού εξοντώθηκε και η υπόλοιπη συµµορία των Αρβανιτάκιδων, τότε ο Νικόλαος Σκού-

φος µπόρεσε και επέστρεψε στην Παλλήνη (στο Χαρβάτι συγκεκριµένα), στο Πικέρµι και 
στη Ραφήνα.  

 

   
Φωτογραφίες που όπως λέγεται εικονίζουν τους Αρβανιτάκηδες. (Ξ. Βάθης, Μουσείο Μπενάκη) 

 

 
Εξώφυλλο του ληστρικού µυθιστορήµατος  

«Οι Λήσταρχοι Αρβανιτάκηδες». 
 
 



Κεφάλαιο 6 
 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ 
 
 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Οι Σαρακατσάνοι είναι νοµαδική κτηνοτροφική κοινωνία, κοιτίδα της οποίας είναι τα βουνά 
της Ηπείρου µε επίκεντρο τα Άγραφα.  
Ήδη από την περίοδο της τουρκοκρατίας πολλές οικογένειες Σαρακατσάνων ήρθαν και ε-

γκαταστάθηκαν στην Πεντέλη αλλά και στα υπόλοιπα βουνά της Αττικής. Αυτοί προέρχο-
νταν από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ενώ αργότερα συνέρρευσαν και βλα-
χοποιµένες από τη Ρούµελη και άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Έστησαν τα κονάκια 
και τα µαντριά τους σε όλη σχεδόν την έκταση του βουνού, από την Κηφισιά έως τη Ραφήνα 
και από την Παλλήνη έως τη Σταµάτα και τον Μαραθώνα. Το καλοκαίρι το περνούσαν όλο 
ψηλά στο βουνό, ενώ το χειµώνα κατέβαιναν στα χαµηλότερα υψώµατα (Νταού, Γεροτσα-
κούλι) ή στον κάµπο.  
Σύµφωνα µε την Άννα Μιχοπούλου: «Από τους Σαρακατσάνους που το καλοκαίρι ζούσαν µε 

τα κοπάδια τους στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη αρκετοί παραχείµαζαν στους πρόποδες της 
Πεντέλης, µέχρι και τη θάλασσα. Ορισµένες οικογένειες είχαν τα κονάκια τους κοντά στον κατά 
τόπους δύσβατο δρόµο που οδηγούσε προς τον Μαραθώνα και συνδέθηκαν µε τις κατά µήκος 
του τοποθεσίες, που τότε, όπως είδαµε, ήταν σχεδόν έρηµες: Χαρβάτι (Παλλήνη), Πικέρµι, Ρα-
φήνα, Γεροτσακούλι (Αγία Μαρίνα). 
Ολιγάνθρωπος τα χρόνια αυτά και ο ορεινός όγκος της Πεντέλης, κατάσπαρτος ωστόσο, ό-

πως καταγράφεται µε σπαραγµό από τον αθηναιογράφο Καµπούρογλου, µε ίχνη από τις δρα-
στηριότητες που του είχαν χαρίσει στο παρελθόν ζωή και δόξα. Χαίνοντα τα ορύγµατα των λα-
τοµείων του λευκού µαρµάρου που λαξεύτηκε στους κλασικούς χρόνους για τα µνηµεία της α-
θηναϊκής ακρόπολης. Ερειπωµένες οι µονές Παντοκράτορος Νταού και Αγίου Νικολάου Καλ-
λησίων, µοναδική σε λειτουργία η µονή Πεντέλης, κι αυτή µε ολιγάνθρωπη µάνδρα. Ασχολία λι-
γοστών µόνο χωρικών η µελισσοτροφία, άλλοτε περιφανής δραστηριότητα των µονών, που ε-
ξασφάλιζε στην Αττική προνόµια. Κατά τόπους αποτρεπτική για την ανθρώπινη παρουσία η 
χλωρίδα και η πανίδα – µαρτυρίες από τα µέρη της Ραφήνας µιλούν για σηµεία αδιάβατα και 
για µακρόσυρτες φωνές από τσακάλια να ταράζουν τις ώρες τις νύχτας. Ωστόσο ιδιαίτερα αγά-
πησαν τις φιλόξενες το καλοκαίρι πλαγιές της οι Σαρακατσάνοι, λάτρεις της ορεσίβιας 
ζωής...[...] 
Στην Ήπειρο τοποθετούν οι Σαρακατσάνοι πληροφορητές µας την απώτερη καταγωγή της 

φυλής τους, ωστόσο εντοπίζουν σε διάφορα µέρη του ελλαδικού κορµού την προέλευση των ε-
πιµέρους οικογενειών στις οποίες ανήκουν, ενώ µερικοί είναι σε θέση να ανακαλούν τη δια-
δροµή που ακολούθησαν οι πρόγονοί τους µέχρι την εγκατάστασή τους στην Αττική».1 
Αρχικά, οι Σαρακατσάνοι νοίκιαζαν τα λιβάδια από τη µονή Πεντέλης και πλήρωναν ενοί-

κιο, τα «λιβαδιάτικα», το οποίο ήταν περίπου 300-500 δρχ. το χρόνο για κάθε βοσκό.  
Κάθε 8 Νοέµβρη τα κοπάδια ξεκινούσαν για την πεδιάδα. Για τη µετακίνησή τους οι βο-

σκοί χρησιµοποιούσαν δύο βασικά δροµολόγια: Ανατολή - Άγιο Πέτρο - Ραπεντώσα - Γερο-
τσακούλι όταν είχε καλό καιρό, ενώ µε τα χιόνια η µετακίνηση γινόταν από Τσουκέϊκα - Κα-
πραλέϊκα - Μπουρµπάχτι - Καλλήσια - Ισιωµατάκια - Νταού - Γεροτσακούλι.2 
Ο Παναγιώτης Μαντέλας, παλιός φύλακας της µονής, λέει ότι περί το 1920 η µονή µίσθω-

σε τα κτήµατά της σε τσελιγκάδες Σαρακατσαναίους που τότε έµεναν σε καλύβες γύρω από 
την Αγία Τριάδα του Νερού. Οι βοσκοί πλήρωναν τους καλόγερους σε είδος, τους έδιναν γα-
λακτοκοµικά προϊόντα, λάδι, κρασί, φρούτα, κηπουρικά, ασβέστη, ξυλεία, µέλι κ.ά. Η έκτα-
ση που είχαν τότε ξεκινούσε από την τοποθεσία Παλιάγιαννη (Λάκκα Ρήγα) και έφτανε στο 
Γεροτσακούλι, έως και τη Νέα Μάκρη.3 

                                                 
1 «Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι και δύο επεισόδια ληστείας στην περιοχή Αραφήνα (Ραφήνα) Αττικής 
τον 19ο αιώνα»,  (βλ. www.emena.gr). 
2 Κιλίφης, τόµ. Α΄, σελ. 93. 
3 Ό.π., σελ. 121. 
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Αργότερα ήρθαν Μικρασιάτες πρόσφυγες, Πελοποννήσιοι και νησιώτες και συγχωνεύτη-
καν µε τους Σαρακατσάνους. Αυτοί αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους της Πεντέλης. 
 

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ 
 

Την εγκυρότερη πηγή για τον αριθµό των σαρακατσάνικων οικογενειών που έζησαν στο 
βουνό δεν τη συναντούµε τόσο στη σχετική βιβλιογραφία, αλλά πολύ περισσότερο στο ίδιο 
το βουνό. Εκεί βρίσκονται παντού σκαλισµένα τα ονόµατα των ανθρώπων αυτών, τα οποία 
συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε από ηµεροµηνία, ενώ σπανιότερα από κάποιο σχέδιο και είναι 
τα ακόλουθα: Μαγγίνας, Καπράλος, Στεργίου, Κλεφτάκης, Μπισµπιρούλας, Ζορµπάς, Πρά-
πας, Αλεξανδρής, Νταβαναγγέλης, Τσούκας, Πανάς, Τζαφέρης, Μπιµπίκος, Σπανός, Τσαρά-
µπαρης, Μπιλιώνης, Μακροδηµήτρης, Νάνος, Κακαβούλης, Κακκαβάς, Μαγγανάς, Μάµα-
λης, Μανώλης, Κόκκαλης, Ποντίκης, Ράπτης, Φλώρος, Γεωργαλάς, Πολύζος, Αποστόλου, 
Μπατρής, Ρουσσάκης, Κιούσης, Γούλας, και Γιαννακόπουλος.  
Από τη βιβλιογραφία µαθαίνουµε ακόµα για τους Σκούφο, Χρυσούλη, Σελιάµη, Ξηντά, 

Τσίρκα, Γεωργάρη, ∆ήµο, Κουβέλη, Καραγιάννη, Λάµπρο, Μπαλιούση, Μακρή, Μεγαγιάν-
νη, Μαντέλα, Σφέτσα, Μπαλκούση, Στηργιό, Μαντύλα και Τσούντη.  
Οι περιφηµότεροι είναι οι Μαγγιναίοι. Επιγραφές τους συναντούµε κυριολεκτικά παντού, 

τόσο στον κύριο όγκο του βουνού όσο και στα υπόλοιπα υψώµατα του ∆ιονύσου και της 
Μαυρηνόρας, µέχρι τον Βρανά και τον Μαραθώνα. Οι Καπραλαίοι βρίσκονταν σε όλη τη δυ-
τική, νότια και ανατολική πλευρά της Πεντέλης, µέχρι το Γεροτσακούλι. Οι Κλεφτάκηδες 
ήταν στην περιοχή από µονή Πεντέλης µέχρι Γεροτσακούλι, ενώ αρκετά συχνή φαίνεται –
βάσει των επιγραφών– η διαµονή τους στο Αγριλίκι. Οι Ζορµπάδες βρίσκονταν κατά κανόνα 
στη βορειοανατολική πλευρά του βουνού, στον ∆ιόνυσο, στο ∆ιονυσοβούνι, στο Αγριλίκι και 
στη Σκάρπα.  
Επίσης, κατά τη Μιχοπούλου, οι Μπισµπιρουλαίοι, από τον Ασπροπόταµο Ξηροµέρου, το 

καλοκαίρι είχαν τα µαντριά τους στην Παλαιά Πεντέλη, ενώ το χειµώνα κατέβαιναν στο εκ-
κλησάκι της Αγίας Παρασκευής στο Πικέρµι. Στη Νταού υπήρχαν και οι Καψάληδες, οι 
Στεργίου, οι Χρυσούληδες και οι Κακαβουλαίοι που αναφέρουν ως τόπο καταγωγής τους τη 
Ζήρεια. Οι Σαρακατσάνοι της Ραφήνας απέκτησαν σχέσεις µε τους Σαρακατσάνους του δρό-
µου προς Μαραθώνα στην περιοχή Γεροτσακούλι. 
Οι Καπραλαίοι, κατά τη Μιχοπούλου, εγκαταστάθηκαν αρχικά στο Χαρβάτι και κατόπιν 

στην Παλαιά Πεντέλη, στο Πικέρµι και στη Ραφήνα. Καπραλαίοι υπήρχαν επίσης και στη 
∆ιασταύρωση της Ραφήνας. Οι Ξηνταραίοι είχαν τα χειµαδιά τους στο Πικέρµι και ήταν επί-
σηµοι ψήστες στα υπαίθρια γεύµατα του βασιλιά.  
Στη Ραφήνα υπήρχαν κι άλλες οικογένειες Σαρακατσάνων οι οποίες ασχολούνταν και µε 

την καλλιέργεια της γης από τις αρχές του 20ού αιώνα.1 
 

3. ∆ΙΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Ένας από τους τελευταίους βοσκούς του βουνού ήταν ο γεννηθείς το 1916 Θωµάς Καπράλος. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο η οικογένειά του έχει ιστορία 600 χρόνων στην Πεντέλη. Όπως διηγεί-
ται: «Ήταν έξι αδέλφια, πέντε αγόρια και ένα κορίτσι, Σαρακατσάνοι από τη Ρούµελη. Οι 
Τούρκοι είχαν σκοτώσει τον πατέρα τους και κάποτε οι Τσέτες πήγαν να αρπάξουν το κορίτσι. 
Από τα πέντε αδέλφια, που τους εξουδετέρωσαν, σκοτώθηκαν τα δύο. Τότε έφυγαν από την Άµ-
φισσα και ήρθαν στη Μονή Πεντέλης ως υπηρέτες. Και ο πατέρας µου υπηρέτης ήταν στο µο-
ναστήρι, όπου και παντρεύτηκε».2 
Κάποιος άλλος, της οικογένειας των Καπραλαίων, ο Αναστάσης Καπράλος, αφηγούνταν 

ότι το χειµώνα του 1910 τον έπιασε χιονοθύελλα στο ξωκκλήσι των Αγίων Ασωµάτων και 
πέρασε τη νύχτα στα παλιά κελιά των µοναχών. Τον βρήκαν οι καλόγεροι της µονής τα ξη-
µερώµατα και τον µετέφεραν κάτω µισοπεθαµένο από την παγωνιά. 

                                                 
1 Μιχοπούλου «Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι και δύο επεισόδια ληστείας στην περιοχή Αραφήνα [Ρα-
φήνα] Αττικής τον 19ο αιώνα»,  www.emena.gr 
2 Βλ. Τιµόθεου Κιλίφη, «ΠΕΝΤΕΛΗ», τόµ. Α΄, σελ. 87. 
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Ένας άλλος, ο Παύλος Καπράλος, λέει πως οι πρώτες στάνες στην Πεντέλη ήρθαν περί το 
1650 από τους Καπραλαίους. Η δε γιαγιά του, η Ιωάννα, τους είχε πει ότι το καλοκαίρι του 
1890 ή του 1891 ξέσπασε πυρκαγιά στις στάνες που βρίσκονταν στην περιοχή του σηµερινού 
στρατιωτικού νοσοκοµείου 414 στην Παλαιά Πεντέλη. Αυτό φυσικά είχε σαν επακόλουθο να 
πάρει φωτιά το δάσος, ενώ τα µαντριά σώθηκαν ύστερα από ...«θαυµατουργή» επέµβαση της 
κάρας του αγίου Τιµοθέου την οποία µετέφεραν µαζί τους οι καλόγεροι της µονής που έ-
σπευσαν προς τα µαντριά.  
Επίσης, η µητέρα του Παύλου Καπράλου, ∆ήµητρα, αφηγείται ότι µια νύχτα έκαναν έφοδο 

ληστές στα µαντριά. Τότε οι τσοπάνηδες έριξαν στον αέρα κι έφυγαν οι ληστές. Πολλοί τέ-
τοιοι γύριζαν άλλωστε σε όλη την περιοχή του βουνού, αλλά κατά τη ∆. Καπράλου οι τσοπά-
νηδες πάντοτε τους αντιµετώπιζαν οπλισµένοι, ενώ υπήρξαν και φορές όπου στήνονταν κα-
νονικές µάχες. Ωστόσο, πολλές φορές είχαν πέσει θύµατα κλοπής.1 

O Γιώργος Μπισµπιρούλας, εργαζόµενος επί δεκαετίες στη µονή, αφηγήθηκε στον Τιµόθεο 
Κιλίφη ότι ο πατέρας του το 1875 ήταν τσοπάνος στα πρόβατα της µονής και πως η µονή τό-
τε είχε περί τα 500 γιδοπρόβατα, ενώ τα µαντριά της βρίσκονταν στο Γεροτσακούλι. Ηγούµε-
νος τότε ήταν ο Μητροφάνης, ο οποίος είχε εντρυφήσει στις φυτοκαλλιέργειες και στις δε-
ντροφυτεύσεις της µονής. Ιδιαίτερα είχε φυτέψει ελαιόδενρα, και ολόκληρη η περιοχή λεγό-
ταν «Μητροφάνη».2 Και συµπληρώνει ο Κιλίφης: «Γενικότερα η Μονή την εποχή εκείνη διέ-
θετε πολλά ’λιοστάσια, βοσκοτόπια, πευκώνες και λατοµεία τα οποία –όπως προελέχθη– ενοί-
κιαζε σε διάφορους ντόπιους Πεντελιώτες ή και άλλους Αρβανίτες από τα γύρω αρβανιτοχώρια. 
Είχε και πολλούς τσελιγκάδες, οι οποίοι µερικές φορές τσακώνονταν µεταξύ τους για τους βο-
σκότοπους. Υπήρξαν και τραυµατισµοί σοβαροί. Το 1920 τα πρόβατα τα είχαν οι τσελιγκάδες Γ. 
Τσίρκας, Σταµάτης Καπράλος και Ευάγγελος Καψάλης-Στεργίου».3 
 

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Στις αρχές του 20ού αιώνα, επήλθαν καθοριστικές µεταβολές στο χώρο της κτηνοτροφίας. 
Παρατηρείται συσπείρωση µικρών ή µεσαίων συνεταιρισµών από καλλιεργητές γης –
µικροϊδιοκτήτες και ακτήµονες– όσο και από κτηνοτρόφους. Με επικεφαλής τον πρόεδρό 
τους, τον αρχιτσέλιγκα, οι συνεταιρισµοί αυτοί θα έχουν βασικό µέληµά τους να ενοικιάζουν 
εκτάσεις, κυρίως µοναστηριακές, στις οποίες τα µέλη τους θα µπορούν να βόσκουν τα ζώα 
τους, αλλά και να επιδίδονται σε µικρές καλλιέργειες. Στην Πεντέλη, οι συνεταιρισµοί ανα-
πτύχθηκαν στις περιοχές Πικερµίου, Ραφήνας και στον Κοκκιναρά. Για τον Κοκκιναρά συ-
γκεκριµένα ανέφερε ένας πληροφορητής στη Μιχοπούλου: «Ο συνεταιρισµός είχε ενοικιάσει 
το χτήµα της Μονής, το βοσκότοπο δηλαδή, από τα σύνορα της Ραφήνας, τα σύνορα της Νέας 
Μάκρης, µέχρι τον Κοκκιναρά στην Πεντέλη. [...] Του Κοκκιναρά ήταν άλλο λιβάδι, ήταν της 
Μονής Πετράκη, το είχαν άλλοι. Οι συνεταιρισµός είχε ενοικιάσει το χτήµα της Μονής [Πεντέ-
λης] όλο – και [...] το λιβάδι , το βοσκότοπο δηλαδή, και [...] τα καλλιεργήσιµα. Αλλά ο συνε-
ταιρισµός δεν ήξερε από τέτοια πράγµατα [...] και σιγά σιγά το µοναστήρι τα ’δωνε στους χω-
ριάτες, στους Αρβανίτες, στους Σπαταναίους και τέτοια».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Κιλίφης, ό.π., σελ. 120. 
2 Ό.π., σελ. 122. 
3 Ό.π. 
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Κονάκια βοσκών στην Πεντέλη. (Αρ. φωτ. Dorothy Thompson. Παρατίθεται από την Αµερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. [Βλ. http://ascsa.net]. ∆εξ φωτ. αγνώστου – παρατίθεται  

στο διαδίκτυο] 
 
 

 
Σαρακατσάνοι της Πεντέλης. (Φωτ. από το βιβλίο του Τ. Κιλίφη «ΠΕΝΤΕΛΗ» τόµος Α΄) 

 
 
 



Κεφάλαιο 7 
 

ΟΙ ΡΕΤΣΙΝΙΑΡΗ∆ΕΣ 
 
 

1. Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ 
 

Ήδη από τη δεκαετία του 1940 η µονή Πεντέλης νοίκιαζε τα δάση της υποτιθέµενης ιδιοκτη-
σίας της σε διάφορες βιοµηχανίες µε εκατοντάδες εργάτες στο ενεργητικό τους, οι οποίοι µε 
τις οικογένειές τους ξεκινούσαν κάθε 25η Μαρτίου για την Πεντέλη, και µάζευαν το ρετσίνι 
το οποίο εµπορεύονταν. Σχετικές ανακοινώσεις υπήρχαν στις εφηµερίδες της εποχής.1 
Κατά τη λαογράφο Αγγελική Τσεβά: «Το µοναστήρι της Πεντέλης είχε στην κατοχή του µια 

τεράστια έκταση που άρχιζε από Κηφισιά και έφτανε στη Βραυρώνα (Βραώνα όπως τη λέµε στα 
Μεσόγεια). 
Αυτή η περιοχή ήταν γεµάτη από πεύκα και ελιές. 
Η Μονή Πετράκη2 αδυνατούσε να φροντίσει µόνη της όλο αυτό το µέρος, και έτσι κάνοντας 

δηµοπρασίες κάθε 4 χρόνια έδινε τον τόπο σε ενοικιαστές. 
Άλλοι έπαιρναν τους ελαιώνες και πλήρωναν µε λάδι το Μοναστήρι, κι άλλοι εκµεταλλεύο-

νταν τις πευκόφυτες περιοχές. Οι ενοικιαστές των πεύκων ήταν οι βιοµηχανίες που επεξεργάζο-
νταν το ρετσίνι. Τέτοιες υπήρχαν στην Αθήνα, στο Κορωπί και αλλού».3 
 

2. ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 
 

Οι ρητινοσυλλέκτες, οι «ρετσινιάρηδες» όπως τους αποκαλούσαν, ήταν κυρίως Αρβανίτες 
των Μεσογείων· έρχονταν από Κορωπί, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Λιόπεσι, αλλά και από τη 
Μάνδρα. Στο βουνό εργάζονταν από τα τέλη Μαρτίου έως τέλος Οκτωβρίου. 
Οι περισσότερες, αν όχι όλες, οικογένειες των ρετσινιάρηδων έµεναν µόνιµα στην Πεντέλη, 

για όσο δηλαδή διαρκούσε η εργασία (7 µήνες). Φρόντιζαν να συγκεντρώσουν από το σπίτι 
τους όλα τα απαραίτητα, µαζί τους ακόµα έπαιρναν ακόµα και ζωντανά, κότες, κατσίκες και 
οτιδήποτε θα µπορούσε να τους προσφέρει κάτι στο διάστηµα παραµονής στο βουνό.  
Οι καλύβες τους κατασκευάζονταν µε ό,τι υλικό έβρισκαν τριγύρω, καθώς επίσης υπήρχε 

µαντρί για τα ζώα και ένα µικρό φουρνάκι για το ψωµί. Για τον ύπνο χρησιµοποιούσαν χο-
ντρές κουβέρτες χειροποίητες. Το φαγητό της εργασίας έµπαινε σε ταγάρια, τα οποία περιεί-
χαν µια στάµνα µε νερό, ψωµί, ελιές, κρεµµύδι και ρετσινάτο κρασί που έφτιαχναν οι ίδιοι.4 
Όπως γράφει η Τσεβά, η οµορφιά του δάσους δεν άφησε αδιάφορους τους ανθρώπους αυ-

τούς: «Οι ακτίνες του ήλιου δεν µπορούσαν να αγγίξουν τη γη του βουνού. Θυµούνται οι παλιοί 
και λένε χαρακτηριστικά: Ήταν τόσο πυκνά τα πεύκα που δεν τα τρύπαγε φίδι. [...] 
Λένε ακόµα, οι λίγοι γέροι ρετσινιάρηδες που έχουν αποµείνει ότι το ωραιότερο δάσος στην 

Αττική ήταν της “Μεντέλης” και ανοίγουν διάπλατα τα µάτια τους από θαυµασµό». 

                                                 
1 «Εκτίθεται εις πλειοδοτικήν επαναληπτικήν δηµοπρασίαν η 5ετής µίσθωσις της ρητινοσυλλογής του δά-
σους της Ι. Μονής Πεντέλης, ενεργηθησοµένη την 17 Μαΐου ηµέραν Κυριακήν και ώραν 10-12 π.µ. εις τα 
εν Αθήναις γραφεία της Ι. Μονής. Όροι συγγραφής υποχρεώσεων ευρίσκονται κατατεθειµένοι εν τοις 
γραφείοις, ων οι βουλόµενοι δύνανται να λάβουν γνώσιν καθ’ εκάστην» (“Αθηναϊκά Νέα”, 16/5/1942, 
σελ. 2). Επίσης: «Η Ιερά Μονή Πεντέλης εκτίθησιν εις πλειοδοτικήν δηµοπρασίαν την επί 5ετίαν εκµί-
σθωσιν της ρητινοσυλλογής του πευκοδάσους της ιδιοκτησίας αυτής. 
Η δηµοπρασία διενεργηθήσεται την 21ην Απριλίου 1963, ηµέραν Κυριακήν και ώραν 10-12 µεσηµβρι-

νήν εις τα ενταύθα και επί της οδού Κορνάρου αριθ. 4 γραφεία της Ιεράς Μονής, ένθα οι ενδιαφερόµενοι 
δύνανται να λάβουν γνώσιν των όρων συγγραφής υποχρεώσεων και της σχετικής διακηρύξεως καθ’ εκά-
στην και ώραν 10-12 µεσηµβρινήν, πλην Κυριακών και εορτών». (“ΤΟ ΒΗΜΑ”, 6/4/63, σελ. 3) 
2 Εδώ δηµιουργείται µια σύγχυση, µιας και η Τσεβά αναφέρει προηγουµένως τη µονή Πεντέλης που 
είναι και το σωστό. Η µονή Πετράκη δεν σχετίζεται µε τα παραπάνω.  
3 Πανελλήνιο Λαογραφικό Συµπόσιο: «Ιστορία, Θρύλοι και Παραδόσεις του Πεντελικού Βουνού», 
σελ. 71. 
4 Α. Τσεβά, ό.π. 
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Ρητινοσυλλέκτης στο δάσος της Πεντέλης. (Φωτ. από το βιβλίο του  

Τ. Κιλίφη «ΠΕΝΤΕΛΗ», Β΄ τόµος, σελ. 97.) 
 

3. Η ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΟΓΗ 
 

Για να αρχίσει το «χτύπηµα» των πεύκων χώριζαν το βουνό σε ζώνες, όπου κάθε εργάτης έ-
παιρνε τη δική του. Οι περισσότεροι εξ αυτών δούλευαν για λογαριασµό της βιοµηχανίας που 
τους είχε προσλάβει. Υπήρχε όµως και µια µικρή µερίδα εργατών η οποία επινοίκιαζε τµήµα 
του δάσους, και δούλευε ανεξάρτητα πληρώνοντας το ενοίκιο µε ένα µέρος από το ρετσίνι 
που µάζευε. Το υπόλοιπο το πουλούσε όπου ήθελε. 
Οι νεαροί εργάτες έπαιρναν τα περισσότερα πεύκα στη δούλεψή τους (3 έως και 5.000 

πεύκα) ενώ οι µεγαλύτεροι λιγότερα, προφανώς επειδή η δουλειά ήταν σκληρή. Σε κάποιες 
περιπτώσεις βοηθούσαν ακόµα και γυναίκες µε παιδιά.  
Με το ξηµέρωµα ο κάθε εργάτης έπαιρνε το «λούρι του» (έτσι έλεγαν στα αρβανίτικα την 

κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσει κάθε εργάτης µέσα στο δάσος). Έλεγχαν όλα τα τε-
νεκεδάκια που ήταν κολληµένα στο κάτω µέρος της πληγής στον κορµό του δέντρου. Φρό-
ντιζαν να τα καθαρίζουν από τις ακαθαρσίες, γιατί το ρετσίνι µαυρίζει όταν πέσει σε βρόµικο 
κουβαδάκι και πουλιέται σε πολύ χαµηλή τιµή ή είναι σχεδόν άχρηστο.  
Μαζί τους είχαν ένα εργαλείο που µοιάζει µε σκεπάρνι, αλλά πρόκειται για ένα είδος ξυ-

ραφιού, καλά ακονισµένου. Με αυτό έξυναν ελαφρά την παλιά επουλωµένη πληγή (η οποία 
είχε ανοιχτεί 6-7 µέρες πριν), τόσο ώστε το δέντρο να αρχίσει να βγάζει το ρετσινένιο δάκρυ 
το οποίο εν συνεχεία στάζει σταγόνα-σταγόνα στο τενεκεδάκι.  
Για το χτύπηµα υπήρχε ένας κανονισµός. ∆ε δούλευαν πάνω σε µικρά πεύκα, γιατί κάθε 

ενέργεια σε αυτά θα τα κατέστρεφε, ενώ αν παρέβαιναν τον κανονισµό είχαν κυρώσεις. Και 
για το λόγο αυτό η εργασία γινόταν υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο της δασοφυλακής. Ε-
ποµένως, όποιος το έκανε έχανε το ρετσίνι που έβγαζε από την παράνοµη εργασία, και κά-
ποιες φορές πολύ παραπάνω. Ακολούθως δικαζόταν και πλήρωνε πρόστιµο.  
Το µάζεµα του ρετσινιού γινόταν κάθε 20 µέρες, και εδώ ήταν το δυσκολότερο µέρος της 

δουλειάς. Φόρτωναν στην πλάτη τους το καρόκι. Έτσι λέγεται στα αρβανίτικα ένας µεγάλος 
κουβάς, άλλοτε µε σχοινένια χέρια και άλλοτε µε ξύλινα. Φορτωµένοι µε το καρόκι πήγαιναν 
πεύκο-πεύκο και µέσα του άδειαζαν το ρετσίνι από τα τενεκεδάκια, καθαρίζοντάς το από ό,τι 
ξένο είχε πέσει µέσα. Συχνά έτριβαν τα χέρια τους µε χώµα για να µην κολλάνε. Η δουλειά 
γινόταν δυσκολότερη εξαιτίας και της κάψας του καλοκαιριού. Για να φτάσει ο καθένας στο 
ταγάρι του και να ξεδιψάσει, έπρεπε προηγουµένως να είχε τελειώσει όλο το «λούρι». Κατό-
πιν άδειαζαν το ρετσίνι σε µεγάλα βαρέλια, τα οποία παραλάµβαναν άλλοι εργάτες και έ-
στελναν το ρετσίνι στην επεξεργασία.  
Από την απόσταξη του ρετσινιού έβγαινε νέφτι και κολοφώνιο, τα οποία κατόπιν εξήγαν 

στο εξωτερικό.1 

                                                 
1 Α. Τσεβά, ό.π.  



Κεφάλαιο 8 
 

Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 
 
 

Όπως είπαµε, µετά τη Μικρασιατική καταστροφή πολλοί πρόσφυγες έφτασαν και στην Πε-
ντέλη. Ανάµεσά τους υπήρχαν και φυµατικοί οι οποίοι, µαζί µε άλλους φυµατικούς από άλ-
λες περιοχές, έµεναν γύρω από την Αγία Τριάδα του Νερού. Όπως αφηγήθηκε ο Γιάννης Πα-
νέτης στον Τ. Κιλίφη, το 1922 ήρθε ο γιατρός Θωµάς Βαλάσης φυµατιολόγος, και µαζί µε 
τον αδελφό του Βασίλειο Βαλάση προσέφεραν οικειοθελώς τις ιατρικές υπηρεσίες τους 
στους φυµατικούς.1 
Εκεί έµειναν ως το 1937, οπότε µετοίκησαν βιαίως στη Νέα Πεντέλη το 1937. Όπως έλεγαν 

οι ίδιοι, εκδιώχθηκαν επειδή ήταν φυµατικοί και εποµένως... χαλούσαν τον τουρισµό. Ο βα-
σιλιάς Γεώργιος ο Β΄ ήθελε την Παλαιά Πεντέλη για θέρετρο. Ο τότε υπουργός τουρισµού 
Νικολούδης διέταξε να φύγουν οι παράγκες των φυµατικών και να µεταφερθούν στη Νέα 
Πεντέλη για λόγους «τουριστικής ευκοσµίας». Στη βίαιη εκδίωξή τους (επί δικτατορίας Με-
ταξά) πρωτοστάτησε κάποιος ονόµατι Νέρης, ο οποίος µέσα σε 15 µέρες είχε εκτοπίσει ό-
λους τους πρόσφυγες και τους φυµατικούς στα –παρθένα τότε– δάση της Νέας Πεντέλης.2 
Σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας “Ελεύθερο Βήµα” της 6/7/1937 διαβάζουµε: «Τα υπουργεία 

Τουρισµού ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και Υγιεινής καθόρισαν διάφορες θέσεις στην Πεντέλη 
για τους πάσχοντες από διάφορες ασθένειες. Η µία θέση αυτή βρισκόταν στην περιοχή της εκ-
κλησίας του Αγ. Σύλλα, η σηµερινή Νέα Πεντέλη. Αυτή ήταν η ζώνη υγιών. Η ζώνη των ασθε-
νών βρισκόταν χαµηλότερα, δίπλα στη λίµνη Θάλωσσι».  
Γνωστοί φυµατικοί της Πεντέλης ήταν και οι ποιητές Γιώργος Κοτζιούλας και Κώστας 

Κρυστάλλης, οι οποίοι έγραψαν ποιήµατα για την Πεντέλη και τη διαµονή τους εκεί (βλ. κεφ. 
7). Υπήρξαν όµως και δύο ρεµπέτικα τραγούδια, γραµµένα από φυµατικούς, στα οποία συ-
νοψίζεται όλη η οδύνη και ο τρόµος των ανθρώπων αυτών. Το ένα είναι το «Μεσ’ στης Πε-
ντέλης τα Βουνά», (1940) σε στίχους του Χαράλαµπου Βασιλειάδη και µουσική του Στράτου 
Παγιουµτζή: 

 

Μες της Πεντέλης τα βουνά 
στα πεύκα τριγυρίζω 

τον Χάρο ψάχνω για να βρω 
µα δεν τον εγνωρίζω 
Ένα γλυκό ξηµέρωµα 
τον Χάρο ανταµώνω 

µες της Πεντέλης τα βουνά 
και του µιλώ µε πόνο 
Χάρε του λέω άσε µε 
ακόµα για να ζήσω 

έχω γυναίκα και παιδιά  
πες µου πού θα τ’ αφήσω 
Με βλέπει και χαµογελά 
κι αρχίζω πια να σβήνω 
µου λέει µε δυνατή φωνή  
σε παίρνω δε σ’ αφήνω. 

 
Το δεύτερο είναι «Τα Πεύκα της Πεντέλης» (1937), σε στίχους και µουσική του Στέλιου Κε-
ροµύτη: 
 

Η µόνη µου παρηγοριά 
τα πεύκα της Πεντέλης, 

                                                 
1 Κιλίφης, τόµ. Α΄, σελ. 123. 
2 Κιλίφης τόµ. Α΄, σελ. 314. 
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είν’  ο γιατρός που µε κοιτά αµάν, αµάν, 
µάνα µου µη σε µέλλει, 

είν’  ο γιατρός που µε κοιτά αµάν, αµάν, 
µάνα µου µη σε µέλλει. 

 
Μάνα µου, βήχας µ’ έπιασε, 

αίµα βγάζει το στόµα, 
πότε, Θεέ, το σώµα µου αµάν, αµάν, 

θ’ αναπαυτεί στο χώµα, 
πότε, Θεέ, το σώµα µου αµάν, αµάν, 

θ’ αναπαυτεί στο χώµα. 
 

Γιατί γινάτι το ’βαλες 
φθίση να µε πεθάνεις, 

τη δύστυχη µανούλα µου αµάν, αµάν, 
σκληρά, να την πικράνεις, 

τη δύστυχη µανούλα µου αµάν, αµάν, 
σκύλα, να την πικράνεις. 

 
Μάνα µου µην πικραίνεσαι 

τώρα αποφάσισέ το 
και µια φορά το µνήµα µου αµάν, αµάν 

έλα και δρόσισέ το 
και µια φορά το µνήµα µου αµάν, αµάν 

έλα και δρόσισέ το. 
 
Για τη σύνδεση του ρεµπέτικου τραγουδιού µε τη νόσο της φυµατίωσης ο ιατρός Γ. Εµ. ∆ρα-
κωνάκης γράφει τα εξής: «Το ρεµπέτικο τραγούδι σαν έκφραση του ελληνικού λαϊκού πολιτι-
σµού είναι είδος του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Αναπτύσσεται πρώτα σε περιθωριακές οµά-
δες. Μετά τη µικρασιατική καταστροφή παραλαµβάνεται και αναπτύσσεται από τα χαµηλά ει-
σοδηµατικά στρώµατα, των προσφύγων αρχικά, µε την πληθώρα των προβληµάτων που τους 
απασχολούσαν. Τα προβλήµατα αυτά αποτέλεσαν υλικό για το ρεµπέτικο. […]  Η φυµατίωση εί-
ναι µια λοιµώδης νόσος που προσβάλλει όλα τα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα 
προσβάλλει τα άτοµα των χαµηλότερων εισοδηµατικά στρωµάτων και αυτά µε κακές συνθήκες 
διαβίωσης, παράγοντες που επηρεάζουν δυσµενώς και την πρόγνωση της νόσου. Η φυµατίωση 
δεν άφησε αδιάφορους αυτούς που ανάπτυξαν το ρεµπέτικο τραγούδι, που ανάδειξαν µε τα τρα-
γούδια τους αυτά ποικιλία θεµάτων και που είδαν να χάνονται συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες. 
Καµιά άλλη νόσος δεν τραγουδήθηκε τόσο πολύ στο ρεµπέτικο τραγούδι, όσο η φυµατίωση. 
Το ρεµπέτικο δεν κατονοµάζει ποτέ τη φυµατίωση, αφού αποφεύγει τις λέξεις που δηµιουρ-

γούν έντονα δυσάρεστα συναισθήµατα, υιοθετούνται οι γενικότερα χρησιµοποιούµενοι από το 
λαό όροι φθίση, χτικιό, µαράζι, µεράκι.  
Ο Koch R. είχε ανακαλύψει το µυκοβακτηρίδιο της φυµατίωσης το 1882. Όµως, αν και τα 

ρεµπέτικα που µνηµονεύουν τη νόσο γράφτηκαν πολύ αργότερα, η αιτιολογία της νόσου δεν α-
πηχείται στα τραγούδια. Όταν αρρωστήσει κανείς από φυµατίωση η αιτία είναι το «γραπτό» ή η 
τιµωρία. Αντίθετα στα ρεµπέτικα αναφέρονται πολύ παραστατικά τα συµπτώµατα της νόσου, 
βήχας, αιµόπτυση, βαθµιαία απίσχναση. περιγράφονται οι χώροι όπου εξελισσόταν το δράµα, 
ως και η κατάληξή της, ο θάνατος, που τον θεωρούσαν σίγουρο. […]  
Το ρεµπέτικο τραγούδι περιγράφει την απελπισία, την αγωνία, τη µοιρολατρία, το αίσθηµα 

αδικίας σε ένα νέο άνθρωπο που πάσχει από θανατηφόρο νόσηµα. Είναι κοινή αντίληψη πως 
αν ο ηλικιωµένος άνθρωπος πεθαίνει άρρωστος, ο νέος κτυπιέται πάντα άδικα από µια νόσο 
που είναι θανατηφόρος. 

[…] Αν και υπάρχουν τραγούδια µε αναφορές στο φίλο ή στους φίλους που παραστέκουν, η 
συµπαράσταση φαίνεται να είναι τελικά έργο της µάνας, αφού στην Ελλάδα η µητέρα είναι ένα 
ιδιαίτερα σηµαντικό άτοµο, µε άµεση σχέση µε τη ζωή, την αρρώστια, το θάνατο. Οι αναφορές 
είναι ποικίλες, τρυφερές, οδυνηρές. Στο ρεµπέτικο δεν υπάρχει αναφορά στον πατέρα. 
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Μελετώντας το ρεµπέτικα τραγούδια για τη φυµατίωση, διαπιστώνει κανείς ότι όταν χορεύο-
νται, στη συντριπτική πλειοψηφία ακολουθούν ρυθµό ζεϊµπέκικου και κανένα ρυθµό χασάπικου 
χορού. Για το γεγονός αυτό υπάρχει εξήγηση. Ο χασάπικος είναι χορός συντροφικός, χορός ο-
µάδας στενών φίλων, µε συγκεκριµένα βήµατα και τέλειο συγχρονισµό των χορευτών. Ο ζεϊ-
µπέκικος είναι ένας µοναχικός χορός, χωρίς συγκεκριµένες φιγούρες, που αφήνει το χορευτή να 
αυτοσχεδιάσει, εκφράζοντας τον εαυτό του σε µια µοναχική εξοµολόγηση. Μόνος του είχε µεί-
νει και ο φυµατικός, ακόµη και στα πλαίσια µιας ιδιαίτερης κοινωνικής οµάδας. Ακόµη και αν 
οι άλλοι δεν τον εγκατέλειπαν, ο ίδιος βάδιζε µόνος του τον αργό, παραπονεµένο και µοναχικό 
δρόµο του συνήθως επερχόµενου θανάτου του».1 

 
 

 
Στην επιγραφή διαβάζουµε την περίεργη λέξη  «Φλεµοτόµος».  
Είναι µάλλον βέβαιο ότι σκαλίστηκε από κάποιον φυµατικό. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 

 
Κοπέλες µε φυµατίωση στο σανατόριο Πεντέλης περί το 1945.  

(Φωτ. Βούλα Θεοχάρη Παπαϊωάννου)

                                                 
1 Περιοδικό “Ιατρική”, 2004. 



Κεφάλαιο 9 
 

Η ΠΕΝΤΕΛΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 

 
Η Πεντέλη, ένα βουνό τόσο ξεχωριστό ανάµεσα στο υπόλοιπο αττικό τοπίο, ήταν αδύνατο να 
αφήσει ασυγκίνητους τους ανθρώπους του πνεύµατος. Μέσα από τα κείµενα τα οποία άφη-
σαν πίσω τους, ο αναγνώστης τους καταλαβαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί ήταν µαγεµένοι, 
σχεδόν στοιχειωµένοι, θα λέγαµε, από την οµορφιά του πεντελικού τοπίου. Η Πεντέλη µι-
λούσε µέσα στην ψυχή τους, ύφαινε τα όνειρά τους, ήταν παρηγοριά στην οδύνη και στον 
πόνο τους. Σε εκείνη συναντούσαν το πρόσωπο της µάνας, της φίλης και της ερωµένης, και 
αυτό είναι ίσως το µόνο στοιχείο που συνδέει αυτούς τους ανθρώπους µε τους σύγχρονους 
εραστές και “εµµονικούς” µε το βουνό αυτό. Οι τελευταίοι, είναι ίσως και οι µόνοι που µπο-
ρούν να καταλάβουν καλύτερα από τον καθένα τι ακριβώς ένιωθαν όλοι αυτοί οι συγγραφείς 
και ποιητές, τους οποίους θα γνωρίσουµε ευθύς παρακάτω. 
 

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 
 

Ο ∆ηµήτριος Καµπούρογλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεµβρίου του 1852, και ήταν 
γιος του Κωνσταντινουπολίτη Γρηγορίου Καµπούρογλου, ιδρυτή της Εθνικής θεατρικής 
σκηνής, και της λογίας Μαριάννας Σωτηριανού-Γέροντα. Η πρώτη του επαφή µε την Πεντέ-
λη ήταν το 1853, βρέφος ακόµα, όταν παραθέριζε εκεί µαζί µε τη µητέρα του. Την ίδια χρο-
νιά βαφτίστηκε στη µονή Πεντέλης από τον αυλάρχη του Όθωνα Π. Νοταρά. Όπως σχολίασε 
ο ίδιος στα «Αποµνηµονεύµατά» του για την ηµέρα εκείνη: «Θα ήµουν φαίνεται εύσαρκος. 
∆ι’ αυτό και εκτύπησα το κεφάλι µου εις την κολυµβήθραν του Μοναστηριού, [...] Αυτό ήταν το 
πρώτο του κεφαλιού µου χτύπηµα». 
Σπούδασε νοµικά στο πανεπιστήµιο Αθηνών, και εργάστηκε αργότερα ως δικηγόρος. Το 

διάστηµα 1873-1881 υπήρξε αρχισυντάκτης της «Εφηµερίδος» του εκδότη ∆ηµήτριου Κορο-
µηλά. Το 1881, αποχωρώντας από την αρχισυνταξία της εφηµερίδας ίδρυσε τη δική του εφη-
µερίδα επ’ ονόµατι «Νέα Εφηµερίς». Την περίοδο 1884-1886 ήταν διευθυντής του περιοδι-
κού «Εβδοµάς». 
Φαίνεται πως ο Καµπούρογλου δεν ενδιαφερόταν πραγµατικά για τη δικηγορία. Αυτό που 

τον γοήτευε περισσότερο, και αυτό στο οποίο αργότερα αφιέρωσε τη ζωή του, ήταν η µελέτη 
της ιστορίας και των µνηµείων της παλιάς Αθήνας και της Αττικής, καθώς και οι ατέρµονες 
πεζοπορίες στα πεδινά και ορεινά της Αττικής.  
Το ενδιαφέρον για το χαµένο παρελθόν της Αθήνας φαίνεται ότι ρίζωσε µέσα του όταν α-

κόµα ήταν παιδί. Όπως γράφει ο Iranon: «Από το 1855 η οικογένεια του διαµένει στα Πατήσια. 
Μη έχοντας αδέλφια, ο µικρός Καµπούρογλου περνά το χρόνο του διαβάζοντας. Στο γονικό του 
σπίτι, λόγω και του επαγγέλµατος του πατέρα του, συχνάζουν αρκετοί αγωνιστές της Επανάστα-
σης που αφηγούνται αµέτρητες ιστορίες και κατορθώµατα των παρελθόντων ετών. Έτσι, ο Κα-
µπούρογλου µεγαλώνει µέσα σε ένα περιβάλλον διαποτισµένο από την αθηναϊκή ατµόσφαιρα 
και αναπτύσσει ζωηρό ενδιαφέρον γύρω από οτιδήποτε είχε σχέση µε την παλιά Αθήνα και Ατ-
τική. Η έλλειψη συναναστροφής µε συνοµηλίκους του συντείνει στη διαµόρφωση ενός αρκετά 
µοναχικού χαρακτήρα. Όπως σηµειώνει ο ίδιος στα “Αποµνηµονεύµατα” του: “Ούτε ένα παι-
δάκι δεν ενθυµούµαι να εγνώρισα εις την µικράν µου ηλικίαν. Έπαιζα µόνος µου, αλλά και όλοι 
του σπιτιού, συγγενείς και φίλοι και οι της υπηρεσίας, µε την µητέρα µου επί κεφαλής, έκαναν 
ό,τι ηµπορούσαν δια να µε διασκεδάσουν” ». 
Εν συνεχεία, ο ίδιος ερευνητής γράφει: «Η δικηγορία θα τον απασχολήσει επί αρκετά χρόνι-

α. Όµως, η ανιαρή ενασχόληση µε τις δικαστικές υποθέσεις των πελατών του δεν ταίριαζε µε τα 
πραγµατικά του ενδιαφέροντα. Ο Καµπούρογλου, συµπιέζοντας τις λοιπές του δραστηριότητες, 
αφιερώνει τον ελεύθερο του χρόνο στη µελέτη του χαµένου παρελθόντος της Αθήνας και της Ατ-
τικής. Με ασυνήθιστη µεθοδικότητα, υποµονή και επιµονή, συλλέγει κάθε πληροφορία και στοι-
χείο, ανατρέχει σε κάθε πιθανή πηγή, αφιερώνει µέρες και µήνες στην προσεκτική παρατήρηση 
του κάθε µνηµείου. Φτάνει στο σηµείο να περιφέρεται από σπίτι σε σπίτι και να “ ανακρίνει” 
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τους γεροντότερους Αθηναίους της εποχής του για την παραµικρότερη πληροφορία. ∆εν αρκεί-
ται στην επιφανειακή ανάλυση αλλά προσπαθεί να διασταυρώνει το κάθε στοιχείο και να το 
“ δένει” µε τα υπόλοιπα, αρνούµενος να επαναπαυθεί στην πρόχειρη έρευνα και να ναρκισσευ-
θεί µε µια ωραία και εντυπωσιακή εικόνα της δουλειάς του».1 
Έτσι, το 1889 εκδίδεται ο πρώτος από τους τρεις τόµους της «Ιστορίας των Αθηναίων», και 

ένα χρόνο αργότερα ο πρώτος τόµος του τρίτοµου έργου «Μνηµεία της Ιστορίας των Αθη-
ναίων».2 
Το 1891, εγκαταλείπει οριστικά τη δικηγορία και προσλαµβάνεται στην Αρχαιολογική Υ-

πηρεσία, και ένα χρόνο µετά διορίζεται επιµελητής των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης. Όπως επισηµαίνει και ο Iranon, δε θα µπορούσε να υπάρξει καταλληλότερη εργασία για 
τον Καµπούρογλου, που βρέθηκε πλέον στο στοιχείο του, µακριά από τις ανιαρές για αυτόν 
νοµικές υποθέσεις. Τώρα βρισκόταν ανάµεσα σε χιλιάδες βιβλία και χειρόγραφα από τη µε-
λέτη των οποίων άντλησε πλούσιο υλικό, για να ακολουθήσει πληθώρα νέων µελετών ιστο-
ρικού κυρίως περιεχοµένου, που εκδόθηκαν από τον Καµπούρογλου στα χρόνια που ακολού-
θησαν.  
Το 1917, µε την τότε άρση της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων, ο Καµπούρογλου, 

σε ηλικία 65 ετών, παύεται από διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης· γεγονός που θα τον λυ-
πήσει αρκετά, αλλά χωρίς ωστόσο να τον κάνει να το βάλει κάτω. Εντατικοποιεί τις εξορµή-
σεις του σε ολόκληρη την Αττική, σε κάθε κάµπο, λόφο και βουνό. Στο σηµείο αυτό, δεν 
µπορώ να µην προσυπογράψω τον σχετικό σχολιασµό του Iranon: «Την επαφή µε τη φύση τη 
βίωνε ως µυσταγωγία, απέχοντας παρασάγγας από τους “ φυσιολάτρες” κυνηγούς, που µε το 
δήθεν άθληµά τους σκοτώνουν ανυπεράσπιστα ζωάκια, και κάποιους εκδροµείς που αφαιρούν 
τα στολίδια του δάσους για να τα βάλουν στο σπίτι τους, αφήνοντας πίσω τους σκουπίδια». 
Τα του ορειβατικού βίου του Καµπούρογλου θα τ’ αφήσουµε για το επόµενο κεφάλαιο.  
∆εν εκλείπει βεβαίως και η συγγραφική του δραστηριότητα· πολλά έργα του εκδόθηκαν 

κατά το διάστηµα από το 1917 έως το 1926. 
Το 1927 ήταν η χρονιά της αναγνώρισης του έργου του Καµπούρογλου. Κατόπιν ψηφοφο-

ρίας µεταξύ των ακαδηµαϊκών, ο Καµπούρογλου γίνεται ο πρώτος ακαδηµαϊκός. Το 1934 και 
1935 διατελεί πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών. 
Στις 19 Απριλίου του 1939 έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του στην πλατεία Φιλο-

µούσου Εταιρείας στην Πλάκα. 
Στις αρχές του 1942 ασθένησε µε πνευµονία, στις 10 Φεβρουαρίου υπέστη ένα ελαφρύ ε-

γκεφαλικό επεισόδιο, και στις 21 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς πέθανε. 
Η αγάπη και το ενδιαφέρον του Καµπούρογλου για την Πεντέλη εκφράζεται σε πολλές σε-

λίδες των «αττικών» έργων του, και τα κείµενά του αυτά παρατίθενται ήδη στα δύο προη-
γούµενα βιβλία. Ωστόσο, η αφοσίωση του ανθρώπου αυτού στο βουνό της Πεντέλης και στη 
Σπηλιά, συσπειρώνεται αλλά και βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της στα λόγια τούτα: «Το µο-
νοπάτι 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 ανηφόρα 
του: “ Φτάνει σου. Εγέρασες πια” ».3 

 

                                                 
1 «ΠΕΝΤΕΛΗ»: Η Αδελφότητα της Σπηλιάς, µέρος Β΄. (www.iranon.gr) 
2 Η συγγραφική δραστηριότητα του Καµπούρογλου δεν ξεκίνησε µε τις µελέτες για την Αθήνα. Προϋ-
πήρξαν λογοτεχνικά δοκίµια, θεατρικά έργα, ποιήµατα και διηγήµατα, δηµοσιευµένα ήδη από το 1873. 
3 Περιοδικό «Νέα Εστία»: «Το Μονοπάτι της Σπηληάς», τ. 14-15, 15 Οκτωβρίου 1927. 
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∆ηµήτριος Καµπούρογλου 

 
2. ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 

 
Ο Κώστας Κρυστάλλης γεννήθηκε στο Συράκο, ένα µικρό χωριό της Ηπείρου, το 1864. Πήγε 
στο σχολείο στα Γιάννενα. Από πολύ νωρίς αγαπούσε την ποίηση, και αισθάνθηκε την ανά-
γκη να γράφει. ∆ε φανταζόταν όµως ότι το πρώτο του ποίηµα «Σκιές του Άδη», το οποίο α-
ναφερόταν στα γεγονότα της Τουρκοκρατίας, εξυµνώντας παράλληλα τους αγωνιστές του 
’21, θα προκαλούσε τις τουρκικές αρχές οι οποίες θέλησαν να τον συλλάβουν. Τα δε τουρκι-
κά δικαστήρια τον καταδίκασαν ερήµην σε εικοσιπενταετή εξορία στη Βαγδάτη. Για να απο-
φύγει την εξορία στην Ανατολή, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αγαπηµένη του Ήπειρο 
και να καταφύγει στην Αθήνα.  
Η «νέα» του ζωή στην Αθήνα ήταν µια ζωή δυστυχίας και ταλαιπωρίας. Συνέχισε τις σπου-

δές του στο γυµνάσιο. Έγινε στοιχειοθέτης σε ένα τυπογραφείο, ενώ εργάστηκε και για το 
περιοδικό “Εβδοµάς”, µε µισθούς που ίσα-ίσα του επέτρεπαν να µην πεθάνει από την πείνα. 
Η υπερκόπωση, η κακοπέραση, η ανθυγιεινή εργασία στο τυπογραφείο και η απότοµη µετα-
φορά από τον καθαρό αέρα της Ηπείρου στην ατµόσφαιρα της Αθήνας, επέφεραν δυνατούς 
κλονισµούς στην υγεία του. Χάρις στη φροντίδα ορισµένων φίλων του του δόθηκε µια µικρή 
θέση υπαλλήλου στην εταιρεία των σιδηρόδροµων της Πελοποννήσου. Κακοπληρωµένη 
δουλειά και αυτή, όµως τον εξασφάλιζε από τις καθηµερινές στερήσεις.  
Την Αθήνα ποτέ δεν τη συµπάθησε, αντιθέτως ένιωθε φυλακισµένος µέσα σε αυτή. Λάτρης 

της Φύσης, δεν έβρισκε τίποτε το ενδιαφέρον και το γοητευτικό στο άχαρο περιβάλλον της 
πόλης. Όπως γράφει ο Άλκης Θρύλος: «Η πρωτεύουσα τον είχε πολύ βασανίσει, υπέσκαπτε 
τον οργανισµό του, αλλ’ εκτός από τη σωµατική δυσφορία που αισθανότανε, δεν εύρισκε και 
γόητρο στο περιβάλλον της πόλεως. Παρ’ όλο το αρκετά λεπτό καλλιτεχνικό του ψυχόρµητο, 
ήταν κ’ έµεινε ένας χωρικός. Ποτέ δεν εξετίµησε, ποτέ δεν υποπτεύθηκε καν την αξία του πολι-
τισµού. ∆εν αισθανότανε παρά περιφρόνηση και µίσος γι’ αυτόν. [...] Ποτέ δεν υποπτεύθηκε ότι 
µπορούσε να αξίζη και κάτι άλλο από την πρωτόγονη ζωή στο ύπαιθρο. “Πάρε µε επάνω στα 
βουνά, τι θα µε φάει ο κάµπος” λέει σ’ ένα από τα πιο έντονα νοσταλγικά και χαρακτηριστικά 
του τραγούδια, το Σταυραητό, εκφράζοντας αναγλυφικά σ’ αυτόν το στίχο κ’ ένα προαίσθηµα, 
αλλά προπάντων τη µοναδική, ολοκληρωτική, θετική επιθυµία του Εγώ του. 
Μπροστά στις γυναίκες ήταν ντροπαλός και η αγάπη δεν φαίνεται να έπαιξε κανένα ουσιαστι-

κό ρόλο στη ζωή του. Έτσι δεν έβρισκε γύρω του καµµιά χαρά. Ήταν τόσο στεναχωρηµένος, 
αισθανότανε τόσο ξένος, ώστε κι αυτός ακόµα ο ήλιος των Αθηνών δεν τον ευχαριστούσε. Η 
µόνη του απόλαυση, εκτός από το γράψιµο, ήταν να φεύγει κάποτε στις εξοχές και να βλέπη τα 
βουνά, να µυρίζει το άρωµά τους και να ονειροπολή την πατρίδα του. Το µόνο του τραγούδι το 
εµπνευσµένο από τη διαµονή στας Αθήνας είναι ένας ύµνος στην Πεντέλη. ∆εν τραγουδεί τα 
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µάρµαρά της, ούτε τις αρχαίες αναµνήσεις που την περιβάλλουν. Τραγουδεί µόνο την οµορφιά 
της».1 
Στον ύµνο αυτόν της Πεντέλης θα επανέλθουµε αργότερα. Ένας από τους στενούς φίλους 

του Κρυστάλλη, ο Γεώργιος Γάγαρης, είχε φτιάξει µια µικρή πεζοπορική οµάδα µε την οποία 
πραγµατοποιούσαν εκδροµές σε διάφορα σηµεία της Αττικής. Όπως λέει ο ίδιος: «Τας εκδρο-
µάς είχον αρχίσει, κατά Οκτώβριον - Νοέµβριον του 1889, µε ολίγους φίλους και τινας εµπο-
ροϋπαλλήλους τους οποίους εγνώρισα εις το τότε Εστιατόριον “Κοινή Γνώµη”.  [...] Μεταξύ 
αυτών κατελέγοντο ο γραµµατεύς της ∆ιευθύνσεων των Τ.Τ.Τ. κ. Νικόλ. Κουντούρης, ο δικηγό-
ρος ∆ηµ. Βεκούσης, ο επιµελητής του Αστεροσκοπείου Λαζαρής, ο προ διµήνου αποβιώσας µε-
γαλέµπορος, ∆ηµ. Θεολογίτης. Βραδύτερον προσετέθη ο αλησµόνητος Ανδρέας Καρκαβίτσας, 
οσάκις ευρίσκετο εις Αθήνας. Ο δε Ιωάν. Βλαχογιάννης κυρίως ελάµβανε µέρος εις τα µετά του 
Κρυστάλλη γκιουβέτσια. Κατ’ αρχάς περιωρίζοντο εις τα πέριξ των Αθηνών το απόγευµα της 
Κυριακής, διότι τότε τα γραφεία και τα εµπορικά καταστήµατα ειργάζοντο και την πρωίαν της 
Κυριακής».  
Στο ίδιο κείµενο, ο Γάγαρης αναφέρει ότι ο σύλλογός του έκανε πολλές εκδροµές στην Πε-

ντέλη, και σε µία από αυτές ήταν µαζί και ο Κρυστάλλης. Γράφει λοιπόν ότι ο σιδηρόδροµος 
της Κηφισιάς µπορούσε να τους γλυτώσει από το δρόµο του Χαλανδρίου. Μα η συντροφιά 
της «Κοινής Γνώµης» δεν ήθελε συµβιβασµούς. Ξεκίνησε ποδαράτη τα ξηµερώµατα, κι έκο-
ψε δρόµο µες απ’ τους αµπελώνες. Ήχοι αγροτικοί τους υποδέχονταν όσο προχωρούσαν, και 
κάποτε το γύρισµα ενός τροχού ή, αραιότερα, ενός µαγγανοπήγαδου. Ο Κρυστάλλης, γράφει 
ο Γάργαρης, µε την γκλίτσα του, µε το αργό βάδισµά του, αµίλητος όπως πάντοτε. Η χαρά 
φανερωνόταν µόνο από τα σπινθηρίζοντα µάτια του. 
Και συνεχίζει: «Εφθάσαµεν στην Πεντέλη, εµείναµε όλη την ηµέρα πλησίον στο ερηµικό µο-

ναστήρι, κάτω από τον παχύν ίσκιο των δένδρων, εκεί όπου κανείς λησµονάει όλα τα βάσανα 
και τις πίκρες... 
Το µεσηµέρι, µετά γενναίον φαγοπότι, εξηπλώθηµεν εις το µέσον της πλαγιάς του λόφου 

Κουφός της βλεπούσης προς την Μονήν, όθεν απεθαυµάζοµεν τα χρυσίζοντα φυλλώµατα των 
λευκών και την πέριξ φύσιν. Τότε ενεπνεύσθη ο ποιητής και έγραψε τον ύµνον του προς την Πε-
ντέλην, τον οποίον εδηµοσίευσα, δια πρώτην φοράν εις τον τόµον των έργων Κρυστάλλη, τον 
οποίον συνηρµολόγησα και επρολόγισα µετά βιογραφίας του ποιητού κατά το 1912». 2 
Το τοπίο της Πεντέλης του θύµιζε τα βουνά της Πίνδου και προσπαθούσε να ζωντανέψει 

µε ξένες εικόνες την πατρίδα του, την Ήπειρο, «µε τη συγκίνηση του εραστή που αναπολεί στη 
φωτογραφία της νεκρής του την απολεσθείσα τρυφερότητα του ζωντανού της βλέµµατος», όπως 
γράφει ο Μιχάλης Περάνθης.3 
Εκείνη όµως η εκδροµή τον έβλαψε. Όπως λέει και ο Στ. Στεφάνου στα αποµνηµονεύµατά 

του, είχε κληρονοµική διάθεση για φυµατίωση από τη µητέρα του. Το βράδυ που ξανάφτα-
σαν µε τον Γάγαρη στην Αθήνα έκανε την πρώτη του αιµόπτυση. Πληροφορηθείς ο πατέρας 
του Κρυστάλλη την κατάσταση του γιού του έστειλε επιστολή στον Γάγαρη, όπου µεταξύ 
άλλων καταριόταν την Πεντέλη για το κακό που τον είχε βρεί: «Αγαπητέ µου κ. Γ. Γάγαρη, 
Έλειπα εις τα λακκοχώρια του Σουλίου, προ µηνός, δι’ εργασίαν και εις τας 15 τρεχ. έλαβα, 

εις Κάντζαν κατεβαίνων τον ποταµόν Λούρον, τας από 27 παρελθ. Μαϊου και 3 τρέχ. προσφι-
λεστάτας µοι επιστολάς. Εις τα λακκοχώρια εξεθύµανα αρκετά, κλαίων συχνά, θεωρών τα βου-
νά, τα δάση, ταις ποταµιαίς, τα πάντα της φύσεως, ακούων συνάµα τα αηδόνια, τα κοτσίφια 
τους κούκους, όλα ταύτα ποθητά του Κώστα µας όστις τα πάντα εγκατέλειψεν εις Άρταν. Τα 
άφησεν εµένα να τα ακούω δια να ψήνεται η καταπληγωµένη καρδιά µου. Ο µακαρίτης ήτο 
πράγµατι ως περιγράφει, Χουϊλής, επίµων. Οπότε του έγραφα παρατηρήσεις, δια να φυλάξη την 
υγείαν του, µου εκάκιωνε. Εκείνο το περισυνό ζέφκι [διασκέδαση, γλέντι] εν τη καταραµένη 
Πεντέλη που να είχε βουλιάξη, τον επλήγωσε θανατηφόρως, αµέλησε, δεν εφρόντισε να απαλ-
λαγή από εκείνη την φοβερά πλευρίτιδα. Όλα ταύτα δια να βασανίζωµαι εγώ και η οικογένειά 
µου, θα ήτο πεπρωµένον και αυτό το µέγα δυστύχηµα, επάνω εις τα τόσα βάσανα εις α κυλίοµαι 
από εξαετίας. Γνωρίζω κάλλιστα, και ζώντος του µακαρίτη και τώρα απεδείχθη, ότι εφρόντι-

                                                 
1 Περιοδικό “Νέα Εστία”, τ. 122, σελ. 68. 
2 «Ο Κρυστάλλης εις Πεντέλην», περιοδικό “Φ.Ο.Π”, Μάιος 1940, σελ. 38-40. 
3 Περιοδικό “Νέα Εστία” τ. 386. 
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σες, ως αδελφός, ήδη µάλιστα και προστάτης της δυστυχούς οικογενείας µου. ∆εν είµαι άξιος 
ούτε λόγους ευρίσκω δια να εκφράσω την µεγίστην προς υµάς ευγνωµοσύνην µου...  ∆. Κ. Κρυ-
στάλλης».1 
Στην Πεντέλη ο Κρυστάλλης ανέβαινε συνεχώς (οι βόλτες του περιορίζονταν στην περιοχή 

της µονής και του λόφου Κουφός) να βρει γιατρειά στην ασθένειά του, όµως δεν έβλεπε βελ-
τίωση. Μετακόµισε στην Κέρκυρα, ελπίζοντας να θεραπευτεί, όµως η κατάστασή του επιδει-
νώθηκε, και τελικά πέθανε στις 22 Απριλίου του 1894 στην Άρτα, στο σπίτι της αδελφής του.  
Τον Μάιο του 1940 ο Γάγαρης έγραφε: «Αρµόζει λοιπόν να στηθή η προτοµή του εις την 

Πεντέλην την οποίαν εξύµνησεν. Τούτο σηµαίνει ότι οι ιθύνοντες τα εκδροµικά σωµατεία και τα 
µέλη αυτών δεν καταγίνονται απλώς εις την σωµατικήν ενίσχυσιν, αλλ’ ότι καλλιεργούσι και το 
πνεύµα, εξευγενίζουσι την Ελληνικήν Ψυχήν και βραβεύουν τους σκαπανείς των γραµµάτων και 
της ποιήσεως». Έτσι και έγινε. Τον ίδιο µήνα, η Οµοσπονδία Εκδροµικών Σωµατείων Ελλά-
δας έστησε την προτοµή του Κώστα Κρυστάλλη δίπλα στην Αγ. Τριάδα στην Παλαιά Πεντέ-
λη, µε το πρόσωπο του ποιητή να “βλέπει” προς το βουνό που τόσο λάτρεψε.  
Κάτω από την προτοµή βρίσκεται η ακόλουθη επιγραφή: «Ο άνθρωπος αυτός αγαπητέ δια-

βάτη ήταν ένας αληθινός ποιητής. Εκτός από την εθνική δράσι του τραγούδησε µε όλη τη φλο-
γερή του πνοή τα βουνά και την οµορφιά της ζωής του ελληνικού υπαίθρου, δείχνοντας έτσι το 
δρόµο προς τη φύσι που δίνει υγεία δύναµι και χαρά». 
Ακολουθεί το πολύ όµορφο ποίηµα, ο ύµνος του Κρυστάλλη για την Πεντέλη: 

 

«Όσες βολές κινάω ναρθώ 
βουνό να σε απολάψω 

– βουνό που µέσ’ στα ανέγνωρα, 
και µυστικά σου βάθια, 

πως µου εµεταµορφώθηκες 
και µόγινες αγάπη 

κρυφοθιοµαίνοµαι και ’γω 
και µ’ αγνωµιά αποµνέσκω – 
όσες βολές κινάω ναρθώ, 
βουνό να σ’ απολάψω, 

µεσ’ αφ’ του χαµηλόκαµπου 
τα βαρετά τα πλάτια, 

τα βαρετά και τ’ άδροσα, 
τα λιοπυροκαµένα 

ο ευωδερός αγέρας σου 
κι ο δροσοβολισµένος 

µου ροβολάει και µόρχεται 
να µε συναπαντήση 

και µέσα µου νέα ήπατα, 
νέα δύναµη µου δίνει, 

να ξεκαµπίσω, τα ισκερά 
να φτάκω τα ριζά σου. 

Και φθάνω οχ’ την αγάπη σου, 
θερµός και ξαναµµένος 

και σου αγκαλιάζω του κορµιού 
τ’ ασύγκριτα τα κάλλη 
µε τη θαµπή κι αδύνατη 
κι ανέτολµη µατιά µου. 

Γιατί δεν φταν’ η αγκαλιά, 
δεν φτάνουν µου τα χέρια – 
και βόσκω και κρυφολογώ, 

βουνό τες οµορφιές σου πουν’ θεϊκές 
παραδεισοπλασµένες – 

                                                 
1 Γάγαρης, ό.π. 
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τα πολλά δάση, τες κορφές 
και τα δροσόνερά σου. 

Άλλοι τ’ αφράτα µάρµαρα του κόρφου σου ας παινέσουν, 
όπου εις αγύριστους καιρούς 

Θεούς έπλασε η τέχνη. 
Άλλοι της Φράγκισσας Κυράς 

ας περιτραγουδήσουν 
την ερωτιάρικη ζωή 
και το θλιµµένο τέλος. 

Εγώ στους άσπρους κόρφους σου 
δε θα ν’ απλώσω χέρι, 

ούτε για ξένες, για παλιές 
θα γλυκοκλάψω αγάπες. 
Εγώ µε το τραγούδι µου 
να διαλαλήσω θέλω 

τα εξωτικά, τα ηλιόβλεφτα 
τα ολόφαντά σου κάλλη, 

όπου τους πόθους µου ξυπνούν 
κι ανοίγουν µου τα µάτια 

και βλέπουν µεσ’ στα κάλλη σου 
άλλων βουνώνε κάλλη. 
Να ξερες όµορφο βουνό, 
τι µου θυµίζει εµένα 

ένα κεδρί, ένας πεύκος σου, 
µια ρεµατιά, µια βρύση! 

Να ξερες πώς ξαφνιάζοµαι 
και πώς αυτιολογούµαι 

στης άγριάς σου βαλανιδιάς 
το µυστικό µουρµούρι. 

Να ξερες, πως κι η κάκοψη 
Πως κ’ η τραχιά της φλούδα 
Γίνεται µέσ’ στα χέρια µου 

η πιο απαλή σαρκίδα 
Να ξερες όµορφο βουνό, 
τι ενθύµησες µου φέρνουν 
τ’ απάτητά σου βάθητα 

της µαύρης λαγκαδιάς σου, 
να ξερες πως η άβυσσο 
και το τρανό της χάος 
λησµονηµένα και παλιά 

κρυφά µου αποσκεπάζουν. 
Να ξερες όµορφο βουνό 

τι κελαϊδεί σε µένα 
της βρύσης σου το γάργαρο 

και δροσερό νεράκι. 
Να ξερες, πως κι η πλιό µικρή 

γλυκειά σταλαγµατιά σου 
µεσ’ την καρδιά µου αρίφνητα 

µου ξανανιώνει µάγια. 
Να ξερες όµορφο βουνό, 
τι πόθους µου ξανάφτει 

κι ένας ανθός σου ταπεινός 
µε τη µοσχοβολιά του. 

Να ξερες πως κ’ η µυρουδιά 
του χόρτου σου, του βάτου, 
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ονειροβότανου ακριβού 
για εµένα µυρουδιά είναι! 

Γι’ αυτό, βουνό µου, σ’ αγαπώ 
περισσ’ απ’ όλα τάλλα 

γι’ αυτό µέσα στ’ ανέγνωρα 
και µυστικά µου βάθεια 
τόσο κρυφά, τοσ’ άστοχα 
θερµή έχεις γένει αγάπη» 

 

     
Ο Κώστας Κρυστάλλης 

 

 
Το άγαλµα του στην Πεντέλη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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3. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
 
Από τις επωδές της Πεντελικής Φύσης δεν µπόρεσε να ξεφύγει ούτε ο Κωστής Παλαµάς. Συ-
χνά-πυκνά πραγµατοποιούσε εκδροµές στην Πεντέλη µαζί µε φίλους για να απολαύσουν το 
απέραντο δάσος. Αναφερόµενος στις εκδροµές αυτές ο Γρηγ. Ξενόπουλος λέει για τον Πα-
λαµά: «Ζωηρά τον θυµάµαι και σε µια εκδροµή στην Πεντέλη, καβάλλα σ’ ένα γαϊδουράκι –
από τα Μελίσσια είχαµε πάει γαϊδουροκαβαλλαρία, όπου, δίπλα στον ποιητή, είχαν φορτώσει 
και τις κουλούρες του γεύµατός µας–, να φθάνει πρώτος στο πλάτωµα του βουνού και, κατεν-
θουσιασµένος, να θέλη “ να προσφωνήσει τα πλήθη”, δηλαδή εµάς που ακολουθούσαµε...»1 
Ο Παλαµάς µπορεί να µην έγραψε ένα ύµνο για την Πεντέλη, όπως ο Κρυστάλλης, όµως σε 

διάφορα ποιήµατά του δεν παραλείπει να αναφερθεί στο βουνό αυτό. Σε αντίθεση βέβαια µε 
τον Κρυστάλλη, όπου ο τελευταίος υµνεί τη φύση του βουνού αδιαφορώντας για τα «αρχαία 
µεγαλεία», ο Παλαµάς κάνει συχνή αναφορά στο αρχαίο παρελθόν της Πεντέλης. Ας δούµε 
τα σχετικά αποσπάσµατα: 
 

 «Λάµπει γεννήτρα ενός Ολύµπου η θεία Πεντέλη».2  
 
«Έτσι ολόγυρα τα βουνά κι ο λογγωµένος Πάρνης κι ο ελεφαντένιος Υµηττός κ’ η αγέρινη Πε-

ντέλη» 
 

 «Προς της Πεντέλης την κορφή τα µάτια τους γυρνώντας 
της τέχνης το µυστήριο θα παίρνουν οι τεχνίτες. 

Στα µάρµάρά της κρύβεται της οµορφιάς ο κόσµος. 
Θε’ να βγη από τα βάθη της µια µέρα ο Παρθενώνας!»3 

 
«Το τραγούδι µου απάνου απ’ όλα θέλει 
σαν παλάτι, καθώς προστάζει ο νόµος, 
να χτιστεί µε του στίχου την Πεντέλη».4 

 
«Τα ενδόµυχά µου είναι Πεντέλη 
Και οι στοχασµοί µου µάρµαρα 

Που καρτερούν τα χέρια του τεχνίτη 
Για να σκαλίσει απάνω του Θεούς».5  

 
«Πρωί και λιοπερίχυτη και λιόκαλ’ είναι η µέρα 
Κι η Αθήνα ζαφειρόπετρα στης γης το δαχτυλίδι. 

Το φως παντού, κι όλο το φως, κι όλα το φως τα δείχνει... 
Περήφανα και ταπεινά κι όλα φαντάζουν ίδια. 

Και της Πεντέλης η κορφή και τ’ αχαµνό σπερδούκλι 
Κι ο λαµπροµέτωπος ναός και µια χλωµή ανεµώνη...»6 

 
4. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 

 
Στο πρώτο κεφάλαιο µιλήσαµε για τη σχέση του Παπαδιαµάντη µε την περιοχή της Παλλή-
νης και τις αναφορές του σε αυτή. Στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου υπάρχει προτοµή του 
που πιστοποιεί το «δέσιµό» του µε την περιοχή. 

                                                 
1 Περιοδικό “Νέα Εστία”, τ. 397, σ. 19. 
2 «Ασάλευτη Ζωή». 
3 «Ύµνος στην Αθήνα». 
4 «∆εκατετράστιχα». 
5 «∆ειλοί και Σκληροί Στίχοι». 
6 «Η Φλογέρα του Βασιλιά». Για τα αποσπάσµατα του Παλαµά βλ. Τιµόθεου Κιλίφη, «ΠΕΝΤΕΛΗ», 
τόµ. Β΄, σελ. 19. 
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Από τα διηγήµατά του δεν έλειψαν και οι αναφορές στην Πεντέλη. Στο διήγηµά του «Η 
Βλαχοπούλα» περιγράφει τα πεύκα της Πεντέλης: «Όλα τα πεύκα, ως χειροκρατούµενα παι-
διά, σείονται όλα οµού µε µίαν οµοιόµορφον κίνησιν από την αυτήν ριπήν του βορρά του κατα-
φερµένου από το ύψος της επιβλητικής Πεντέλης». 
Στο διήγηµά του «Τα Καλαµπούρια Ενός ∆ασκάλου» παραθέτει ένα δίστιχο:  

 

«εν της Πεντέλης παγερόν τεµάχιον µαρµάρου 
λαβών, κυλίσθητι, και συ στου δρόµου του χειµάρρου...» 

 

Σε ένα άρθρο του µε τίτλο «Ο επιτάφιος και η Ανάστασις εις τα χωρία» γράφει: «Μετά των 
εγκωµίων εψάλησαν αργώς...Ο αγαθός ιερέας, µεθ’ όλον τον καταπνέοντα της Πεντέλης ψυ-
χρόν άνεµον, εξήλθεν ασκεπής...». 
Στο διήγηµά του «Το Ζωντανό Κιβούρι Μου» γράφει: «Το δε χειρότερο το οποίον µου έχει 

συµβεί ποτέ, υπήρξεν το εξής: Εις Καρπάθιος, λατόµος, µένων διαρκώς εις την Πεντέλην, εκρά-
τει ουχ ήττον δωµάτιον εις της Μάρως, και κατήρχετο κατά τας εορτάς εις την πόλιν. Μίαν τοι-
αύτην παραµονήν είχε κατέλθει, και είχε κατακλιθή εις το ύπαιθρον· αλλ’ αυτήν την φοράν είχε 
φέρει µαζί του και εν ζώον, ως είδος µανδρόσκυλου, νέον απόκτηµα ως φαίνεται. Ο σκύλος, 
άµα εγώ εισήλθον εις την αυλήν, µεσάνυχτα, µου ερρίχθη, ως ήτο επόµενον». 
Από την αλληλογραφία του µε τον Ι. Βλαχογιάννη πληροφορούµαστε πως ο Μιλτιάδης 

Μαλακάσης έµενε για κάποιο διάστηµα στην Πεντέλη: «Έλαβα τα δελτάρια και τις 50 δραχ-
µές... Ο Μαλακάσης ήταν στο Μεσολόγγι γιατί πέθανε ο πατέρας του. Τώρα γύρισε και βρίσκε-
ται στην Πεντέλη µονάχος του... 26 του θεριστή 1907».1 
Πληροφορίες ωστόσο για τον Παπαδιαµάντη έχουµε και από τον ίδιο τον Μαλακάση ο ο-

ποίος περιγράφει µια εκδροµή τους στην Πεντέλη. Είχαν συµφωνήσει να µείνουν για 3-4 µέ-
ρες στη Μονή. Πήγε µε το αµάξι του και τον πήρε από την πλατεία του Κολωνακίου. Φτάνο-
ντας έξω από τη Μονή, ο Μαλακάσης άφησε για λίγο τον Παπαδιαµάντη και πήγε να κανο-
νίσει µε τους µοναχούς την παραµονή τους. Στο µεταξύ όµως ο Παπαδιαµάντης είχε  ήδη χά-
σει το κέφι του. Η εκδροµή αυτή δεν τον ενθουσίαζε, το έδειχνε όλο του το παρουσιαστικό. Ο 
Μαλακάσης στενοχωρήθηκε για το χαµένο κέφι του φίλου του. Όπως ο ίδιος γράφει: «Εκεί 
στο Νερό, λίγα βήµατα πριν από το Μοναστήρι, απέξω από το µικρό µαγέρικο όπου θα τρώγα-
µε, καθήσαµε σιωπηλοί, απαράλλαχτα όπως είχαµε ξεκινήσει από την Αθήνα, σα δύο συνταξι-
διώτες άγνωστοι µεταξύ τους, που δεν είχαν και διάθεση να ανταλλάξουν οµιλία και που κάθη-
σαν εκεί για µια στιγµιαία διακοπή της πορείας τους...»2 
Σε λίγο κατέφτασε από το Μαρούσι µια συντροφιά νεαρών ζευγαριών πάνω σε γαϊδουρά-

κια. Η παρέα (γύρω στα δέκα άτοµα) πήγαινε προς το ανάκτορο της ∆ούκισσας της Πλακε-
ντίας, και θα γύριζε µε το φεγγάρι τη νύχτα στο Μαρούσι ή στην Κηφισιά.  
Ο Παπαδιαµάντης, που παρακολουθούσε το ευτυχισµένο εκείνο νεανικό τσούρµο, σηκώ-

θηκε, πλησίασε τον επικεφαλής ονηλάτη, αντάλλαξε δύο-τρεις λέξεις, γύρισε στο τραπέζι και 
είπε στον Μαλακάση: «Ντρέποµαι Μιλτιάδη, συµφώνησα να κατέβω µ’ αυτούς στο Μαρούσι 
και από κει το βράδυ µε τον σιδηρόδροµο να είµαι στην Αθήνα. Με συγχωρείς πολύ, πολύ». «∆ε 
βαριέσαι», του είπε ο Μαλακάσης, «µεταξύ µας τέτοια πράγµατα». Ο Παπαδιαµάντης γύρισε 
προς το µαγαζάκι, µπήκε µέσα, πήρε το µπογαλάκι του, πήγε στο σαµάρι, το κρέµασε και α-
νέβηκε. Ο Μαλακάσης τον παρακολουθούσε. Τότε γύρισε ο  Παπαδιαµάντης λέγοντάς του 
«καλή αντάµωση» και πρόσθεσε: «Το κρασί όµως του ασυνείδητου εκείνου» και έδειξε προς 
το µαγαζί, «φαρµάκι, Μιλτιάδη».3 
 

5. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
 

Άλλος ένας τακτικός εκδροµέας της Πεντέλης ήταν και ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος συνήθι-
ζε να περνάει τα καλοκαίρια του στον Κοκκιναρά. Στο ποίηµά του «∆ιάλειµµα Χαράς» ανα-
φέρεται σε εκείνες τις εκδροµές: 
                                                 
1 Ό.π., σελ. 21. 
2 Πανελλήνιο Λαογραφικό Συµπόσιο: «Ιστορία, Θρύλοι και Παραδόσεις του Πεντελικού Βουνού», 
σελ. 169. 
3 ∆ηµήτρης Mασούρης: «Το Μαρούσι του Παπαδιαµάντη» (www.amarysia.gr). 
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 «Πεντέλη, άνοιξη 
 

Είµασταν χαρούµενοι όλοι εκείνο το πρωί 
θεέ µου πόσο χαρούµενοι. 

Πρώτα γυάλιζαν οι πέτρες τα φύλλα τα λουλούδια 
έπειτα ο ήλιος 

ένας µεγάλος  ήλιος όλο αγκάθια µα τόσο ψηλά στον ουρανό. 
Μια νύµφη µάζευε τις ένοιες µας και τις κρεµνούσε στα δέντρα 

ένα δάσος από δέντρα του Ιούδα. 
Ερωτιδείς και σάτυροι παίζαν και τραγουδούσαν 
κι έβλεπες ρόδινα µέλη µέσα στις µαύρες δάφνες 

σάρκες µικρών παιδιών. 
 

Είµασταν χαρούµενοι όλο το πρωί 
η άβυσσο κλειστό πηγάδι 

όπου χτυπούσε το τρυφερό πόδι ενός ανήλικου φαύνου 
θυµάσαι το γέλιο του: πόσο χαρούµενοι! 

 
Έπειτα σύννεφα βροχή και το νοτισµένο χώµα 
έπαψες να γελάς σαν έγειρες µέσα στην καλύβα 
κι άνοιξες τα µεγάλα σου τα µάτια κοιτάζοντας 

τον αρχάγγελο να γυµνάζεται µε µια πύρινη ροµφαία- 
“A νεξήγητo” είπες “ ανεξήγητο 

δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους 
όσο και να παίζουν µε τα χρώµατα 

είναι όλοι τους µαύροι” ». 
 

6. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 
 
Σκόρπιες αναφορές στην Πεντέλη συναντούµε και σε πολλά άλλα ποιήµατα και διηγήµατα. 
Μερικές εξ αυτών είναι οι ακόλουθες. 
 

 «Με ένα κάτασπρο µάρµαρο, τρανό σαν την Πεντέλη, 
Στον τόρνο που έκανε ο Θεός τον ήλιο δουλεµµένο...» 

 
Άγγελος Σηµηριώτης από την ποιητική συλλογή «Τα Θανάσιµα»,  

Κωνσταντινούπολη 1896.  
 

«Στ’ ουρανού σκλαβωµένη τα πέρατα, 
ω Πεντέλη, η πλαγιά σου προβάλλει 

και µας δείχνει γιγάντιο κ’ υπέρλαµπρο 
το αέτωµ’ αρχαίου ναού...» 

 
Γεώργιος ∆ροσίνης. 

 
Ο Γιώργος Κοτζιούλας, ο οποίος έπασχε από φυµατίωση βρέθηκε στην Πεντέλη για να για-

τρευτεί. Το ποίηµά του «Εξοχή» γράφτηκε κατά την παραµονή του στο βουνό: 
 

«Χτες το σουρούπωµα ερχόµουν από ’να µονοπάτι, 
που κι άλλες ώρες δύσκολα θα βρείς εκεί διαβάτη, 

δίπλα στ’ αυλάκια από τροχούς, που τα’χανε σκεπάσει 
βελόνες πεύκων, απ’ αυτά γύρου έχει ακέρια δάση. 

 

Μεσ’ στη σιωπή κατέβαινα τη βραδυνή µονάχος 
Και συλλογιόµουν τι καλά θα’ ταν αν ήµουν βλάχος 
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ή απ’ αυτούς τους ανθρώπους που ’ρχονται να µάσουνε ρετσίνι, 
µακριά απ’ αυτή την πολιτεία που µόνο απάτες κλείνει. 

 

Στο δρόµο δεν απάντησα παρά ένα φίδι – τόσο 
µικρούλι, που δεν έπρεπε κι εγώ να το σκοτώσω, 
λέω, αν δεν έβανα στο νου πως τ’ άλλο καλοκαίρι 
µπορεί σε πλάσµα τρυφερό τρόµον πολύ να φέρει. 

 

Παρέκει κάποιος γάιδαρος σήκωσε το κεφάλι 
να ιδεί µε ποιον, πετώντας του πέτρες, να τα ’χα βάλει. 

Καθώς δεν εφωτίστηκε, µου γύρισε τη µούρη 
και ξαναβάλθηκε να τρώει µε το ίδιο το χουζούρι. 

 

Πρόσωπο καταστρόγγυλο φωτοπερίχυτο, άµα 
βγήκα από το ρέµα, είχε φανεί κατάραχα: Άλλο πράµα. 

Σ’ όλον το δρόµο φύλαε µη λαθέψω το ποδάρι. 
Κι ήταν αυτό (αν δεν έχετε µαντέψει) το φεγγάρι».1 

 
 

«Λευκόπεπλα ξανοίγονται τα πλάτη, 
Νύφη η Πεντέλη εδώ, και δίπλα της γυρτός 
Λες την κοιτάει µ’ ένα κρυφής αγάπης µάτι 

Ο Υµηττός». 
 

«Εδώ κρατεί στα σπλάχνα της ακόµη 
Την πέτρα τη λευκή στα λατοµεία, 
Μαζί µε τα σηµάδια των ονείρων 

Για νέους ρυθµούς κι αγάλµατα η Πεντέλη». 
 

Μιλτιάδης Μαλακάσης: «Το Τραγούδι των Αθηνών» 
 

 «Μες στο σκότος που παίζει και γελά στο απλανές σου το µάτι 
Σιγοσβήνει η Πεντέλη στο βάθος µολυβένια, κροκάτη». 

 

Μ. Καραγάτσης, «Συναπάντηµα» 
 

«Ταξίδεψες σε χώρες µακρινές 
ζωντανεµένο από θεία σµίλη 

και ξέφυγες από το σύνορο του χθες 
φωτίζοντας σαν αιώνιο καντήλι. 

 
Μάρµαρο αιώνιο, της Πεντέλης 
µε σε η σοφία πλάθει τους ναούς 
µέσα από σένα ζεί ο Πραξιτέλης, 

γιοµίζει δέος, η θωριά σου τους λαούς».2 
 

Αργυρούλα Καρδασοπούλου, «Το Μάρµαρο» 
 

«Νεφέλωµα, αχλύ και τρέµουλο στα βλέφαρα το φως 
στο χάραµα της πρώτης µέρας· 

κι έπηξε χώµα 
ρόδισµα ζωής για να καρπίσει 

                                                 
1 Πανελλήνιο Λαογραφικό Συµπόσιο: «Ιστορία, Θρύλοι και Παραδόσεις του Πεντελικού Βουνού», 
σελ. 179. 
2 Πανελλήνιο Λαογραφικό Συµπόσιο: «Ιστορία, Θρύλοι και Παραδόσεις του Πεντελικού Βουνού», 
σελ. 180. 
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κι ο βράχος στην αγκάλη του απ’ την ανατολή ορθός. 
 

...και τούτη εδώ η πέτρα  
η πάγκαλη λευκότη 

τον Ήλιο παραβγαίνει 
η πέτρα µάτι και σφυγµός –οµορφοκοπελιά 

της Αττικής– Πεντέλης 
κλεισµένα όλα εντός της 

τα µυστικά και τους χυµούς της Γης 
των αστεριών τα µάτια 
το χάιδιο των αγέρηδων 
ανθρώπων τις ανασαµιές 
και τις χαρές, τα πάθια 

φλόγα το λίβα 
και δροσιά από το θρο του πεύκου –  
ρίζα, δεσιά στης Γης τα σπλάχνα 

ρόγα µαστού 
χυµούς το γάλα ν’ αναβλύζει 

χάρια µαστορικά 
ίδια λαχταριστή ξωθιά ως την χαϊδεύουν.  

Κι έπαιξε και παράσταση 
καλλίπυγες µορφιές 

µαρµάρωσε της όρχησης στιγµές 
κι ανεµισµένες µπόλιες 

σταµατηµένους ίµερους σκοπούς 
στου Πάνα τη φλογέρα. 
Kι έγινε σάρκα ροδαλή 

λαιµός, κορµί 
φιλί και αχός και χνούδι κλείδωσης 
ζέσταµα κόρφου και φωλιά µασχάλης 

κι έπαιξε και τραγούδισε 
σάρκα το φθόγγο ποταµό 

του έφηβου το µούσκουλο και το σγουρό µαλλί 
και βόστρυχου ανέµισµα στο µέτωπο µικρού παιδιού 
κι όρθωσε κι έστησε Ναούς, µετώπες, κίονες, ρυθµούς  

Θεούς, Θεές – µύθο και θρύλο ιστορηµένα».1 
 

Κώστας Π. Μιχαήλ, «Πεντελικά Μάρµαρα» (απόσπασµα) 
 

O ποιητής Κώστας Ουράνης, στο βιβλίο του «Ελλάδα» σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Κύτ-
ταζα την Πεντέλη, που η κωνική κορφή της περιτριγυρισµένη χιόνια φάνταζε σαν κρατήρας πα-
ράδοξου ηφαίστειου σκεπασµένος άσπρη λάβα». 
Το 1927 ο Τ. Μωραϊτίνης θα κάνει λόγο για την κατάντια των Νεοελλήνων να βλέπουν 

σχεδόν ως απειλή την ιδέα µιας εκδροµής, καθότι αυτό θα τους ξεβόλευε από τις καθηµερινές 
τους συνήθειες. Έτσι, αναφέρεται σε µια παρέα όπου ο ένας τόλµησε να κάνει πρόταση για 
εκδροµή στην Πεντέλη, και όλοι τον αγριοκοιτούσαν σαν να τους πρότεινε να δουλέψουν στα 
κάτεργα. Ο συγγραφέας αναφέρει πως η δικαιολογία για να µην πάνε Πεντέλη ήταν γιατί 
«δεν έχει σκιά». Καταλήγουµε ότι την εποχή που γράφτηκε το κείµενο αυτό (1926) η Πεντέ-
λη θα πρέπει να είχε δεχτεί τεράστιο πλήγµα από πυρκαγιά.2  
Οι Ζαχαρίας Παπαντωνίου και Γιάννης Κεφαλληνός είχαν θελήσει να βγάλουν ένα έργο 

συνεργασίας (ήταν στενοί φίλοι), «ένα βιβλίο για παιδιά αλλά και για µεγάλους» όπως το πα-
ρουσίαζαν οι ίδιοι. Το βιβλίο αυτό έφερε τον τίτλο «Το Παγώνι». Τη συγγραφή του ανέλαβε 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 181. 
2 «Το ∆εκαπενθήµερον», περιοδικό “Νέα Εστία”, Έτος Α΄, τ. 7, σελ. 433. 
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ο Παπαντωνίου και την εικονογράφησή του ο Κεφαλληνός. Πρόκειται για ένα παραµύθι όπου 
µέσα από τη δράση υποφαινόταν η αττική φύση, και παρουσιάζονταν προσωποποιηµένα τα 
βουνά Πεντέλη και Πάρνηθα. Ο Παπαντωνίου ήταν από τους ανθρώπους που του άρεσε να 
περιδιαβαίνει στην εξοχή και να αντλεί από εκεί τις εµπνεύσεις του. Περνούσε από την Κη-
φισιά που κατοικούσε τότε ο Κεφαλληνός και τον έπαιρνε να περπατήσουν ως την Πεντέλη, 
στον Κοκκιναρά.1  
Ο Γιάννης ∆άλλας, στο «Ρέκβιεµ» θα γράψει τα ακόλουθα: «Πού να τραβήξει ο µαύρος 

ποιητής; 
Πίσω το Βίτσι άγρια τσεκουριά, µπροστά η Αθήνα άλλος ποταµός µε βίραγγες. Η πιο µεγάλη 

της ρουφήχτρα η Οµόνοια. Από παλιά κι αυτή µια µυρµηγκότρυπα στη µνήµη του. ∆ύο βήµατα 
πιο πάνω η πλατεία Βάθης, όπου ξέµενε τη νύχτα να κοιµάται...[...] Και γύρω οι κουλουριασµέ-
νοι δρόµοι της µεγάλης πολιτείας σαν τα τσακισµένα νεύρα της, ανηφορίζοντας για πού; Για την 
Πεντέλη, εκεί που ξέπεφτε χειµώνα-καλοκαίρι ένοικος των άστρων σαν ξεστρατισµένος ήρωας 
του Χάµψουν».2  
Ο Γεώργιος Μπρουνιάς περιγράφει κι αυτός µε τη σειρά του την αίσθηση που του απέπνεε 

η εικόνα του βουνού: «Στις 4 το απόγευµα ανέβαινα µε το  ταξί τη Μεσογείων. Όσο βγαίναµε 
από την πόλη ξάνοιγε σιγά σιγά ο ουρανός κι η Πεντέλη διαγραφόταν όλο και πιο καθαρή, εφι-
κτή, κι αισθητή, και συνάµα πιο ουράνια, πλατωνική, σαν αυτή να ήταν το τέλος της λεωφόρου 
και αυτή ο σκοπός».3 
Υπήρξαν και άλλοι παλιοί ποιητές και συγγραφείς οι οποίοι δεν άφησαν κάτι γραπτό για 

την Πεντέλη, η ίδια η Πεντέλη όµως αποτελούσε τόπο τον οποίον επισκέπτονταν συχνά. Έ-
νας από αυτούς ήταν και ο Καρυωτάκης. Στις φωτογραφίες που παρατίθενται παρακάτω ει-
κονίζεται ο Καρυωτάκης σε εκδροµή στην Πεντέλη, στο παλάτι της ∆ούκισσας.  
 

 
Ο Καρυωτάκης στην Πεντέλη. (Φωτ. “Νέα Εστία”, τ. 510) 

 
Τελευταίο άφησα τον Καζαντζάκη, η βουνολατρία του οποίου δηλωνόταν έντονα στα γρα-

πτά του. Στις παρακάτω φωτογραφίες εικονίζεται ο Καζαντζάκης σε περίπατο στον ∆ιόνυσο, 
και σε στιγµές χαλάρωσης στη µονή Πεντέλης. Αλλά ακόµα και τη γυναίκα της ζωής του τη 
γνώρισε στην Πεντέλη. Στις 4 Μαΐου 1957, έξι περίπου µήνες πριν από το θάνατό του, έγρα-

                                                 
1 Π. Πρεβελάκης, Περιοδικό “Νέα Εστία”, τ. 742, σελ. 815. 1947. 
2 Περιοδικό “Η Λέξη”, τ. 58, σελ. 972. Οκτώβρης 1986. 
3 «Σηµειώσεις για ένα Ηµερολόγιο»,  εκδ. Εκηβόλος, Αθήνα, 1989. 
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φε στον Παντελή Πρεβελάκη  «Τι να σας πω για την Ελένη; Γνωριστήκαµε σε µιαν εκδροµή 
στην Πεντέλη στα 1924. Παντρευτήκαµε 11.11.45. Στην Ελένη χρωστώ όλη την καθηµερινή ευ-
τυχία της ζωής µου· χωρίς αυτή θα ’χα πεθάνει τώρα και πολλά χρόνια. Συντρόφισσα γενναία, 
αφοσιωµένη, περήφανη, έτοιµη για κάθε πράξη που θέλει αγάπη».1 
 
 

 
Ο Καζαντζάκης και ο Κώστας Σφακιανάκης στη µονή Πεντέλης  

(12 Ιουλίου 1920). (Φωτ. www.elia.org.gr) 
 

   
Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Κώστας Σφακιανάκης και ο Λευτέρης Αλεξίου στον ∆ιόνυσο (1921).  

(Φωτ. www.elia.org.gr)

                                                 
1 «Τετρακόσια Γράµµατα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη», σελ. 723-724. 



Κεφάλαιο 10 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ 
 
 

Τα κεφάλαια 3 και 9 θα µπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν πρόδροµοι του παρόντος κεφα-
λαίου που αφορά την ιστορία της οργανωµένης ορειβασίας στο Πεντελικό.  
Το βουνό προσέλκυε κάποτε πλήθος ορειβατών, προερχόµενων από διάφορους συλλόγους 

και συνδέσµους. Άπαντες περιέγραφαν µε γλαφυρότητα και δέος τη µαγευτική φύση και την 
εξαίσια θέα από την κορυφή. Μεταπολεµικά, και επί τη εµφανίσει των πρώτων µεγάλων πλη-
γών από τα λατοµεία, η Πεντέλη µπήκε στη «µαύρη λίστα» της ορειβασίας, υποτιµήθηκε, 
σχεδόν ξεχάστηκε, ενώ κάποιοι µέχρι και σήµερα απορούν: τι το ενδιαφέρον υπάρχει πλέον 
στην Πεντέλη που να αξίζει τον κόπο να δει κανείς; Ο καθένας έχει τη γνώµη του, όµως αυτό 
δεν είναι κάτι που θα µας απασχολήσει εδώ. Αλλά ας περάσουµε πρωτίστως να δούµε ποια 
είναι η προϊστορία των αναβάσεων στην Πεντέλη.  

 
1. Η «ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ» ΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ (1847-1916) 
 

Από τον 19ο αιώνα, και παράλληλα µε τις επισκέψεις των ξένων περιηγητών, παρατηρείται 
µια φυσιολατρική-ορειβατική κίνηση και από Έλληνες οδοιπόρους. Η ελληνική ορειβατική 
βιβλιογραφία διασώζει τέσσερις αναβάσεις και περιγραφές αυτών, και είναι αυτές που ακο-
λουθούν.1 

1847: Τον Μάη του 1847 µια παρέα από φοιτητές δοκίµασε να ανέβει στην κορυφή της 
Πεντέλης. Την εµπειρία τους καταγράφει ο Κ. Κωνσταντινίδης: «Μόλις επανήλθον από της 
αποστολικής εις το Σούνιον περιηγήσεως [...] συνέλαβον όρεξιν νέαν προς νέαν περιοδείαν. [...] 
...Απεφασίσθη η εις την Πεντέλη εκδροµή. [...] ...Συνηντήθηµεν εις την πλατείαν του Πανεπι-
στηµίου έτοιµοι άπαντες, καλλίτερα φέροντες εφόδια...[...] 
Όθεν περί το λυκαυγές διαβάντες τους Αµπελόκηπους εφθάσαµεν εις την κώµην Χαλάνδρι, 

κειµένην παρά την Κηφισσίαν εις πεδίον ελαιόδενδρον και έχουσαν θέσιν ικανώς τερπνή. Ε-
νταύθα δεν απηντήσαµεν ουδέν αρχαίον µνηµείον, αλλ’ από της κώµης ταύτης εθεωρήσαµε το 
Πεντελικόν όρος, το οποίον υπόµελαν την χροιάν, φαίνεται µακρόθεν εν µορφή µεγίστου αετώ-
µατος. Οδεύσαντες δ’ εντεύθεν εφθάσαµεν, ανατέλλοντος του ηλίου εις την Μονήν της Πεντέ-
λης. Το γηραιόν τούτο κτίριον, κείµενον παρά τους πρόποδας του όρους, εν µέσω κοιλάδος α-
δένδρου,2 συνίσταται εκ µικράς εκκλησίας και τινων κελλίων χρησίµων προς κατοικίαν µονα-
χών ή και τινων έξωθεν ερχοµένων χάριν ευλαβείας.  
Αναπαυθέντες ολίγον εις την σκιάν των ελαιών και των φιλυρών, αίτινες κοσµούσι την περιο-

χήν του µοναστηρίου, και την εωθινήν αναπνεύσαντες αύραν, επεσκέφθηµεν ύστερον τους δύο 
αγροτικούς οίκους της δουκίσσης της Πλακεντίας. Μετά την επίσκεψιν της επαύλεως ταύτης ει-
σέβηµεν την οδό των λατοµείων του Πεντελικού όρους.  
Μετά είκοσι περίπου λεπτών περίπατον απηντήσαµεν πλατειάν τινα δεξαµενήν,3 πληρούµενη 

από τα νάµατα της παραρρεούσης πηγής. Το ευάρεστον της θέσεως, η σκιά δασυφύλλων λευκών 
και ο θόρυβος της αύρας και του καταπίπτοντος ύδατος, µας προσέφερον δροσερόν σταθµόν, 
και ύστερον προέβηµεν εις τους πρόποδας του καλλιµαρµάρου όρους. Η άνοδος είναι κατε-
σπαρµένη από συντρίµµατα µαρµάρου, ων η επισώρευσις και το µέγεθος των τεµαχίων αυξά-
νουσιν εφ’ όσον τις πλησιάζει εις τα λατοµεία. Ταύτα δ’ ευρίσκονται εν διαφόροις πλευραίς του 
όρους, και ιδίως εν ταις υψηλοτέραις, καθ’ ας λήγει η αρχαία λιθόστρωτος άνοδος. Τα αρχαία 
λατοµεία διακρίνονται των νεωτέρων, καθότι ταύτα ανορύσσονται δυνάµει της καταστρεπτικής 
πυρικόνεως, εισδυούσης βαθέως εις τα σπλάχνα του βράχου, και ανασπώσης αµόρφους όγκους 
µαρµάρων.  

                                                 
1 Όσα αποσπάσµατα από τα παρακάτω κείµενα αναφέρονται στη Σπηλιά έχουν αποκοπεί και µεταφερ-
θεί στο κεφάλαιο της Σπηλιάς. 
2 Προφανώς λόγω πυρκαγιάς. 
3 Εννοεί τη δεξαµενή δίπλα στη σκήτη της Αγία Τριάδας του Νερού.  
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Εξακολουθήσαντες δε την ανάβασιν, και προσηλούντες την προσοχήν εις τα καθ’ οδόν αντι-
κείµενα, και πως επιλανθανόµενοι του κόπου της αναβάσεως και του καύσωνος της ηµέρας, 
εφθάσαµεν εις σπήλαιον κείµενον υπό τας κορυφάς του όρους, και καλούµενον Πεντελικόν 
σπήλαιον. [...]  
Ενδεκάτη ήτο η ώρα, οτ’ εξελθόντες εκ του σπηλαίου εξηπλώθηµεν επί κατασκίου πρασιάς 

και εθεώµεθα τον πέριξ πλατύν και ζωγραφικόν ορίζοντα. Το θάλπος της εγγυζούσης µεσηµ-
βρίας, η επικρατούσα γενική ησυχία, διακοπτόµενη από τον µονότονον των τετίγων τερέτισµα, 
και η ώρα του γεύµατος επέθετον, το τέρµα της περιοδείας ηµών, και η περί επιστροφής πρότα-
σις εκυκλοφόρει. Το κατ’ εµέ, το τέρµα της οδού δεν υπήρχε ενταύθα, και εις το πνεύµα µου δι-
ηγείρετο µέριµνα άλλη· επεθύµουν τωόντι να φθάσω µέχρι του τέρµατος της προκείµενης περι-
οδείας, αλλά το τέρµα τούτο επερατούτο όπου και η εις την κορυφήν του όρους ανάβασις. Αλλά 
πού ήτο η κορυφή αύτη; Εκεί άνωθεν ηµών, άνω της πρώτης κορυφής, ην διεδέχετο δευτέρα, 
και µετά ταύτην ετέρα, και τελευταίον η υψίστη, προς ην έτεινον οι οφθαλµοί µου· επεθύµουν 
όµως να µεταδώσω, ει δυνατόν, τον πόθον µου εις τινας ή εις τινα των συντρόφων, καθότι η 
µονήρης ανάβασις ερήµου και µονήρου όρους, εν µέσω µεσηµβρίας, δεν µ’ εφαίνετο ευάρεστον 
πράγµα, και καθότι αι εν µέσω των βουνών µονήρεις συναπαντήσεις µυστηριωδών ανθρώπων 
δεν εµπνέουσι πάντοτε, παρ’ ηµίν, εµπιστοσύνην. Τέλος κατώρθωσα να παραλάβω ένα των ρα-
θυµούντων φίλων, και ήρχισα ευθύµως την τραχείαν άνοδον, χωρίς όµως να παύσω ενθαρρύ-
νων τον συναναβάτην, ούτινος η προθυµία ήρχιζεν εκ πρώτης αφετηρίας να χαλαρούται. Μετ’ 
ολίγον στραφείς προς τα οπίσω παρετήρησα ευχαρίστως, ότι είχον αρχίσει και ετέροι τινες των 
ηµετέρων ν’ αναβαίνωσι τας ανωµάλους ατραπούς. Εξηκολούθουν την ανάβασιν, ήτις δεν µ’ 
εφαίνετο αληθώς εύκολος· επί τέλους, έθεσα πρώτος τον πόδα επί της υψίστης κορυφής, και εί-
δον οι οφθαλµοί µου και εχαιρέτησα µετ’ αγαλλιάσεως τον Μαραθώνα! Είχον φθάσει εις το 
ποθούµενον τέρµα.  
Ο εκ της κορυφής του όρους τούτου αναπετασσόµενος ενώπιον του θεατού ορίζων είναι κυ-

κλοτερής και µέγας, και υπ’ ουδενός διακόπτεται κωλύµατος. Ο υψαύχην Υµηττός προς ανατο-
λάς και ο θηριοτρόφος [!]  Πάρνης από βορρά, ταπεινούσι τας κορυφάς [!]  αυτών ενώπιον της 
του Πεντελικού κορυφής, και αφίνουσι το βλέµµα να πλανηθή ελευθέρως και πέραν αυτών. Επί 
της κορυφής του Πεντελικού ίστατο, κατά Παυσανίαν το άγαλµα της Αθηνάς· ιδέα λαµπρά και 
σηµαίνουσα την εποπτείαν της προστατευούσης την Αττικήν θεότητος. Η Αττική µετά των βου-
νών, των λόφων, των πεδιάδων, της ακροπόλεως, του άστεως, του ελαιώνος, των παραλίων 
και των θαλασσών αυτής, καταφαίνεται αυτόθεν ως µέγιστον και µαγευτικόν πανόραµα. Εάν 
τείνης βλέµµα πέραν του Υµηττού, ανακαλύπτεις πεδιάδας και λόφους και την θάλασσαν ήτις 
λούει το Σούνιον. Εάν θεωρήσης πέραν του Κορυδαλλού, βλέπεις την θάλασσαν ήτις βρέχει τας 
ακτάς της Σαλαµίνος και της Ελευσίνος, εκείθεν τον Κιθαιρώνα, και εις τα βάθη τον Ισθµόν της 
Κορίνθου. Ο Πάρνης και επέκεινα του Πάρνηθος συγχεόµεναι µε το κυανούν του ουρανού και 
των ορέων αι πεδιάδες της Βοιωτίας χάνονται εις την έκτασιν, υπό δε τους πρόποδας του Πε-
ντελικού ο Μαραθών και η θάλασσα, τα όρη της Ευβοίας και πάλιν το πέλαγος. Το θέαµα τούτο 
είναι µεστόν ποιήσεως και αρµονίας και ιστορικών ενθυµήσεων. [...] 
Εν τούτοις ο ενθουσιασµός των συνοδοιπόρων ηλαττούτο, καθ’ όσον και ο ηλιακός καύσων 

ηύξανεν επί της φαλακράς κορυφής του όρους µεσούσης της ηµέρας. Απευθύναντες λοιπόν τον 
αποχαιρετισµόν ηµών εις τον Μηδοκτόνον Μαραθώνα ελάβοµεν την προς την κάτω οδόν.  
Μετά περίπου ηµισείας ώρας κάθοδον απηντήσαµεν –δεν ενθυµούµαι το όνοµα της θέσεως– 

σωρείαν βράχων ούτω διατεθειµένων, ώστε κατά τύχην εύροµεν αυτού εµφωλεύουσαν περίερ-
γον ηχώ. Η ηχώ αυτη επανεφώνει εις τινας ηµών 20 και 25 βήµατα περιϊσταµένους πολυσυλλά-
βους λέξεις, και τινας συντόµους φράσεις σαφώς και καθαρώς. 
Περί την δείλην επεστρέφοµεν οίκαδε».1 
1894: Ο αρθρογράφος υπό το ψευδώνυµο «Φινεάτης» δίνει µια γλαφυρότατη περιγραφή 

της ανατολής του ήλιου, την οποία αντίκρισε από την κορυφή της Πεντέλης, και συνεχίζει 
περιγράφοντας τα της καθόδου, καθώς και τη γνωριµία µε ένα Γάλλο που είχε διανυκτερεύ-
σει στην κορυφή: «Άρχοµαι από της στιγµής καθ’ ην η ωραία Νυξ, καταδιωκοµένη υπό του ε-
κβεβακχευµένου υπό του έρωτος Φοίβου, παρατηρεί ότι δεν δύναται επί πλέον να εξακολουθή-
ση το παιγνίδιόν της δια του απατηλού πέπλου, και αίρειται µετά τούτου εις τας γνωστάς αυτής 

                                                 
1 «Η φυσιολατρεία τον περασµένο αιώνα», περιοδικό “Εκδροµικά”, τ. 13, Μάιος 1930, σελ. 13. 
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µόνον κρύπτας, δια να επανέλθη πλέον απατηλότερα και πάλιν, µε νέους κόσµους και µε νέα 
θέλγητρα. Ιδού παρατήρησον προς το µέρος εκείνο, εις το βάθος του ορίζοντος, όπου ο ουρανός 
ασπάζεται την θάλασσαν και περιχαρείς ως µικροί έρωτες σκιρτώσιν εκ του φιλήµατος οι αστέ-
ρες.  
Ο µέγας πέπλος, ο επικαλύπτων τέως αµαυρότερον το µέρος εκείνον αρχίζει να διαλύεται και 

εις το βάθος της διαφανείας αυτού προβάλλει νέον αµαυρόν πορφυρούν χρώµα, το οποίον µετ’ 
ολίγον αραιώνεται παρουσιάζον κλίµακα ερυθροβαφή διατεινοµένην από της κατωτάτης αυτής 
συστάσεως µέχρι της ανωτάτης βαθµίδος. Η εικών αύτη µεταλλάσει ήδη και η µέχρι τούδε πυ-
κνή, πυκνή εκείνη πορφύρα, αραιωθείσα διαχωρίζεται εις διακεκοµµένας παχείας γραµµάς, ε-
κτοξευοµένας εν είδει ακτίνων αµφοτέρωθεν, αµοιβαδόν δε έχουσα τας εστίας των. Αι γραµµαί 
αύται χρωµατίζονται δια γλυκέως κροκοβαφούς χρώµατος το οποίον πυκνόν κατά βάσιν και 
ένωσίν του µετά των ερυθρών γραµµών, αραιούται ως προχωρεί ανωτέρω και επικαλύπτει ήδη 
προς τα άνω τείνον ως ελαφρά, ελαφρά συνεχής και αδιάσπαστος φλοξ ερυθροκίτρινος το µέ-
ρος εκείνο του ορίζοντος. Πόσο ωραία η εικών αύτη! Η γαλήνιος θάλασσα φαίνεται ωσεί καιο-
µένη ήδη και αντανακλώµεναι επ’ αυτής αι ουράνιαι φλόγες, τη προσθέτουσιν άρρητον θέλγη-
τρον. Αλλά και οι κίτρινοι εκεί πέριξ ιστάµενοι αστέρες ήρχισαν να λευκαίνωνται ήδη, ολίγον δ΄ 
αυτών άνωθεν το στερέωµα, απαλλαττόµενον στακτόχρου οµίχλης, λαµβάνει υποκύανον όψιν η 
οποία συνδυαζοµένη µε την νέαν εκ των κάτω προβάλλουσαν εικόνα αποτελεί τι το οποίο τανύ-
ει τας πτέρυγας της φαντασίας, αναγκάζει τους οφθαλµούς εκ της πολλής εντατικότητος να ε-
ξέλθωσι των κογχών των και τον εγκέφαλον έξαλλον εκ της χαράς να παίζη γερµανικόν βαλς 
εις το οστέινον κρανίον. Το ερυθροβαφές κατέστη υποκίτρινον ήδη και τούτο πάλιν µετ’ ολίγον 
µεταλλαγέν υποχωρεί προ της αυγαζούσης εµπροσθοφυλακής του µέλλοντος να εξέλθη µετ’ ολί-
γον µεγαλοπρεπούς αυτοκράτορος, ο οποίος περιβεβληµένος την λαµπράν αυτού καθαράν πορ-
φυροβαφή τήβεννον, παρατηρήσατε πόσον αργά, αργά προβάλλει! Οποίον θέαµα εξαίσιον! Ήδη 
κάτω η θάλασσα φρίσσει δεχοµένη τας πρώτας ακτίνας, και αποπέµπει µαρµαίρουσα τας στιγ-
µιαίας εκείνας λάµψεις ας αφίνουσι κινούµενα προ ερυθρόφωτος κηροπηγίου τα κρυστάλλια 
πλουσίου πολυελαίου. Η χνοώδης οµίχλη, η ροδώδης, η κροκοειδής, η λευκάζουσα και τόσα 
άλλα χρώµατα εν γλυκεία αρµονία εν αυτή συγκρατούσα, εξαφανίζεται ήδη ολίγον κατ’ ολίγον, 
ωραίον κυανούν χρώµα ν’ αποτυπούται ήδη εκεί όπου έλαµπον λαµπροί, ως πύρινοι κόρης οφ-
θαλµοί, αστέρες. Κάτω εις την θάλασσαν και πέριξ εις τον ορίζοντα εις τας κορυφάς των ορέων 
δεν υπάρχει η επικεχυµένη µυστηριώδης καλύπτρα. Καθαρά, καθαρά ήδη διακρίνεται, αυλακώ-
νει την υποκείµενην θάλασσαν µικρόν ατµόπλοιον, το οποίον και αυτό ωσεί να θέλη να προ-
σθέση κάτι τι εις το εκπάγκαλον εκείνον φυσικόν θέαµα αφίησι µακράν σειράν καπνού φεύγον 
όπισθέν του, η οποία ελισσόµενη ανελισσόµενη οµοιάζει µε µακρούς βοστρύχους αγνής αφιεµέ-
νους εις τας θωπείας της πρωινής αύρας. Ο µεγαλοπρεπής δίσκος αποβαλών ήδη την νυκτερι-
νήν τήβεννον, λουσθείς εις θεία, εις άγνωστα ηµίν νάµατα, αναλάµπει ήδη ενώπιον ηµών όντων 
έτι εκστατικών και σβεννύει το παρελθόν όνειρον το γλυκύ, το ιδεώδες, το πάγκαλον εκείνο ό-
νειρον το οποίο εν αντιθέσει προς τη βραχύτητά του, αφίνει τόσην ζωηρότητα εις την διάνοιαν 
του θεατού και εναποθέτει τοιαύτας εντυπώσεις οίας µόνον η µαρµαρίνη πλαξ και το ελαφρόν 
χρώµα εξαλείφουσι. Χαίρε προσφιλής οπτασία! 
Ελησµόνησα ή µάλλον απορροφηθείς υπό του πανοράµατος παρέλειψα να σας αναφέρω ότι 

µόλις ανήλθοµεν επί της κορυφής τόσον είµεθα ενθουσιασµένοι, ώστε παρέστη ανάγκη τον εν-
θουσιασµόν µας αυτόν να τον εξωτερικεύσωµεν δια διπλών πυροβολισµών, οι οποίοι ευτυχώς 
έσχον τούτο αποτέλεσµα, ότι εξήγαγον ένα προσφιλή...λαγωόν. Τις δε νοµίζετε ήτο ο λαγωός 
ούτος; Ο κύριος August Loyer, ευγενής Γάλλος, ο οποίος ανελθών από της προτεραίας είχε 
µείνει όλην την νύχτα αυτόθι και καθ’ ην στιγµήν ηµείς ανήλθοµεν αυτός εκοιµάτο εν τινι εκεί 
που κρύπτη,1 αφ’ ης αφυπνίσθη συνεπεία των πυροβολισµών. Κατ’ αρχάς είτε εκ του ύπνου είτε 
εκ του φόβου εδίστασε να µας πλησιάση και ωµοίαζε όντως λαγωόν, καθ’ ην στιγµήν ούτος πο-
λιορκηθείς υπό των κυνών και των καταδιωκόντων αυτόν κυνηγών, εξέρχεται σιγά σιγά εκ της 
κρύπτης του και ίσταται αθέατος µε ανωρθωµένα τα ώτα σκεπτόµενος ποίαν διεύθυνσιν πρέπει 
να λάβη. Κατ’ αρχάς δεν εφάνηµεν και ηµείς ενθαρρυντικοί απορροφηµένοι όλοι από του εκτυ-

                                                 
1 Μία τριγωνική εσοχή στα βράχια νότια της κορυφής θα πρέπει να είναι η «κρύπτη» που αναφέρει, ή 
η σπηλιά που αναφέρουν κάποιοι άλλοι, στην οποία πολλοί ορειβάτες έβρισκαν καταφύγιο από τους 
ανέµους και το κρύο.  
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λισσοµένου έµπροσθεν θεάµατος, και είχεν ίσως δίκαιον ο κ. Loyer µόνος εν τη ερήµω εκείνη 
κορυφή να θορυβηθή και να µας εκλάβη το ολιγώτερον δια κατσικοκλέφτας. Αλλά κατόπιν τα 
πράγµατα έλαβον πολύ διαφορετικήν τροπήν, διότι ο ευγενής Γάλλος τόσον ενεθουσιάσθη εκ 
των περιποιήσεών µας ώστε το Viva la Grece και το Ζήτω τους νεωτέρους Έλληνας έδιδε και 
έπαιρνε.  
Αφού περιειργάσθησαν αρκετά καλά τα πέριξ δια γυµνού οφθαλµού, είτε δε βοηθούµενοι και 

από του τηλεσκοπίου διεκρίναµεν το σκιόεν, το δροσερόν Τατόιον, το εκεί ανάκτορον, ολίγον δε 
δεξιόθεν διακρινόµενον το Μαραθώνιον πεδίον, έπειτα πέραν εκεί εις την θάλασσαν τα εσπαρ-
µένα εκείθεν νησίδια του Ευβοϊκού κόλπου έρηµα και ακατοίκητα, κατόπιν δε κατά σειράν την 
Λαυρεωτικήν θάλασσαν, όσον µέχρι Κερατέας επέτρεπον ηµίν αι κορυφαί του Υµηττού, επεχει-
ρήσαµεν την κάθοδον ως φίλοι πλέον, ως αδελφοί, µετά του κ. Loyer.  
∆ιήλθοµεν εκείθεν τα αρχαία λατοµεία κεκαλυµµένα µε µελανόν πέπλον, ωσεί πενθούντα την 

στέρησιν άλλου τινός Φειδίου και ανεµνήσθηµεν αρχαίων ηµερών, ηµερών καθ’ ας το γνήσιον 
Πεντελικόν µάρµαρον εκόσµει δια της λαµπρότητός του µνηµεία ένδοξα, ίχνη τινα των οποίων 
σήµερον σώζονται πού και πού. Καταλαµβάνεται τις όντως υπό µυστηριωδών τινων ιδεών και 
σκέψεων, ευρισκόµενος εν τω µέσω των τεχνητών εκείνων σπηλαίων, τα οποία ήδη ο χρόνος 
πλησιάζει ν’ αφοµοιώση προς την φύσιν, και ενοµίζει ότι ευρίσκεται εν τω µέσω των τάφων της 
αρχαίας καλλιτεχνίας! Ποία σιγή, ποία κατήφεια βασιλεύει εις τα άλλοτε ηχούντα εκ της σφύρας 
και συρίζοντα εκ της σµίλης απηρχαιωµένα εκείνα µέρη!... Ω χρόνε παντοδύναµε!...πλην αι 
σκέψεις αύται αντί να σµικρύνωσι το αρκετά απέχων από της δροσοβόλου πηγής όπου ευρισκό-
µεθα ήδη διάστηµα, θα µηκύνωσι ίσως, και αι σοβαραί σκέψεις ας υποχωρήσωσι ήδη εις τους 
θορυβώδεις γέλωτας των συνεταίρων, τους προκληθέντας εκ της ιδέας τινός των συντρόφων 
µας ότι το δερµάτινον παγούρι του φίλου µας August όπερ είχεν εντός της εκ µουσαµά σάκας 
του, ήτο ψητό κοτόπουλο.  
Είναι ωραία όντως η δροσερά τοποθεσία εφ’ ης τα καταπεπονηµένα µέλη ευρίσκουσιν ολίγην 

ησυχίαν εξηπλωµένα επί ηµιχλώρου χλόης εκτεινοµένης πέριξ δροσωτάτης πηγής. Απέναντί µας 
υψούται ερηµοκκλήσιον παλαιόν1 ως φαίνεται εκ των τοιχωµάτων του και εκ τινων εικόνων 
αµαυρών υπό τε του χρόνου ως και υπό του καπνού της µετά τόσης ηρεµίας και γλυκύτητος, 
συµφωνούν προς την ιδέαν ην εκπροσωπεί, καιοµένης κανδήλας! Ποίαν χάριν έχουσιν αυτά τα 
ερηµοκκλήσια! Με ποίας ιδέας καθαράς, αγνάς και αγίας καταλαµβάνεται κανείς όταν ευρίσκε-
ται πλησίον αυτού! Περίεργον. Εγώ τουλάχιστον, νοµίζω ότι εκεί ευρίσκοµαι ακριβώς απέναντι 
του Θεού, βλέπω το µεγαλείον του, παρατηρώ τη σµικρότητά µου, και συναισθάνοµαι την αν-
θρωπίνην οντότητα απέναντι της Θείας Παντοδυναµίας!  
Το ερηµοκκλήσιον τούτο ονοµάζεται “ Σωτήρ” 2 και την επιτήρησίν του έχει η µίαν περίπου 

ώραν αυτού απέχουσα µονή, εις ην εφθάσαµεν µετά του κ. Loyer εκδηλούντος ήδη δια Γαλλι-
κών αναµίξ και Ελληνικών ασµάτων, συµπεριλαµβανοµένων εννοείται εις αυτά και των ύµνων 
αµφοτέρων των φίλων εθνών, την περισσήν χαράν και ευχαρίστησιν εκ της συναναστροφής, 
χωρίς ποσώς να αισθανθώµεν και την ελαχίστην κούρασιν καίτοι το έδαφος δυσβατώτερον ήδη 
ην και τα µέρη µάλλον απόκρηµνα.  
Και ιδού τέλος ηµείς υπέρ την µονήν υπό την σκιάν παχυφύλλου πλατάνου, και παρά τρελλόν 

φλοίσβον διαυγούς ρύακος πλέον και ουχί ρυακίου διερχοµένου µετά θελκτικότητος και χάριτος 
περισσής παρά την ρίζαν της ωραίας πλατάνου. Νέοι εκεί, αποτελούντες εύθυµον όµιλον, το έ-
χουν στρώσει παρατηρούντες τα δροσερά πεπόνια τα οποία έχουν θέσει εντός του ρύακος, και 
την ξανθήν ρετσίναν η οποία παγώνει εις το κρυσταλλώδες ύδωρ και αναµένουσι µετά ανυπο-
µονησίας τον στρεφόµενον εις την ολίγον κάτωθεν αυτών πυρά ορεκτικώτατον οβελίαν.   
Ολίγον παρά κάτω έτερος όµιλος εις ον ενυπάρχουσι και όχι ολίγαι κυρίαι, και εκεί επί του 

εξώστου του ξενώνος του Μοναστηρίου µεταξύ εγκρίτων πολιτών της ηµετέρας πόλεως, µία 
ζωηρά νεάνις µε ωραίον ευφάνταστον ροζ φόρεµα. Απέναντι άλλος όµιλος, δύο ή τρεις καλόγη-

                                                 
1 Εννοεί τη σκήτη των Ταξιαρχών (ή Άγιοι Άσώµατοι) στο Καµάρι. 
2 Η µόνη εκκλησία του «Σωτήρος» είναι αυτή επί της κορυφής του βουνού και είναι νεότερο κτίσµα. 
Παλιά εκκλησία µε αυτό το όνοµα ουδέποτε υπήρξε, εποµένως, η παλιά εκκλησία που αναφέρει είναι 
οι Άγιοι Ασώµατοι, και όλα όσα περιγράφει το αποδεικνύουν: Οι παλιές εικόνες των τοιχωµάτων του 
ναού, η µίας ώρας απόσταση από τη µονή, και η ύπαρξη πηγής.  



 174 

ροι, χωροφύλακες τινες τέλος αποτελούν την πανήγυριν της ηµέρας εκείνης υπό την παχείαν 
σκιάν των υψικορύφων λευκών και πευκών. [...] 
Και ήδη είναι ώρα ενάτη µ.µ., ο σιδηρόδροµος σφυρίζει και ηµείς καταγοητευµένοι τελείως 

εκ του ωραίου τεσσαρακονταώρου ταξειδίου µας, επανερχόµεθα εύθυµοι και ζωηροί ίνα κυλι-
σθώµεν και πάλιν εις τας µαρασµώδεις εις τας καχεκτικάς των Αθηνών οδούς...» 1 

1895: Ο Νικόλαος Β. Κουντούρης περιγράφει µια περιπετειώδη ανάβαση στο Πεντελικό, 
και δίνει περιγραφή της ανατολής του Ήλιου, καθώς και της επίσκεψής του στη Σπηλιά: «Ή-
το Ιούλιος του 1895. Ο καύσων ήτο αισθητός και ο κόσµος επεζήτει να δροσισθή εις τα θαλάσ-
σια λουτρά του Φαλήρου. [...] 
Οι συνάδελφοί µου της Γενικής ∆ιευθύνσεως των Τ.Τ.Τ., οι οποίοι ηρέσκοντο να τους αφη-

γούµαι εντυπώσεις των εκδροµών τας οποίας έκαµνα µε την ολιγάριθµη φυσιολατρική παρέα 
της οποίας ήµην Πρόεδρος, µε παρεκίνησαν να τους οργανώσω εκδροµή µέχρι Πεντέλης κά-
ποιο Σαββατοκύριακο, όταν θα ήτο πλησιφαής η σελήνη, δια να απολαύσωµεν από την κορυφή 
του Πεντελικού όρους, ύψους 1.109µ., το µεγαλοπρεπές θέαµα του ανατέλλοντος Ηλίου. Ληφ-
θείσης οριστικής αποφάσεως εξελέξαµε το κατάλληλο Σαββατοκύριακο. Συνεκεντρώθηµεν περί 
τα 15 άτοµα, µεταξύ των οποίων ήσαν και τρεις αξιωµατικοί παραλαβόντες µεθ’ αυτών και 
τους υπηρέτας των –στρατιώτας– δια να ψήσουν στη σούβλα δύο αρνιά τα οποία επροµηθεύθη-
µεν µαζύ µε άλλα απαραίτητα τρόφιµα. Προκειµένου να κοιµηθούµε µια νύχτα εις την Μονήν 
Πεντέλης εφωδιάσθηµεν µε σχετικήν έγγραφον άδειαν της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών, άνευ 
της οποίας δεν θα µας επέτρεπεν ο Ηγούµενος της Μονής την εν αυτή διανυκτέρευσίν µας. [...] 
Εξεκινήσαµεν δια την Πεντέλην, επιβάντες τετρατρόχου επιµήκους αµαξίου µεταφορών, το α-
πόγευµα ορισθέντος Σαββάτου και αφίχθηµεν εις τον προς ον όρον περί την 8.30́ . Ενεφανί-
σθηµεν εις τον Ηγούµενον, εδειπνήσαµε, και 5 εξ ηµών, µεταξύ των οποίων πρώτος εγώ, εδη-
λώσαµεν ότι θα αναβούµε εις την κορυφήν του βουνού. Ο ηγούµενος αυτοβούλως έθεσεν εις 
την διάθεσίν µας ένα νεαρό Μοναχό δια να µας δείξη τον δρόµον της ανέτου µεταβάσεώς µας. 
Τρεις όµως εξ ηµών προφασισθέντες ότι ξαίρουν τον δρόµον ηρνήθησαν την προσφοράν του 
Ηγουµένου. Εκ των υστέρων όµως απεδείχθη ότι οι αποποιηθέντες δεν εγνώριζον τον δρόµον 
ούτε είχε τις εξ αυτών αναβή άλλωτε εις την κορυφήν του βουνού. Εξεκινήσαµεν δια την κορυ-
φήν την ενδεκάτην της νυκτός. ∆ιηνύσαµεν ολίγον διάστηµα και εύροµεν προς την δεξιάν πλα-
γιάν του όρους ένα µονοπάτι. Εβαδίσαµεν επ’ αυτού µίαν ώραν αλλ’ αντελήφθηµεν ότι αυτό δεν 
κατευθύνετο προς τα άνω. Επεστρέψαµεν εις την βάσιν και ακολουθήσαµε άλλην ατραπόν επί 
της αριστεράς πλαγιάς του βουνού. Εβαδίσαµεν και επ’ αυτής επί µίαν και πλέον ώραν αλλ’ 
ασκόπως, διότι ούτε αυτό το µονοπάτι κατευθύνετο προς τα άνω. Βλέποντες ότι παρήρχετο, εις 
µάτην, η ώρα, απεφασίσαµεν, κοινή συννενοήσει, να προσπαθήσωµεν να αναβούµε εις την κο-
ρυφήν δια πάσης θυσίας. Από εκεί που ευρέθηµεν ηρχίσαµε να βαδίζωµε προς τα άνω, όπως 
µπορούσαµε. Ελάβοµεν ως σηµείον πορείας ευθείαν γραµµήν ανηφόρου. Εβαδίσαµε πατώντας 
σε µαρµάρινα πετραδάκια, υπολείµµατα λατοµείων µαρµάρων τα οποία εσχηµάτιζαν επικλινείς 
λοφίσκους. Επί τοιούτου ασταθούς και ολισθηρού εδάφους ήτο αδύνατο να βαδίση τις ανέτως 
και όρθιος, δεδοµένου ότι υπό το βάρος του σώµατός µας διατρέχοµεν προφανή κίνδυνον να 
ολισθήσωµεν και να τραυµατισθώµεν. Υπερίσχυσε τότε το ένστικτον της αυτοσυντηρήσεως και 
απεφασίσαµεν και οι πέντε να εξακολουθήσωµεν βαδίζοντες “ µπουσουλώντας”. ∆ιήρκησεν η 
µαρτυρική αυτή περιπέτεια επί δύο περίπου ώρας. Εν τέλει εφθάσαµεν εις την κορυφήν του 
βουνού.  
Είχοµεν εφοδιασθή και µε τρία στρατιωτικά παγούρια δια να γεµίσωµεν νερό από την πηγήν 

του νερού που υπήρχεν εις το Σπήλαιον του βουνού, και από ένα µεγάλο παξιµάδι ο καθείς. Κα-
τά την περιπετειώδη όµως ανάβασίν µας δεν ήτο δυνατό ν’ ανακαλύψωµεν το Σπήλαιον. Επε-
φυλάχθηµεν να το επισκεφθώµεν κατά την κατάβασίν µας.  
Εις την κορυφήν του βουνού εφυσούσε πολύ δυνατός αέρας. Επειδή είµεθα κατάκοποι και 

κάθιδροι επροφυλάξαµεν την πλάτη µας εις ένα τοιχάκι που υπήρχε εκεί κατεσκευασµένο από 
τη γεωδαιτική στρατιωτική αποστολή.  
Ηκούοµεν οµιλίας και αντελήφθηµεν ότι εις το µέσον του βουνού ήσαν ποιµένες µετά ποιµνί-

ων των. Συνοµίλουν µεταξύ των και ως εκ της νυκτερινής ησυχίας αι οµιλίαι των έφθανον ευ-
κρινέστατα µέχρις ηµών, αν και µας εχώριζεν από αυτούς απόστασις πλέον της ώρας. Μας ή-

                                                 
1 «Έξω των Αθηνών εκ της κορυφής του Πεντελικού», εφηµ. “Εστία”, αρ. φυλ. 176, 30/8/1894. 
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κουον και εκείνοι οµιλούντας. Τους παρεκαλέσαµεν να µας προµηθεύσουν λίγο γάλα, αλλά δεν 
ήτο εύκολον διότι και απόστασις µεγάλη µας εχώριζε και µέρος κατάλληλο δεν είχον οι ποιµέ-
νες να το βάλουν.  
Απελαµβάνοµε το λυκαυγές ανεπνέοµεν αέρα καθαρόν και αρωµατώδη και ησθανόµεθα όλοι 

ευδιαθεσίαν και ψυχικήν αγαλλίασιν. Μεθ’ ολίγου διεκρίναµεν τα πρώτα σηµεία της ενάρξεως 
της ανατολής του ηλίου. Φλογώδη κύµατα αναδυόµενα από της θαλάσσης διεσκορπίζοντο εις 
τον ορίζοντα µε καταπληκτικήν ταχύτητα. Κατόπιν διεκρίνετο εις πυριφλεγής όγκος σχηµατίζων 
µεγάλον πίθον περιβεβληµένων µε ζώνας. Απροσδόκητον θέαµα. Οφθαλµαπάτη! Αµέσως κα-
τόπιν κατέρυθρος στρογγύλη σφαίρα. Ήτο η ηλιακή σφαίρα, ήτις εφαίνετο ως να περιεστρέφετο. 
Ονειρώδης οπτασία ανωτέρα πάσης περιγραφής. Το µεγαλοπρεπές και εκθαµβωτικό κάλλος 
της φύσεως ήτο ανυπέρβλητον. Ησθανθήκαµεν όλοι ανέκφραστον ευχαρίστησιν. Τελευταίον 
όραµα ήτο η σκιά του Πεντελικού όρους η οποία εξετείνετο µέχρι του λιµένους Πειραιώς σκια-
ζοµένων υπ’ αυτής και των εκεί ελλιµενισµένων πλοίων. 
Είχεν ήδη προχωρήσει η πρωία. Ελάβοµεν την άγουσαν εις την Μονήν ένθα ανεµενόµεθα 

υπό των λοιπών φίλων µας. ∆ύο εκ των συντρόφων µας, µεθ’ ων είχοµεν ανέλθει εις την κορυ-
φήν απεχωρίσθησαν, λαβόντες άλλην οδόν καταβάσεως. Οι υπολειφθέντες τρεις, µεταξύ των 
οποίων και εγώ ανεζητήσαµεν κατερχόµενοι το Σπήλαιον. Το εύροµεν. [...] 
Αι περιπέτειές µας έληξαν αισίως, και όταν συνηνώθηµεν µε τους λοιπούς εν τη περιοχή της 

Μονής Πεντέλης συντρόφους µας επηκολούθησε λαµπρά διασκέδασις διαρκέσασα έως το από-
γευµα της Κυριακής».1 

1911: Γεράσιµος Βώκος: «Την ίδια εκείνη µέρα άµα εφύγαµε από τον ένδοξο τόπο και ερρί-
ξαµε τελευταία µατιά στον τύµβο των Μαραθωνοµάχων –υπάρχει ωσάν µουσική ανέκφραστη 
µε λόγια– επήραµε ένα δρόµο στα πλάγια του βουνού. Θυµάµαι ακριβώς πως εκτός από µας 
τους δυό δεν υπήρχε κανένας άλλος διαβάτης για αρκετό διάστηµα. Ο οδηγός των µουλαριών 
που µας έφερναν, µας αποχαιρέτησε σε λίγο παίρνοντας τα γενναία ζώα του. Βρεθήκαµε τότε 
στην άγρια κάτοψη του βουνού, στους γκρεµνούς του, τους ανήφορους και τα χαλάσµατα, όλα 
από µαρµάρινους βράχους. Ανάµεσα µια άγρια βλάστησις έδειχνε την εµορφιά της στην άπειρη 
συµφωνία των χρωµάτων της.  
Προχωρήσαµε κάµποσο διάστηµα έτσι σ’ αυτή την πανέµορφη ερηµία. Η ανάµνησις των πε-

ρασµένων καιρών αφ’ ό,τι είχαµε ιδή ήταν ακόµη στο νου µας. Μας είχε αφήσει τόση εντύπωσι 
το δοξασµένο χωριό µε το χείµαρρό του που εθροούσε κάτω από της λεύκες και τα πλατάνια, 
αλλά περισσότερο µας κρατούσε τη σκέψι το πανοραµατικό κίνηµα της φαντασίας µας των ολί-
γων ηρώων που εκτύπησαν τυρράνους και κατακτητάς.  
Έπετα η νέα τοποθεσία µας συνεπήρε ολόκληρους. Ο σύντροφός µου πλησιέστερα στην ευτυ-

χία αυτής της ζωής, έλεγε όλη τη δυσφορία του µε την ιδέα πως σε λίγο θα παραδίδετο και πά-
λιν στην καταθλιπτική, στην απελπισµένη ζωή της πόλεως. Μου έλεγε ακατάπαυστα γι’ αυτήν 
την ευτυχία που είχαµε µπροστά µας. Γιατί γι’ αυτόν µεγαλείτερη άλλη χαρά δεν ξέρω αν υπήρ-
ξε στη ζωή του από την αδέσµευτη κίνησι στο ύπαιθρο από τον αιώνιο δρόµο, από  την πρωτό-
γονη γνωριµία του µε τη φύσι. Πιο βάρβαρος εγώ δεν τον ακολουθούσα µόνον στους θαυµα-
σµούς του, αλλ’ ίσως τον υπερέβαλλα. Ενόµιζα πως είχα ανακαλύψει ένα νέο κόσµο. Για µια 
στιγµή θα ήθελα να µην ήταν ποτέ η επιστροφή αλλά να φεύγω πάντα έτσι πολύ µακρυά σαν ει-
δυλλιακός πεζοπόρος των Γραφών, ή όπως λένε σήµερα οι προσεκτικοί άνθρωποι, σαν αλήτης 
και σαν τυχοδιώκτης.  
Μ’ εκείνο το βαρβαρικό, το πρωτόγονο και σκληρό αίσθηµά µου, θαρρώ πως η φύσις που 

ανασταινόταν γύρω µε το βάλσαµο του Έαρος, µε προσκαλούσε µε ανέκφραστη ορµή. Έτσι ε-
κύτταζα πάντα στο διάστηµα, στη γύρω περιοχή µε απληστία και κατάπληξι. Πιστεύω πως είναι 
τα µόνα ανεξάντλητα θεάµατα αυτά που χαρίζει ο καλός Θεός, του ήλιου το φως που εχυνότανε 
εκείνη την ώρα σαν ολόχρυσο µεσ’ στη χαράδρα, η σκιές που έπαιζαν µαζύ του, γύρω τα χαµο-
λούλουδα στα φανταχτερά τους χρώµατα, παραπάνω το χρυσίζον µάρµαρο, τα σκοίνα, οι κου-
µαριές, τα πεύκα, τα ψηλά δέντρα που σε κάτι ξαφνικά λεία επίπεδα έδειχναν τα ελαφρά τους 
σχήµατα, ακόµη οι πεταλούδες που περνούσανε από λουλούδι σε λουλούδι και πέρα το ατελείω-
το κοµµάτι του ουρανού που έλεγε το ατελείωτο πέραν της ζωής. 

                                                 
1 «Εις την κορυφήν του Πεντελικού όρους», περιοδ. “Το Βουνό”, τ. 80, σελ. 187-189, Αύγ. 1940. 
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Η χαρά µου δεν µπορούσε να µερισθή τότε ούτε στην ανάµνησι της πιο στοργικής για µένα 
υπάρξεως που δεν ηξεύρω πώς µου ήλθε στο νού από το κοίταγµα ενός αγριολούλουδου που 
τόσο αγαπούσε. Μια εκφραστική ηρεµία έδινε ένα παράξενο νέο εγωισµό σ’ αυτό το αιφνίδιο 
ύψος του εαυτού µου, στην ιδέα των µεγάλων εκτάσεων, στο φανέρωµα του αµέριµνου δρόµου. 
Και πάντα εζητούσαµε ν’ ανεβαίνουµε ψηλότερα και να φεύγουµε µακρύτερα.  
Ο σύντροφός µου ενθυµείτο τας πληκτικάς αντιθέσεις του τι υπήρξαµεν χθες και του τι θα εί-

µεθα πάλιν µεθ’ ολίγον, τας επιδεικτικάς κινήσεις της ζωής και τους µικρούς σκοπούς της, τον 
εγωισµό και τη φιλοδοξία, τη µεγαλοποίησι της ανθρώπινης αξίας, τον αγώνα εις την εκζήτησι 
του χρυσού, το δρόµο για την εφήµερη δόξα, το αδίκηµα και γιατί όχι και τα ατελεύτητα εγκλή-
µατα κατά των αδυνάτων και των αθώων. 
Και ’γω τώρα –τώρα το νοιώθω καλλίτερα– όχι ελεύθερος από όλα αυτά, µε εφήµερα ιδανι-

κά, µε τας µαταίας ελπίδας εις την καρδιά µου και τους δισταγµούς εις τον νουν, µε ενστικτώ-
δεις τάσεις προς κάποιαις αδικίαις, µε ελάττωσιν του ιερού αισθήµατος της αγάπης, δεν ηξεύρω 
πώς ηµπορούσα να αισθάνοµαι ευλαβητικά αυτήν την θείαν χάριν. Όχι, τώρα σας βλέπω καλλί-
τερα, παρήγορα καταφύγια, και σας λαχταρώ στη µουσική των αναµνήσεών µου. Μα ίσως γι’ 
αυτό δεν µπορώ να σας αποδώσω όπως ήθελα.  
Η ίδια µου η ψυχή προσθέτει άθελά µου. Τολµά να απασχολή το κύτταγµα στην άγρια αυτή, 

αλλά τόσο αρµονική φύσι. Φέρνει τους ανθρώπινους παροξυσµούς εκεί που ο άνθρωπος δεν 
έχει άλλη θέσι παρά σε εξαφάνισι και λήθη του εαυτού του και σε εκστατικό ύµνο προσευχής.  
Ύστερα από δρόµο µιας ώρας βρεθήκαµε σ’ ένα ύψωµα που άλλαζε την όλη σκηνογραφία. Το 

βουνό αποµακρυνότανε αριστερά µε τη φανταστική χάρι της λεπτής γραµµής που το βλέπουµε 
µακρυά. Η τριγωνική του κορυφή θίγει τα κυανόχροα κρύσταλλα του ουρανού. Τα λευκά µαρ-
µάρινά του στήθη αστράφτουν στου ήλιου το φως και τα δασωµένα του άκρα δείχνουν πέρα την 
λευκή οπτασία των αγροτικών συνοικισµών. Σε λίγο φτάνουµε στον πρώτο, σ’ ένα ταπεινό χω-
ριό που φαίνεται φτωχό και δύστυχο. Έτσι ανέλπιστα από το ωραίο όνειρο πέφτουµε στην αν-
θρώπινη δυστυχία. [...] 
Θεαταί κόσµου που µας συγκινεί, φεύγουµε δοσµένοι στο όνειρο του θαυµασµού µας. Τώρα ο 

κάµπος πέρα µακριά µας το λέει ωραιότερα. Είναι η Αττική, η χώρα που δεν έχει την όµοιά της 
στην διαφάνεια του αιθέρος και εις την χάριν και την λεπτότητα των γραµµών. Αρχίζει να βρα-
δυάζη. Ο ήλιος δύει πέρα σε κόκκινες λάµψεις, σε ρόδινες αναλαµπές. Φαίνονται ο Λυκαβητός 
και η Ακρόπολις. Η πόλις κάτω χάνεται στης πρώτες σκιές της νύχτας. Κάπου κάπου τα φώτα 
αρχίζουν να λάµπουν σαν διαµάντια. Η Ακρόπολις γράφει στον ορίζοντα ανάµεσα σ’ ένα απαλό 
κόκκινο φως τους στοχασµούς των ωραίων κόσµων που πέρασαν. 
Επιστρέφοµεν, φθάνοµεν. ∆εν γνωρίζω ποίαι είναι αι ένδοξαι επιστροφαί, εάν πρέπει να επι-

στρέφη κανείς νικητής από µάχην ή να φέρνη κοµµάτια χρυσού από τον οχληρό, τον αιµατηρό 
αγώνα για την απόκτησί του. [...] Αλλά η επιστροφή αυτή ήταν σαν ένας θρίαµβος. Τα τρόπαιά 
της ήταν σαν µια στενή γνωριµία µε την γαλήνη του Θεού στης σκέψεις και τα έργα που υπαγο-
ρεύει της αγάπης. Γιατί η αληθινές σκέψεις µας δεν είναι βέβαια εκείνες που κάνουµε στην υ-
πολογισµένη ορθοφροσύνη των διαβηµάτων µας, στης τυπικές ιδέες που ενεργούµε. Η αληθινές 
σκέψεις είναι εκείνες που µπορεί να είναι αδιάφορες από κάθε τι που λέγεται πρόσκαιρο, εφή-
µερο. Το κράτος των είναι το µόνο αληθινό στην ιδέα της ελευθερίας, στην επιστροφή στους 
φυσικώτερους νόµους, που δίδουν την πραγµατική ανθρώπινη ευτυχία και χαρά, γιατί η µητέρα 
φύσις τους νοµοθετεί χωρίς κανένα ύποπτο αντάλλαγµα. 
Όταν εκείνο το βράδυ εφθάσαµε εις την πόλιν, το όνειρο εχάθηκε στην πεζότητα της ζωής της 

για να γυρίση πάλιν σαν κάτι που έχει δικαίωµα ζωής εις τας αναµνήσεις µας...»1 
1916: Ο «Εφηβικός Όµιλος Εκδροµέων» διοργάνωσε νυχτερινή ανάβαση στη Σπηλιά και 

κατόπιν στην κορυφή του βουνού για το θέαµα της ανατολής του Ήλιου: «Ο ενοχλητικός Α-
πόλλων αφού εξερόψησε καλά τους διψαλέους Αθηναίους, ευρίσκεται προ πολλού εις το βασί-
λειό του και εκεί ησύχαζε, δια το επόµενον ηµερήσιο ταξείδι του, γλυκά-γλυκά δε είχε ανατείλει 
το αργυρό φεγγαράκι, απάνω από της λεύκες του µοναστηριού του οσίου Τιµοθέου, όταν και η 
χρυσή παρέα, γελαστή και αγαπηµένη όπως πάντοτε, εβάδιζε τον δρόµο τον πευκόφυτο προς 
την Αγία Μαρίνα και το Θαλάσσι πέρα προς Ν.Α του Αµαρουσίου. Το άσπρο και γλυκό φως της 
Πανσελήνου, που έπεφτε σταις βαθιές ρεµατιές του Πεντελικού και σταις πευκόφυτες κολπώ-

                                                 
1 «Από τις ελληνικές συµφωνίες», περιοδικό “Εκδροµικά”, τ. 20, Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1930.  



 177 

σεις του, έδινε εις αυτά όψιν χαρµόσυνον, που εάν έλειπε αυτό θα τα έκανε το σκοτάδι της νύ-
κτας πιο φοβερά, αφ’ όσον ήσαν. Κοντά µας το “ φίλεργον ρυάκι” του ποιητού, έτρεχε-έτρεχε 
βιαστικό και µε το κελάρυσµά του το σιγοψίθυρο, κάποτε-κάποτε ενανούριζε τη χρυσή παρέα, 
όταν σε καµιά παχειά χλόη εκάθητο να ξεκουρασθή. Η απέραντη δ’ αφετέρου ησυχία µέσα στον 
ατελείωτο εκείνον ωκεανό των πεύκων και της ροδοδάφνης την οποίαν κάποτε-κάποτε διέκο-
πτε κανείς οξύς συριγµός του σιδηρόδροµου ή η πολυτάραχη ζωή της πρωτευούσης, έκανε τον 
διαβάτη να αισθάνεται την µυστικοπάθειαν εκείνην και την ιεράν συγκίνησιν που τόσο βαρειά 
κάνει την καρδιά να χτυπά εις την ανοικτήν φύσιν, ακόµα δε και την εξοχήν να εννοεί και να 
λατρεύει εκείνον που όλα αυτά µε νουν και µε σοφίαν τόσον εύµορφα τα έπλασε. Αλήθεια πόσο 
σε συναρπάζει η φύσις την νύχτα και µάλιστα την τη σεληνολο - - - [...] 
Ήδη µετά µακρυνήν αλλά ευχάριστον πορείαν, εφθάσαµε στην Κορυφή. Προ πολλού ο ξανθός 

υιός της Λητούς είχε πεζεύσει το πύρινό του άρµα. 
Η κροκόπεπλος αυγή έτρεχεν, εµπρός να κηρύξη τον ερχοµό του δαφνοστεφούς βασιληά της 

ηµέρας.  
Α, κοίταξε εκεί. Να τος. Πλησιάζει. 
Κάτω η θάλασσα του Μαραθώνος και πέρα ο κόλπος της Ευβοίας, τώρα φαίνονταν λευκά. 

Αλλά δεν αργεί και παραχρήµα γίνονται όλα κατακόκκινα. Πέραν προς την Ανατολήν αρχίζει η 
ηµέρα, ενώ προς τας Αθήνας δυτικώς τρεµοπαίζει ακόµα ο Αυγερινός. Κάτω από ταις βαθειές 
χαράδρες ανεβαίνει το δροσερό αεράκι... και µαζί µ’ αυτό... άκου, πώς χτυπάει το νερό του κα-
ταρράκτη στον ∆ιόνυσο, απάνω στον πλάτανο, και πώς σκορπίζεται γύρω σαν άσπρη καταχνιά, 
σαν κρυσταλλώδης δρόσος.  
Το σκότος όµως βαθµηδόν διαλύεται και ο θόρυβος της ζωής αρχίζει την πολυµέριµνον ερ-

γασίαν του. Αλλ’ ιδού ο Φοίβος... Νυσταλέος και χωρίς φτερά προβάλλει µέσα από την θάλασ-
σα το ερυθρό του κεφάλι. Η θάλασσα άναψε εκεί.  
Ο Ήλιος ανέτειλεν. [...] Είναι η ώρα της καθόδου...»1 
1921: «Ανεχωρήσαµεν εξ Αθηνών µε το τραίνο των 10 και 10́  κατευθυνόµενοι εις Μαρούσι· 

ήµεθα εν συνόλω εξ εκδροµείς κάλλιστα εφοδιασµένοι και προδιατεθειµένοι δια µίαν πορείαν 
επίπονον και µακράν· η σελήνη, που είχεν ήδη ανατείλη, µας υπέσχετο λαµπράν κι ευχάριστον 
την συντροφιάν της. [...] 
Όλος ο ορίζων εφωτίζετο από τας αργυράς ακτίνας της σελήνης που ηπλώνοντο παντού... Εις 

το βάθος διακρίναµεν ...µετά δέους την κορυφήν και παρακάτω µαρµαίροντα τα λατοµεία της 
δυτικής πλευράς της Πεντέλης. Πού και πού, στρεφόµενοι προς τα οπίσω, εβλέποµεν κανένα 
φως προδίδον την θέσιν της πρωτευούσης και του Μαρουσιού. Ο µόνος νυχτερινός θορυβο-
ποιός, ο διαδεχόµενος την νύχτα τον φλύαρον τζίτζικα είναι ο γνωστός γρύλος· πόση όµως δια-
φορά µεταξύ των! Ο γρύλος µε το ασθενές, γλυκύ και ρωµαντικό τριζόνισµά του παριστά την 
ηρεµίαν της νυκτός, εν αντιθέσει προς τον τζίτζικα, που µε το δυνατό, τραχύ και άκαµπτο ξεφω-
νητό του ενθυµίζει τον συνεχή κι αδιάκοπον θόρυβον της µέρας... 
Όταν εφθάσαµεν εις την Μονήν [Μονή Πεντέλης] ησθάνθηµεν πλέον την ανάγκην ν’ ανα-

παυθώµεν και να ...δοκιµάσωµεν το περιεχόµενον των σακιδίων µας. Όντως δε µ’ αυτόν τον 
τρόπον ανεκτήσαµεν νέες δυνάµεις για τον υψηλό προορισµό µας, κι εις τας δύο ακριβώς ελά-
βοµεν την άγουσαν προς την κορυφήν. 
Ολίγον µακρύτερα της Μονής, εις την Αγία Τριάδα, µας επεφυλάσσετο ευχάριστος έκπληξις. 

Συνηντήθηµεν µε µίαν ευθυµούσαν παρέαν εφοδιασµένην µε κιθάρα και µαντολίνα, των οποίων 
οι ήχοι την στιγµήν εκείνην είχον κάποιαν απερίγραπτον µελωδικότητα... 
Ηκολουθήσαµεν τον καροδροµικόν δρόµον τον φέροντα εις τα Λατοµεία, όταν µετ’ ολίγην 

ώραν, ζωηρά και άγρια γαυγίσµατα ποιµενικών σκύλων µας έπεισαν ότι εσφάλαµε µεγάλως µε 
το να περπατούµε θορυβούντες. Ήτο όµως πλέον πολύ αργά, διότι τέσσαρα µεγάλα κι απειλητι-
κά σκυλιά ενεφανίσθησαν µπροστά µας, καθ’ ον χρόνον άλλα γαυγίσµατα ηκούοντο µακρύτερον 
διαρκώς ζωηρότερα. Προ της αγρίας αυτής επιθέσεως ηπορήσαµε “ τι χρή δραν”. Επροτιµήσα-
µεν να αντιπαρέλθωµεν εν σιγή και ...περιφρονητικώς, διότι αν επετροβολούµεν ή επυροβολού-
µεν ήτο ενδεχόµενον να συνάψωµε µάχην και µετά των ποιµένων, που προτιµούν ν’ αφήσουν 
τα σκυλιά των ελεύθερα να σας κατασπαράξουν παρά να επιτρέψουν –έστω κι’ εν εσχάτη ανά-
γκη– να σκοτώσετε τον σκύλον των. Υπό τοιούτους όρους ευρέθηµεν εκείνην την στιγµήν, όταν 

                                                 
1 «Το Σπήλαιον και η Κορυφή της Πεντέλης», περιοδικό “Η Νέα Γενεά”, αρ. φυλ. 63, 1917. 
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αριστερά του δρόµου και προς το αντίθετον µέρος από τους γαυγίζοντες σκύλους, διεκρίναµεν 
ένα µονοπάτι. Αµέσως εφαρµόζοντες την παροιµίαν “ το καλό το παληκάρι ξέρει κι άλλο µονο-
πάτι” το ηκολουθήσαµε ...θαρραλέως για να πείσωµε τέλος τους σκύλους περί της αγνότητος 
των σκοπών µας. Αφού επροχωρήσαµε αρκετά, οι σκύλοι ήρχισαν να καθησυχάζουν κι αµέσως 
αλλάξαµε κατεύθυνσιν δια µέσου δένδρων, θάµνων και ρεµατιών, προς συνάντησιν του δρό-
µου· µετά πραγµατικήν δε Οδύσσειαν και φόβον Θεού δια νέα κακά συναπαντήµατα επανεύρω-
µεν τούτον. Εφ’ όσον επροχωρούµεν τόσον ούτως καθίσταται ανηφορικώτερος και δύσβατος. 
Είχοµεν ήδη πορευθή περί τα τρία τέταρτα από της Μονής ότε ο δρόµος εδιχάζετο. Ο µεν εξ α-
ριστερών, οµαλώτερος κι όχι πολύ ανηφορικός, δεν εφαίνετο που ωδήγει. Ο άλλος, ανηφορικός 
και δύσβατος, µε γωνίαν 45 µοιρών, έφερε κατ’ ευθείαν προς τα λατοµεία.. 
Επροτιµήσαµεν τον δεύτερον· ήρχισεν λοιπόν όχι πορεία πλέον, αλλά πραγµατική αναρρίχη-

σις διαρκέσασα ηµίσειαν ώραν µέχρις ότου προσεγγίσωµεν τα πρώτα φουρνέλα του λατοµείου. 
Πιο ψηλά, κατόπιν νέας επιπόνου αναρριχήσεως, συναντήσαµε το κέντρον των λατοµείων. Κά-
ποια ανθρώπινη φωνή ηκούσθη από µίαν καλύβην, που µας εχαιρέτησε και µας υπέδειξεν ότι ο 
δρόµος τον οποίον ηκολουθήσαµε δεν έβγαζε εις την κεντρικήν κορυφήν. Μας παρέσχε δε, εις 
ερώτησίν µας, την πληροφορίαν ότι την ανατολήν ηµπορούσαµε να την απολαύσωµεν “ κι από 
την ραχούλα, µισή ώρα ψηλότερα”.  
Εδώ σταµατώ προς στιγµήν την πορείαν για να εκδηλώσω τον θαυµασµόν µου δι’ όσα απ’ 

εκεί ψηλά ησθανόµεθα. ∆ια του λεπτοϋφάντου και διαφανούς πέπλου του φωτός της σελήνης, 
διεγράφοντο οπίσω µας αι στρογγυλαί κορυφογραµµαί του βουνού που είχαµε περάσει. Μακρυά 
προς τον Σκαραµαγκάν κάποιος φάρος εστριφογύριζε λάµπων. Ο ουρανός ήτο διαυγέστατος κι 
η σελήνη αποστράπτων φανός του. Η δροσιά του βουνού εγίνετο αισθητή εκεί απάνω. Ο µόνος 
θόρυβος που ηκούετο ήτο το ελαφρόν θρόισµα των φύλλων και µερικά τρέµοντα γαυγίσµατα. 
Προ της απολύτου αυτής σιγής έκλεισαν και τα στόµατά µας. Αφιερώθηµεν δε ολοψύχως εις την 
θαυµαστήν θέαν και την νυκτερινήν γαλήνην, που µας διήγειρεν ένα περίεργον, δυσεξακρίβωτον 
κι απερίγραπτον συναίσθηµα σεβασµού και µίαν αίσθησιν απολύτου αδυναµίας... 

[...] Προχωρούντες λοιπόν εφθάσαµεν εις ένα είδος οροπεδίου, όπου έβοσκε διεσκορπισµέ-
νον ποίµνιον από γίδια, ευτυχώς άνευ σκύλων ...ούτε ποιµένος. [...] Τέλος παρατηρούµεν αρι-
στερά µιαν βραχώδη κορυφήν κι αριστερώτερα την κεντρικήν κορυφήν της Πεντέλης υψηλοτέρα 
κατά τι της πρώτης. ∆ια να ανέλθωµεν εις αυτήν ηρχίσαµεν αναρριχώµενοι ως σκίουροι επί 
απορρόγων βράχων... Τότε συσπειρούµεθα πάντες ως κοχλίαι υπό τα παλτά µας, όπισθεν των 
βράχων, προς αποφυγήν του κρύου που προκαλεί ρίγη. Εκ του προσώπου µας, σηµειωτέον, 
στάζουν παγωµέναι σταγόνες ιδρώτος. 
Το θέαµα απ’ εκεί απάνω ήτο ροµαντικώτατον. Η θάλασσα του Ευβοϊκού µόλις διακρίνεται 

ένεκα της σκιάς που έρριχνε η Πεντέλη. ∆εν παρήλθεν ηµίσεια ώρα και το γλυκοχάραµα αρχί-
ζει. Αλλά τι γλυκοχάραµα!... Εις το βάθος του ουρανού ένα φωτεινό τόξον διαγράφεται και 
βαθµηδόν η θέα κάτω απ’ το βουνό γίνεται καθαρωτέρα. Ο λιµήν του Μαραθώνος –που µοιά-
ζει σαν συµπεριφέρεια χαραγµένη µε διαβήτη στο χαρτί– και τα παράλια τη Ευβοίας είναι ο κύ-
ριος αντικειµενικός σκοπός των οφθαλµών µας. ∆εξιά της Ευβοίας αρχίζει να φαίνεται η Άν-
δρος. ∆εξιώτερα το άκρον ενός βουνού, του Υµηττού. Τώρα βλέποµεν προς τα αριστερά και το 
υπόλοιπον µέρος της Ευβοίας!... 
Αίφνης περί την 5ην και τέταρτον, µακρυά στη θάλασσα, όπισθεν της Ευβοίας κι ακριβώς α-

πέναντί µας πετιέται ένα πορφυρούν, µα πολύ πορφυρούν σηµείον. Αδύνατον να εννοήσωµεν 
περί τίνος πρόκειται· αλλά πόσον εξεπλάγηµεν βλέποντες το σηµείον αυτό να λαµβάνη σχήµα 
δίσκου. Ουδεµία αµφιβολία: Ήτο ο ήλιος! Επιφωνήσεις ασυγκράτητοι εξέφυγον από τα στόµα-
τά µας κι απέραντος θαυµασµός µας κατέλαβεν όλους... Εφ’ όσον ο δίσκος ανεβαίνει, το άνω 
µέρος του αλλάσει χρωµατισµόν προς το υπέρυθρον... 
Η προς τα πάνω κίνησίς του γίνεται ταχυτέρα. Μου είναι ατυχώς αδύνατον να περιγράψω τας 

εν τω µεταξύ αλλεπαλλήλους αποχρώσεις της θαλάσσης και των βουνών... 
Ο ήλιος αφού ήλλαξε µερικά χρώµατα ήρχισε να τιµωρή τους αναιδείς οφθαλµούς µας που 

παρίσταντο θεαταί της πρωινής τουαλλέτας, κι η ώρα επροχώρει. Θέλοντας δε να κατέλθωµεν 
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προτού πιάσει το λιοπύρι, εφορτώµεν τας αποσκευάς µας κι ελάβοµεν την προς τα κάτω άγου-
σαν...»1 

 

2. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ 
 

Είναι βέβαιο, πως ο ∆ηµήτριος Καµπούρογλου ήταν ο πρώτος (επίσηµος) Έλληνας ορειβάτης 
των αττικών ορέων, και πολύ περισσότερο της Πεντέλης, µε την οποία παρέµεινε σφόδρα «ε-
ρωτευµένος» ως το τέλος της ζωής του.  
Το πρώτο στην Ελλάδα εκδροµικό σωµατείο ιδρύθηκε το 1921 από τον Καµπούρογλου, 

σηµειώνοντας µια µεγάλη εκδροµική κίνηση, στην αρχή κυρίως σε αρχαιολογικούς χώρους, 
ακρογιαλιές και νησιά, και ύστερα σε βουνά. Το σωµατείο αυτό ανήκε στη δύναµη του ΣΕ-
ΓΑΣ, και για το λόγο αυτό έπρεπε να τελεί κάποιους αγώνες. Έτσι, µε απόφαση του Ι. Χρυ-
σάφη, ∆ιευθυντή Σωµατικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, οργανώθηκαν ορειβατικοί 
αγώνες, και συγκεκριµένα δύο. Ο πρώτος από την Ανάληψη στην κορυφή του Υµηττού, και ο 
δεύτερος από την πλατεία Πλατάνου της Κηφισιάς στην κορυφή της Πεντέλης. Τέτοιοι αγώ-
νες δε γίνονταν εκείνη την εποχή πουθενά στην Ελλάδα, αλλά ούτε και επαναλήφθηκαν.2 
Η πείρα όµως που απέκτησε ο Καµπούρογλου από τους πεζοπορικούς συνδέσµους τον ώ-

θησε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να τους εγκαταλείψει οριστικά. Έτσι και έπραξε. Από ένα 
σηµείο κι έπειτα οι περιπλανήσεις του στην Αττική ήταν είτε µοναχικές είτε τις πραγµατο-
ποιούσε µε τη συντροφιά ελάχιστων καλών φίλων.  
Η αποστροφή αλλά και τα ψυχοσωµατικά συµπτώµατα, του Καµπούρογλου κάθε φορά που 

άκουγε για οργανωµένο εκδροµισµό είχαν γίνει πλέον αντιληπτά από τους συν-
οδοιπορούντες. Ο Γενικός Γραµµατέας (κατά το διάστηµα 1924-1925) του Οδοιπορικού Συν-
δέσµου (Ο.Σ.Α) Στέλιος Χειλιαδάκης καταθέτει τη δική του εµπειρία: «Μια πρόχειρη σύσκε-
ψη µας έπεισε τότε πως πρέπει να οργανώσουµε τη συντροφιά µας [δηλαδή τον νεοσύστατο 
τότε Ο.Σ.Α.] σε καλλίτερες και στερεότερες βάσεις και να φωνάξουµε ένα ξένον οργανωτή, που 
θα µπορούσε να µας προσφέρη το ό,τι κυρίως µας έλειπε –την επιστηµονική συνδροµή του για 
την εξήγηση των µνηµείων– και να προσθέση µε την παρουσία του ένα καινούριο στοιχείο στη 
συντροφιά µας. Γύρω µας εφτερούγιζε το όνοµα του κ. ∆. Γρ. Καµπούρογλου. Το έργο του µας 
είναι γνωστό, η αγάπη του για τον τόπο που και µεις ελατρεύαµε, για την Αττική, µας ήταν γνω-
στότερη, και πολλοί από µας είχαν την ευτυχία πολλές φορές να αισθανθούν την γοητεία της 
συντροφιάς του. Το γεγονός πως ήταν λίγο µεγάλος στην ηλικία για τις πορείες, ξέραµεν πως 
δεν το λογάριαζεν ούτε ο ίδιος. Αν είχαµε την τύχη να δεχθή την παράκλησή µας, θα είχαµε ζω-
ντανό τον “ Αναδροµάρη” στις εκδροµές µας. 
Ένα γράµµα του εστάλθηκε ύστερ’ από λίγες ηµέρες και του εξηγούσε σύντοµα την απόφασή 

µας και του διετύπωνε τη θερµή µας παράκληση να συνοδεύει τον µικρό όµιλό µας στις εκδρο-
µές, κι ένα δελτάριό του µε ηµεροµηνία 13 Νοεµβρίου 1920 –το φυλάω ακόµα– µας άφηνε να 
ελπίζουµε πως δεν θα είχε αντίρρηση να µας βοηθήση. 
Αλλά τον κ. Καµπούρογλου τον έπιανε ρίγος, άµα του µιλούσαµε για µια συστηµατικότερη ορ-

γάνωση της συντροφιάς µας, που σκοπό θα είχε να προπαγανδήση για την αγάπη της εξοχής, 
για την δηµιουργία ενός συλλόγου, συνδέσµου ή οµίλου φιλικού τέλος πάντων. Είχε διδαχθεί 
πάρα πολλά από τους Συλλόγους και δεν ήθελε ούτε να τους ακούση. Το χαρακτηριστικό τικ του 
προσώπου του –µια σύσπαση προς τα έξω του στόµατος κ’ ένα νευρικό τίναγµα του κεφαλιού 
του προς τα κάτω και αριστερά– µας αποστόµωνε πάντα».3 
Ο Καµπούρογλου παρέµεινε ανένδοτος σε αυτή του τη στάση, οπότε στις 26 ∆εκεµβρίου 

του 1920 ίδρυσε δικό του εκδροµικό σωµατείο, αλλά µε µια διαφορά: το σωµατείο αυτό θα 
απαρτιζόταν µόνο από λίγους και εκλεκτούς φίλους. Η δε ονοµασία που έδωσε στο νέο σύν-
δεσµο ήταν «Οδοιπορικός Σύνδεσµος οι 12 Απόστολοι», όπου –όπως εξηγεί ο Iranon– οι 
Απόστολοι (τα 12 µέλη του συµβουλίου) παρέπεµπαν στην έννοια της «αποστολικής» πεζο-

                                                 
1 «Νυχτερινή ανάβασις στην κορυφή της Πεντέλης τον Αύγουστο του 1921». Περιοδικό “Ηώς”, τ. 89, 
1965. Το κείµενο δηµοσιεύθηκε αρχικά στην εφηµερίδα “Τα Χρονικά”.  
2 Πλάτωνας Μεταξάς, «Αναδροµή στα ορειβατικά 1926-1932», Ε.Ο.Σ “Το Βουνό”, Νοέµβριος-
∆εκέµβριος 1954, τ. 181, σελ. 160. 
3 «Ηµερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσµου», έτος Α΄, (1925), σελ. 25-26. 
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πορίας. Προορισµός της πρώτης εξόρµησης ορίστηκε φυσικά η αγαπηµένη του Καµπούρο-
γλου Πεντέλη.  
∆εν άργησε όµως να έρθει η στιγµή που κατάλαβε ότι απλώς έβαλε ένα ακόµα µπελά πάνω 

στο κεφάλι του. Βλέποντας τους όρους που είχε θέσει να καταπατούνται, απογοητεύτηκε 
γρήγορα από αυτή του την επιλογή. Ο πιο βασικός του όρος ήταν ότι στις πεζοπορίες αυτές 
απαγορεύονται (σχεδόν δια ροπάλου) οι γυναίκες· κι αυτό λόγω της εµπειρίας του µε µία 
Γερµανίδα. Όπως εξηγεί ο Χειλιαδάκης, στην πρωταρχική οµάδα του Ο.Σ.Α συµµετείχε και 
µία κοπέλα, η µοναδική στην παρέα, η οποία ήταν Γερµανίδα και µιλούσε µισά γερµανικά 
µισά ελληνικά µε ένα απίστευτα θορυβώθη και ανυπόφορο τρόπο, και όπως λέει ο ίδιος «µ’ 
ένα θόρυβο χειρότερο από εκείνον που έκαναν τα χαλίκια, όταν κατρακυλούσανε κάτω από τα 
πόδια µας». Αυτό δεν µπόρεσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον Καµπούρογλου – και συνεχίζει ο 
Χειλιαδάκης: «Του έκανε όµως κακό η βαρειά προφορά της συντρόφισσάς µας, που την εύρι-
σκε σε τροµερή παραφωνία µε την απαλωσύνη της Αττικής του, και πολλές φορές τον συνέλαβα, 
όταν οµιλούσε εκείνη, να κάνει το συνειθισµένο του τικ». 
Η διακήρυξη του Καµπούρογλου για την ίδρυση του Συνδέσµου των 12 Αποστόλων τε-

λειώνει ως εξής: «Όταν τα ιδρυτικά µέλη του Συνδέσµου γίνουν 40, τότε ούτοι συνερχόµενοι 
επισήµως εις συνέλευσιν, ήτις θα είνε συντακτική, θ’ αποφασίσουν δια τας λεπτοµέρειας και δια 
το γυναικείον ζήτηµα». Σύµφωνα µε αυτή την τελευταία παράγραφο, η γυναίκες δε θα είχαν 
θέση ανάµεσα στους 40 αθανάτους, όπως χαρακτηρίζονταν, του Σωµατείου. Ο Καµπούρο-
γλου όµως δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη αυτή πάνω του, και παρέπεµψε το ζήτηµα στη Συ-
νέλευση. Άπαντες όµως γνώριζαν πως ακόµα και εκεί η άρνησή του θα ήταν κατηγορηµατι-
κή, και όπως λέει ο Χειλιαδάκης: «“ ∆εν καταλαβαίνουν αυτές, δεν καταλαβαίνουν!” Εψιθύρι-
ζε πάντα σ’ όσους συνηγορούσανε για την εγγραφή τους. Αλλά σε µερικούς από εµάς δεν έµεν’ 
αµφιβολία πως επέδρασε τροµερά σ’ αυτή την απόφασή του η βαρειά περπατησιά κ’ η βαρύτερη 
προφορά της παληάς φίλης των εκδροµών µας». 
Έτσι λοιπόν, τα µέλη του συλλόγου έφερναν µαζί τους στις εκδροµές γυναίκες (συζύγους, 

κόρες, αδελφές ή φίλες), γεγονός που ώθησε τον Καµπούρογλου στην οριστική απόφαση να 
δώσει ένα τέλος στο σύλλογο. Από τότε, και µέχρι το τέλος της ζωής του οι περιπλανήσεις 
του στην Αττική ήταν και πάλι µοναχικές ή µε λιγοστούς φίλους. Και θα συµφωνήσω µε την 
άποψη του Iranon, ο οποίος λέει ότι ο Καµπούρογλου συνειδητοποίησε ουσιαστικά αυτό που 
ήξερε ανέκαθεν, «ότι δηλαδή κάποια πράγµατα δεν είναι φτιαγµένα για να τα βιώνεις µέσα από 
το µπουλούκι». 

 

 
Ο Καµπούρογλου κατά την απαγγελία της προσφώνησής του προς την Αττική στην κορυφή της Πε-

ντέλης. (Φωτ. από «Ηµερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσµου», έτος Α΄, (1925), σελ. 32) 
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3. ΟΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ Ο.Σ.Α 
 
Το διάστηµα 1921 - 1926 ο Οδοιπορικός Σύνδεσµος πραγµατοποίησε 41 εκδροµές - πεζοπο-
ρίες στην Πεντέλη και είναι οι ακόλουθες:  
 

1921 
 

1) Μονή Πεντέλης (11 Απριλίου) 
2) Μέσω Χαλανδρίου στην Πεντέλη και κατόπιν Μαρούσι. (19 Απριλίου) 
3) Πικέρµι – Νταού Πεντέλη. (25 Απριλίου) 
4) Κηφισιά – ∆ιόνυσος – Καταρράκτης Ραπεντώσας. (6 Ιουνίου) 
4) Μπογιάτι – Σταµάτα. (13 Ιουνίου) 
5) Πικέρµι – Νταού – Ραφήνα. (1 Αυγούστου)  
6) Γέρακας – Χαρβάτι – Ντράφι – Πικέρµι. (15 Αυγούστου) 
7) ∆ιόνυσος – Ραπεντώσα. (5 Σεπτεµβρίου) 
8) Μαρούσι – Σπηλιά Πεντέλης – Μονή. (12 Σεπτεµβρίου) 
 

1922  
 

9) (Eρευνητική) Μαρούσι – Σπηλιά Πεντέλης – Κηφισιά. (22 Ιανουαρίου) 
10) Κηφισιά – Καστράκι (6 Φεβρουαρίου) 
11) Μπογιάτι – Βρανάς  (27 Φεβρουαρίου) 
12) Μαρούσι – Κορυφή Πεντέλης – ∆ιόνυσος. (10 Απριλίου) 
13) Μπογιάτι – Κονάκια Μαγγίνα – Ραπεντώσα – Βρανά. (8 Μαΐου) 
14) Μαρούσι – Μονή Πεντέλης – Καλλήσια – Νταού – Γέρακας. (25-26 Ιουνίου) 
15) Κηφισιά – ∆ιόνυσος – Ραπεντώσα. (17 Ιουλίου) 
16) Κηφισιά – ∆ιόνυσος – Παληάµπελο. (23 Οκτωβρίου) 
17) Γέρακας – Χαρβάτι – Αγία Παρασκευή. (30 Οκτωβρίου) 
18) Γέρακας – Καρηττός – Πεντέλη – Μαρούσι. (20 Νοεµβρίου) 
 

1923 
 

19) (Καθαρά ∆ευτέρα) Εκάλη. (6 Φεβρουαρίου) 
20) Κονάκια Μαγγίνα, Μακρυµπούρι – Σταµάτα – Μπογιάτι. (29 Απριλίου) 
21) Γέρακας – Ντράφι. (1 Μαΐου) 
22) Γκούριζα – Φλογέρα – Ντριστίλλες – Σταµάτα – Μπογιάτι. (17 Ιουνίου) 
23) Προφήτης Ηλίας (Ρέας Πεντέλης) – Όσιος Λουκάς (Μπογιατίου). (16 Σεπτεµβρίου) 
24) Άγιος Ιωάννης Βιδίστι – Σταµάτα – Κηφισιά. (30 Σεπτεµβρίου) 
25) Σπηλιά – Μονή Πεντέλης. (30 ∆εκεµβρίου) 
 

1924  
 

26) Κορυφή Πεντέλης – Εκάλη – Κηφισιά. (10 Φεβρουαρίου) 
27) ∆ιόνυσος – Ξυλοκέριζα – Άγ. Πέτρος – Γεροτσακούλι – Άγιος Ανδρέας. (6 Απριλίου) 
28) Πεντέλη – Καλλήσια – Ντράφι – Πικέρµι – Ραφήνα. (18 Μαΐου) 
29) Σταµάτα – Γκούριζα – Φλογέρα – Ντριστίλλες. (25 Μαΐου) 
30) Άγιος Ιωάννης Βιδίστι. (28 Σεπτεµβρίου) 
31) Σταµάτα – Κουκουνάθρι – Οινόη – Σπηλιά Πανός – Ντριστίλλες – Χάραδρος – Κιούρκα. 
(19 Οκτωβρίου) 
32) Βορβός – Φραγκοκκλησιά – Μονή Πεντέλης – Θαλάσσι – Κηφισιά. (26 Οκτωβρίου) 
33) Ντράφι – Πικέρµι – Γέρακας (21 ∆εκεµβρίου) 
 

1925 
 

34) Κηφισιά – Κολώνα – Μελίσσια (22 Φεβρουαρίου) 
35) Παληάµπελο – Σπανός – ∆ιόνυσος (29 Μαρτίου) 
36) ∆ιόνυσος – Φραγκοκκλησιά – Γέρακας (12 Απριλίου) 
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37) Ντράφι – Νταού – Γέρακας (26 Απριλίου) 
38) Σταµάτα – Μακρυµπούρι – Κιµπετούη (31 Μαΐου) 
39) Σπηλιά Πεντέλης – Κοκκιναράς (8 Νοεµβρίου) 
40) ∆ιόνυσος – Πύριζα – Μονή Πεντέλης (29 Νοεµβρίου) 
 

1926 
 

41) Κορυφή Πεντέλης – ∆ιόνυσος (17 Ιανουαρίου) 
 

Σε ορισµένες από αυτές τις εκδροµές υπήρχαν κάποιοι που είχαν το ρόλο του οµιλητή. Έ-
τσι, οµιλητής στις εκδροµές σε Νταού και Αγία Παρασκευή ήταν ο Καµπούρογλου, ο Γεώρ-
γιος Σωτηρίου στη Σπηλιά της Πεντέλης, και ο Κωνσταντίνος Ι. Καρζής στην Νταού. 
Ο Σύνδεσµος προχώρησε και στην έκδοση µιας σειράς επιστηµονικών εκλαϊκευτικών 

πραγµατειών. Ανάµεσα σε αυτές, υπήρχε µελέτη του Γ. Σωτηρίου για τη µονή Ταώ, και του 
Γεωργαλά για το Πικέρµι.  
Επίσης,  ο Σύνδεµος είχε εµβραχίσει στις κορυφές του Υµηττού και της Πεντέλης δύο ανα-

µνηστικές πλάκες οι οποίες σηµείωναν και τα υψόµετρα των βουνών. Οι πλάκες καταστρά-
φηκαν, και δεν ξαναεπιχείρησαν από τότε να βάλουν καινούργιες.1 

 
4. ΚΟΡΥΦΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ / 

ΟΙ «ΚΟΥΚΟΙ» ΚΑΙ Ο Ο.Σ.Α 
 
Η πρώτη οργανωµένη ορειβατική κίνηση στην Ελλάδα γεννήθηκε µια γαλανή ανοιξιάτικη 
µέρα του 1926, στις 16 Μαΐου, στην κορυφή του Πεντελικού, όπως αφηγείται ο παλιός ορει-
βάτης Πλάτωνας Μεταξάς, εξηγώντας και τα αίτια γενέσεώς της: «...Η ορειβατική κίνηση δεν 
ήταν µια ιδιοτροπία ολίγων νέων, αλλά ανταποκρινόταν σε κάποια ανάγκη αντίρροπου της 
ζωής των πόλεων, που ολοένα γινόταν πιο αισθητή. 
Γι’ αυτό διέλυε, όχι χωρίς κόπο, και την ειρωνεία και την εχθρότητα από άγνοια και όλα τα 

εµπόδια, µε χαρωπή και παλλόµενη ζωντάνια. 
Η απήχηση αυτής της ζωντάνιας δονεί ακόµα τις καρδιές όσων ευτύχησαν να τη ζήσουν.  
Αλλά γι’ αυτό ακριβώς είναι δύσκολη η περιγραφή της µε την πέννα, όπως και κάθε ζωντανής 

κίνησης».2 
Στην αρχή του κεφαλαίου έγινε λόγος για τους δύο αγώνες (σε Υµηττό και Πεντέλη) που 

είχε διοργανώσει το σωµατείο του Καµπούρογλου. Στους αγώνες αυτούς έπαιρναν µέρος ει-
δικές οµάδες από το ∆ιδασκαλείο Γυµναστικής, τον Οδοιπορικό Σύνδεσµο, την Υπαίθριο 
Ζωή, τον Γυµναστικό Σύλλογο Αµαρουσίου κ.ά. Η οµάδα του Συλλόγου Αµαρουσίου δεν εί-
χε καµιά σχέση µε τον εν λόγω Σύλλογο,3 αλλά την αποτελούσαν 16 ανεξάρτητοι ορειβάτες. 
Επειδή τα µέλη της οµάδας αυτής φορούσαν όλα οµοιόµορφους κούκους (δηλαδή σκούφους 
από λινάρι) για να προστατεύονται από τον ήλιο, τους ονόµασαν «Κούκους». Αυτό τους άρε-
σε και κράτησαν τον τίτλο, µε την έννοια, παράλληλα, των γνωστών πουλιών που φέρνουν 
πρώτα την άνοιξη στα βουνά. Και ήταν στην κορυφή της Πεντέλης (στους αγώνες της 16ης  
Μαΐου 1926) όπου η οµάδα αυτή σκέφτηκε την ίδρυση ορειβατικού οµίλου. Όπως γράφει ο 
Π. Μεταξάς: «Έτσι γεννήθηκε και αναπτύχθηκε γρήγορα ένας συµπαγής, ζωντανός και τολµη-
ρότατος, καθαρά ορειβατικός όµιλος, που ρίχτηκε µε ορµή σε τακτικές αναβάσεις και εξερευνή-
σεις των ελληνικών βουνών, αρχίζοντας από την άγρια τότε, αχανή σε έκταση και άγνωστη 
σχεδόν Πάρνηθα, µε προγράµµατα πολλές φορές ακαταλόγιστα, µεγάλης δύσκολης ορειβασίας, 
που εν τούτοις εξετελούντο πάντοτε µε πείσµα, αλλά και µε κέφι αξέχαστο».4 
Η πρώτη επίσηµη ανάβαση των «Κούκων» πραγµατοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 1928 στην 

κορυφή της Πεντέλης, ίσως για να τιµήσουν τον τόπο που τους ενέπνευσε την ίδρυση του 

                                                 
1 «Ηµερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσµου», έτος Α΄, 1925. 
2 Ε.Ο.Σ. “Το Βουνό”: «Αναδροµή στα ορειβατικά 1926-1932». Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1954, τ. 181, 
σελ. 159. 
3 Εγγράφηκαν απλώς σε αυτόν το Σύλλογο µέσω του γυµναστή φίλου τους Μανόλη Μπαµιέρου ώστε 
να συµµετάσχουν στους αγώνες. 
4 Ό.π., σελ. 160. 
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συλλόγου. Στην ανάβαση αυτή έλαβαν µέρος 8 άτοµα και η διαδροµή που θα έκαναν είχε ως 
εξής: Κοκκιναράς - κορυφή βουνού - Σπηλιά Νταβέλη - Μονή Πεντέλης - Μαρούσι.1 
Η ανάβαση έγινε κάτω από συνεχή ραγδαία βροχόπτωση, δίχως όµως αυτό να πτοήσει τους 

ορειβάτες, ούτε και υπήρξε τροποποίηση στο πρόγραµµα· αντιθέτως η βροχή εκείνη θεωρή-
θηκε γούρικη. Και µάλλον αποδείχτηκε γούρικη γι’ αυτούς, εφόσον ακολούθησαν πολλές ε-
πιτυχείς αναβάσεις σε άλλα βουνά.2 Οι «Κούκοι» ήταν αυτοί που αποτέλεσαν τον πρώτο πυ-
ρήνα του Ο.Σ.Α (Ορειβατικού Συνδέσµου Αθηνών) και αργότερα του Ο.Σ.Α (Οδοιπορικού 
Συνδέσµου Αθηνών]).  
Το 1935, ο ΟΣΑ πραγµατοποίησε εξερεύνηση της Σπηλιάς της Πεντέλης. 
To 1936, µε τη συµπλήρωση δέκα χρόνων από την πρώτη ανάβαση των «Κούκων» στην 

κορυφή της Πεντέλης, το Τµήµα Αθηνών θέλοντας να τους τιµήσει οργάνωσε στις 17 Μαΐου 
της χρονιάς εκείνης µια εορταστική ανάβαση στην κορυφή του βουνού, όπου συγκεντρώθη-
καν οι «Κούκοι» και πάνω από εβδοµήντα άλλοι ορειβάτες. Σύµφωνα µε σχετικό άρθρο: «Ε-
πάνω, στην κορυφή, ο Γεν. Γραµµατεύς του Τµήµατος κ. Αντ. Μαρίνος εξέφρασε τη χαρά όλων 
και την συγκίνηση για το ιστορικό γεγονός και την περηφάνεια του Τµήµατος, γιατί έχει στα 
στελέχη του τους προδρόµους της ορειβασίας στην χώρα µας. Εκ µέρους της Κ.Ε. απηύθυνε 
θερµό χαιρετισµό ο Γεν. Γραµµατεύς κ. Νικ. Περράκης. Από τους «Κούκους» ο κ. Πλ. Μεταξάς 
απάντησε ευχαριστώντας για την τιµή και δηλώνοντας πως και οι «Κούκοι» είναι περήφανοι 
γιατί στο έργο τους, στα δέκα χρόνια που πέρασαν, βρήκαν άξιους συνεχιστάς.  
Έτσι η επέτειος αυτή έδωσε την ευκαιρία να εκδηλώσουν αµοιβαία τα αισθήµατά τους οι πα-

ληοί και οι νεώτεροι ορειβάτες µεταξύ τους. Οι τελευταίοι όχι µόνο στις επίσηµες αυτές στιγµές 
µα κάθε φορά που νοιώθουν την καρδιά τους να σκιρτά απ’ την ανείπωτη χαρά του βουνού θυ-
µούνται µε ευγνωµοσύνη εκείνους που τους έδειξαν το δρόµο».3 
Το 1949 έγιναν χιονοδροµικές ασκήσεις στην Πεντέλη (καταβάσεις από την κορυφή). 
Στην επέτειο του 1953 πραγµατοποιήθηκε πάλι ανάβαση στην Πεντέλη: «Την Κυριακή 8 

Μαρτίου έγινε, µε την επέτειο της ιδρύσεως του Ορειβατικού Συνδέσµου Αθηνών, του σηµερι-
νού Τµήµατος Αθηνών του Ε.Ο.Σ που είναι και η απαρχή για την ίδρυσι της Οµοσπονδίας µας, 
πανηγυρική ανάβασις στην Πεντέλη. Στην κορυφή συγκεντρώθηκαν 130 περίπου ορειβάτες, που 
ανέβηκαν από διάφορες διαδροµές, µε αρχηγούς ιδρυτικά µέλη του Συνδέσµου, τους παλιούς 
εκείνους “Κούκους”. 
Το βράδυ της ίδιας ηµέρας, οι ορειβάτες παρεκάθησαν σε φιλικό δείπνο στο ξενοδοχείον 

“ Θεοξένια” της Κηφισιάς, µαζί µε άλλα µέλη και φίλους του Συνδέσµου, που συγκεντρώθηκαν 
επίσης εκεί».4 
Επίσης πραγµατοποιήθηκαν αναρριχητικές ασκήσεις στη Σπηλιά της Πεντέλης κατά τα έτη 

1953, 1974, 1985, και 1986. Για τις ασκήσεις του 1953 είχε γραφτεί τότε: «Τα µέλη της αναρ-
ριχητικής οµάδος του Τµήµατος Αθηνών, µε τις πρώτες ανοιξιάτικες ηµέρες, άρχισαν και πάλι 
τις αναρριχητικές τους εξορµήσεις. 
Στις 22 Μαρτίου µια τριµελής σχοινοσυντροφιά έκανε διάφορες διαδροµές στη Β.Α. πλευρά 

των βράχων της σπηλιάς της Πεντέλης. Οι δυσκολίες που συνάντησε ήταν 3ου και 4ου βαθµού».5 
Τέλος, σε δηµοσίευµα του Ε.Ο.Σ διαβάζουµε ακόµα για την ανάβαση των µαθητών του εκ-

παιδευτηρίου Αναβρύτων στα πλαίσια εκδηλώσεων σχετικά µε τη Φύση: «Το Εθνικόν Εκ-
παιδευτήριον Αναβρύτων έχει δώσει πολλά δείγµατα του τρόπου µε τον οποίον διαπαιδαγωγεί 
τους µαθητάς του, εφαρµόζοντας νέες µεθόδους, χωρίς όµως να παραγνωρίζει την ελληνική 
πραγµατικότητα. 
Στις εκδηλώσεις του για την γνωριµία των µαθητών του µε την ελληνική γη και φύσι, έχει συ-

µπεριλάβει και όλες τις µορφές της ορειβασίας. Στην προσπάθειά τους αυτή οι διευθύνοντες το 

                                                 
1 «Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσµος Αθηνών / 1928-2000 – Συµβολή στην ιστορία του», Αθήνα 
2000, σελ. 15. 
2 Π. Μεταξάς, ό.π. σελ. 162. 
3 Ειδήσεις και Σηµειώµατα: «Η δεκάτη επέτειος των “Κούκων”». Ε.Ο.Σ., “Το Βουνό”, Ιούνιος 1936, τ. 
30, σελ. 133. 
4 «Τα 25 χρόνια του Ορειβατικού Αθηνών». Ε.Ο.Σ. “Το Βουνό”, Μάρτιος-Απρίλιος 1953, τ. 171, σ. 
39. 
5 Ε.Ο.Σ. “Το Βουνό”, Μάιος-Ιούνιος 1953, τ. 172, σελ. 91. 
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Σχολείο εζήτησαν την βοήθεια του Συνδέσµου µας, που όπως πάντα πρόθυµα δέχτηκε να την 
προσφέρει. [...] 
Έτσι, στις 25 Ιανουαρίου έγινε ανάβασις στην Πεντέλη, εις την οποίαν συµµετέσχε και η 

Α.Β.Υ. ο ∆ιάδοχος –που πρώτη φορά ανέβηκε στην κορυφή της– µε επικεφαλής τον Άγγλο παι-
δαγωγό του ∆ιαδόχου κ. J. Young, γιο του µεγάλου Άγγλου ορειβάτη και συγγραφέα G. W. 
Young».1 

 
 

 
H οµάδα των «Κούκων» στην κορυφή της Πεντέλης, µετά τους αγώνες ορειβασίας στις 16 Μαΐου 

1926. (Φωτ. Η. Νικοπούλου. Παρατίθεται από Ε.Ο.Σ “Το Βουνό”, τ. 181) 
 
 

 
Ορειβάτες στην Πεντέλη το διάστηµα 1932-1944. (Φωτ. Ε.Ο.Ο.Α. Παραχωρήθηκαν από Νίκο Νέζη) 

                                                 
1 «Μια αξιέπαινη προσπάθεια». Ε.Ο.Σ. “Το Βουνό”, Μάρτιος-Απρίλιος 1953, τ. 171, σελ. 39. 
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Ορειβάτες στην κορυφή της Πεντέλης το διάστηµα 1925-1944. (Πάνω αρ. και κάτω δεξ. φωτ.  
από περιοδικό “Ηώς”, τ. 89, 1965. Υπόλ. φωτ. από Ε.Ο.Ο.Α. Παραχωρήθηκαν από Ν. Νέζη) 

 

 
Χιονοδροµίες στην Πεντέλη το 1944. (Φωτ. Ε.Ο.Ο.Α. Παραχωρήθηκε από Ν. Νέζη) 
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Εκδροµείς, σχολικές οµάδες και πρόσκοποι στην Πεντέλη. (Φωτ. www.elia.org.gr και 

photoarc.sep.org.gr) 
 
 
 
 
 
 

 
Εκδροµείς και πεζοπόροι στην Πεντέλη. (Φωτ. περιοδικό “Ηώς”, τ. 89, 1965)



Κεφάλαιο 11 
 

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
 
 
Όπως γνωρίζουµε, µετά την εγκατάλειψη των λατοµείων από τους Ρωµαίους, το βουνό έµεινε 
ήσυχο από την κτηνωδία των ανθρώπων για 19 περίπου αιώνες. Η επόµενη λατοµική δρα-
στηριότητα έχει την αφετηρία της στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, για την κατασκευή 
του παλατιού και των πρώτων κλασικών κτιρίων της Αθήνας. Στις λατοµικές εργασίες των 
Βαυαρών στην περιοχή της Σπηλιάς αναφέρθηκα στο προηγούµενο βιβλίο. Την ίδια εποχή, 
κάποια άλλα λατοµεία ανοίγουν στο βουνό µε αποκλειστικό σκοπό την προµήθευση µαρµά-
ρου για τα κτίρια της ∆ούκισσας της Πλακεντίας. Αυτή ήταν η πρώτη φάση των νεότερων 
λατοµικών εργασιών.  
Η δεύτερη φάση αρχίζει πριν από τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο, τότε που οι Άγγλοι άρχισαν 

να εκδηλώνουν µεγάλο ενδιαφέρον για το µάρµαρο, µε αποτέλεσµα την ίδρυση της µεγάλης 
«Εταιρίας Μαρµάρων» µε έδρα την Αγγλία, η οποία προχώρησε σε µια τεράστια καταστρο-
φική εκµετάλλευση της βόρειας πλευράς του Πεντελικού. 
Η τρίτη φάση, ακόµα χειρότερη από τις προηγούµενες, ξεκινά µε τη λήξη του Β΄ παγκο-

σµίου πολέµου, όταν η µονή Πεντέλης ξεκίνησε να νοικιάζει ανεξέλεγκτα τεράστιες δασικές 
εκτάσεις σε εργολάβους, οι οποίοι άνοιγαν το ένα λατοµείο πίσω από το άλλο, ασταµάτητα, 
ασύδοτα, καταστρέφοντας µέγα µέρος της νοτιοδυτικής πλευράς του βουνού.  
Εδώ θα ασχοληθούµε µε την πρώτη και δεύτερη φάση των λατοµικών δραστηριοτήτων. Η 

τρίτη φάση θα εξεταστεί στο επόµενο κεφάλαιο. Το τεράστιο οικολογικό θέµα της όλης κα-
τάστασης (που είναι και το πιο εξοργιστικό όταν ασχοληθεί κάποιος µε αυτό) αποτελεί ένα 
ξεχωριστό κείµενο που ίσως κάποια στιγµή αναρτηθεί στο blog µου.  
Για τα λατοµεία της περιόδου που µας απασχολεί στο παρόν κεφάλαιο χρησιµοποιώ τον 

όρο «παλαιά» αντί «νεότερα», ώστε να µην υπάρξουν παρανοήσεις και να γίνει σαφής δια-
χωρισµός από τα σύγχρονα λατοµεία της τρίτης φάσης των εξορύξεων.  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΑΤΟΜΗΣΗΣ  
 

Οι µέθοδοι εξόρυξης µαρµάρου στα τέλη του 19ου - αρχές 20ού  αιώνα δε διέφεραν σχεδόν σε 
τίποτε από εκείνες των αρχαίων. Γι’ αυτό και πολλές φορές είναι δύσκολο να διακρίνει κά-
ποιος αν κάποιο λατοµείο είναι αρχαίο ή όχι, αν αυτό δε φέρει κάποια σαφέστατα στοιχεία 
που να πιστοποιούν την αρχαιότητά του, όπως κατά κύριο λόγο συµβαίνει µε τα µεγάλα αρ-
χαία λατοµεία επί των δύο µεγάλων φλεβών µαρµάρου. Στην τρίτη φάση όµως των εξορυκτι-
κών διαδικασιών οι παραδοσιακές τεχνικές εγκαταλείφθηκαν, και η χειρωνακτική εργασία 
παραχώρησε τη θέση της σε κάτι πολύ πιο γρήγορο και αποτελεσµατικό: στο φουρνέλο. Και 
κάπως έτσι επήλθε η φριχτή και ανεπανόρθωτη αλλοίωση του ορεινού όγκου της Πεντέλης. 
Επειδή όµως υπάρχουν κάποιοι που επισηµαίνουν τη διαφορά ανάµεσα στις αρχαίες και νεό-
τερες µεθόδους εξόρυξης τονίζοντας πως οι αρχαίες µέθοδοι ήταν πολύ πιο φιλικές προς το 
τοπίο και γίνονταν µε... σεβασµό, έχω να τους απαντήσω πως αν το φουρνέλο είχε ανακα-
λυφθεί στην εποχή τους θα το χρησιµοποιούσαν κι αυτοί εξίσου, αδιαφορώντας εξίσου µε 
τους νεότερους για την ολέθρια καταστροφή που θα προκαλούσαν.  
 

2. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
 

α. Κατρακύλα 
 

Πρόκειται για µεγάλες πετρόκτιστες ευθύγραµµες ράµπες οι οποίες βρίσκονται πάνω σε πολύ 
µεγάλες κλίσεις του βουνού (εξ ου και η ονοµασία κατρακύλα), και εξυπηρετούσαν στη µε-
ταφορά των µαρµάρων από τα λατοµεία στη βάση του βουνού πάνω σε σιδηροτροχιές. Τέ-
τοιες συναντούµε στη ΒΑ απότοµη πλευρά του βουνού, στα λατοµεία Bowman και Αλούλα. 
Σε αυτά θα αναφερθούµε στη συνέχεια. Αντίθετα, στα λατοµεία της Ν∆ πλευράς δε συνα-
ντούµε τέτοιες ράµπες, διότι οι κλίσεις είναι πολύ οµαλότερες και αρκούσαν οι απλές λατο-
µικές οδοί (αλλά και απουσίαζαν οι προσηλωµένοι στο σιδηρόδροµο Βρετανοί).  
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β. Το γύφτικο 
 
«Γύφτικο» ονοµάζεται το σιδηρουργείο του λατοµείου, όπου οι λατόµοι κατασκεύαζαν τα 
εργαλεία τους ή επισκεύαζαν τα ήδη υπάρχοντα. Κεντρικό στοιχείο του γύφτικου ήταν η πυ-
ρά που άναβε πάνω σε πετρόκτιστη βάση µε µορφή µικρού τραπεζιού, όπου ζεσταινόταν το 
σίδερο µέχρι να πυρακτωθεί για να σφυρηλατηθεί στο αµόνι. Σε διάφορα γύφτικα σώζονται 
και ορθογώνιες µαρµάρινες λεκάνες (βούτες), τις οποίες γέµιζαν µε νερό για να εµβαπτίζουν 
τα διάπυρα εργαλεία ώστε να ατσαλωθούν (βαφή χάλυβα).  
 
γ. Οι κατοικίες των λατόµων: καλύβια, καζάρµες 
 
Οι κατοικίες των λατόµων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα 
καλύβια µικρού µεγέθους, συνήθως µεµονωµένα, στα οποία µπορούσαν να κατοικήσουν από 
ένα έως τρία άτοµα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι λεγόµενες καζάρµες, δηλαδή µεγάλα 
κτίσµατα όπου χωρούσαν να κατοικήσουν πολλοί άνθρωποι, είτε συγκροτήµατα καλυβιών, 
δίκην οικισµού.  
Η τεχνική που χρησιµοποιείται στη δόµηση δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και µοιάζει 

µε τη νησιώτικη. Έχει λεχθεί πως η έδραση τέτοιων κτισµάτων είναι πάντα πάνω σε στέρεο 
υλικό, εννοώντας προφανώς τη βραχώδη επιφάνεια, όµως αυτό δεν αποτελεί κανόνα στην 
περίπτωση της Πεντέλης. Το ύψος των κτισµάτων αυτών είναι πάντα ανάλογο µε το ανθρώ-
πινο µέγεθος, ενώ η στέγη είναι συνήθως φτιαγµένη από λαµαρίνα.  
Η τεχνική της ξερολιθιάς (λιθοδοµή χωρίς συνδετικό υλικό) που συναντούµε σε όλα τα πα-

λιά πεντελικά κτίσµατα ήταν σε χρήση από την αρχαιότητα σε όλο τον κόσµο. Παντού συνα-
ντάµε πλήθος τέτοιων ξερολιθικών κατασκευών, οι οποίες είχαν ως επί το πλείστον  αγροτική 
χρήση. Στα καλύβια των λατοµείων που προορίζονταν για κατοικίες, συνήθως γέµιζαν µε 
χώµα τα διάκενα της λιθοδοµής, ώστε να µην περνάει τους τοίχους ο άνεµος. 
Από τα δοµικά στοιχεία, ιδιαίτερη αξία έχει η χρήση του παραθύρου, του τζακιού και της 

παραθύρας. Το παράθυρο είναι ο βασικός αεραγωγός, συνήθως δε βλέπει προς το βορρά, και 
σε κάποιες περιπτώσεις έχει άνοιγµα αυξανόµενο από έξω προς τα µέσα. ∆ηλαδή, εξωτερικά 
είναι στενό και διευρύνεται κατά τις τρεις διαστάσεις προς το εσωτερικό, διατηρώντας στα-
θερή µόνο τη βάση του. Με τη µορφή αυτή επιτυγχάνεται η διείσδυση περισσότερου φωτός 
στο εσωτερικό του κτιρίου, για περισσότερο χρόνο της ηµέρας, ενώ µπορεί εύκολα να κλείσει 
µε ένα µπόγο (τσουβάλι), γεµάτο ρούχα ή άχυρο, ώστε να προστατεύσει τους λατόµους από 
το κρύο ή τον αέρα. Τζάµια δε βρέθηκαν, και µάλλον δε χρησιµοποιήθηκαν.  
Το τζάκι είναι απαραίτητο στοιχείο του κτιρίου - κατοικίας, παίζει το ρόλο της αρχαίας «ε-

στίας». Χρησιµοποιείται καθηµερινά για την παρασκευή του φαγητού και το χειµώνα για 
θέρµανση. Η βάση του είναι ένα “Π” που σχηµατίζεται συνήθως από µεγάλους όγκους ή χτί-
ζεται µε ιδιαίτερα προσεγµένο τρόπο. Η θέση του είναι µέσα στον τοίχο, ενώ βρίσκονται και 
τζάκια σε γωνίες τοίχων που όµως φτιάχτηκαν µεταγενέστερα του κτίσµατος. Γύρω από το 
τζάκι, κάποιες προεξέχουσες πλάκες ή εσοχές της τοιχοποιίας χρησιµοποιούνται σαν θέσεις 
φύλαξης χρήσιµων σκευών, ή στοιχείων καθηµερινής ζωής στο σπίτι.  
Η παραθύρα είναι εσοχή στον τοίχο, έχει µορφή τυφλού παραθύρου και κατασκευάζεται 

στο εσωτερικό του κτιρίου. Η αξία της είναι σηµαντική για την εξοικονόµηση χώρου, εφόσον 
εκεί αποθηκεύονται τα τρόφιµα, είδη πρώτης ανάγκης και τα προσωπικά είδη των ενοίκων. 
Εσωτερικά η παραθύρα, όπως και το παράθυρο, κατασκευάζεται από µεγάλες επίπεδες πλά-
κες.  
 

3. ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ 
 
Οι Βαυαροί εκµεταλλεύτηκαν µέρος του αρχαίου λατοµείου της Σπηλιάς, ενώ η µεγάλη εκ-
µετάλλευση µε τεράστια καταστροφικά αποτελέσµατα επέκταθηκε στο γειτονικό προς Βορρά 



 189 

αρχαίο ταφροειδές λατοµείο.1 Για τα βαυαρικά λατοµεία έχω γράψει διεξοδικά στο προηγού-
µενο βιβλίο, και ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει εκεί για περισσότερες πληροφορίες.  
 

4. ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 
 
∆ιάφορες γνώµες έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το πού βρίσκονταν τα λατοµεία τα οποία  
προµήθευσαν µε µάρµαρο το Καστέλο της Ροδοδάφνης και τα υπόλοιπα κτίρια της ∆ούκισ-
σας της Πλακεντίας. Ο Γερµανός αρχαιολόγος Welcker γράφει στο ηµερολόγιό του ότι κατά 
την εκδροµή που πραγµατοποίησε µε άλογο στην Πεντέλη στις 4 Ιουνίου του 1842, επισκέφ-
θηκε τα λατοµεία όπου και συνάντησε τον Σταµάτιο Κλεάνθη,2 ο οποίος, όπως λέει ο Wel-
cker, είχε νοικιάσει τα λατοµεία από τη µονή µαζί µε τον Hoslin, και τα οποία εκµεταλλεύτη-
καν για 50 χρόνια.3 ∆εν αναφέρει όµως πουθενά σε ποια περιοχή βρίσκονταν. Η επικρατούσα 
αντίληψη, αλλά και η πιο αυθαίρετη, είναι ότι τα µάρµαρα του Καστέλου προέρχονται από το 
λατοµείο της Σπηλιάς. Τους διαφεύγει όµως το γεγονός ότι από το λατοµείο της Σπηλιάς µέ-
χρι την περιοχή του Καστέλου µεσολαβούν δύο ρεµατιές, και είναι βεβαίως αδύνατον τα 
µάρµαρα να κατέβαιναν µέχρι το τέρµα της σηµερινής οδού Περικλέους (αναγκαστικά, λόγω 
της ρεµατιάς) και κατόπιν να ανηφόριζαν προς την Παλαιά Πεντέλη µέσω της γεφυρούλας 
στο Βαθύρεµα. Κάτι τέτοιο το αποκλείω εντελώς να έχει συµβεί ως πολύ ασύµφορο. Όπως 
απίθανη είναι και η δεύτερη εκδοχή ότι τα λατοµεία αυτά βρίσκονταν χαµηλότερα, στα Βρι-
λήσσια. Οπότε θα έπρεπε πάλι να τα σύρουν στον ανήφορο.  
Τα λατοµεία του Κλεάνθη θα έπρεπε οπωσδήποτε να βρίσκονται σε ψηλότερο σηµείο από 

το Καστέλο, και ανάµεσά τους να υπάρχει σχετικά οµαλή σύνδεση. Θεωρούσα λοιπόν πάντο-
τε πως τα εν λόγω λατοµεία θα έπρεπε να αναζητηθούν στους χώρους εξόρυξης που βρίσκο-
νται στις περιοχές Κατσουλιέρη και Καρυδιάς. Από τα λατοµεία αυτά θα µπορούσαν άνετα 
να κυλήσουν οι όγκοι σε ευθεία σχεδόν γραµµή προς το Καστέλο. Οι δε λατοµικές οδοί θα 
πρέπει να περνούσαν από το σηµείο όπου βρίσκεται το νοσοκοµείο Παίδων, και από εκεί να 
κατέβαιναν χαµηλότερα, στρίβοντας κατόπιν αριστερά κάτω προς το Καστέλο.   
Τελικώς οι υποψίες µου επιβεβαιώθηκαν όταν πολύ αργότερα διάβασα στην ιστοσελίδα του 

δήµου Βριλησσίων πως η ∆ούκισσα «χρηµατοδότησε την διάνοιξη δυο λατοµείων µαρµάρου 
(στις θέσεις Γουρίτσα και Κατσουλιέρης) και έκτισε ένα κοιτώνα για τους λατόµους».  
Ακολουθεί η παρακάτω κατατοπιστική δορυφορική φωτογραφία, όπου ως «Λατοµείο 1» 

ορίζεται εκείνο στη θέση Καρυδιά. Μία και µοναδική επιγραφή σε ερειπωµένο καλύβι λατό-
µων µας πληροφορεί για την παλαιότητα του λατοµείου, εφόσον αναγράφεται η χρονολογία 
1901, 61 χρόνια δηλαδή µετά την έναρξη των εργασιών για το Καστέλο· αυτό όµως δεν αναι-
ρεί κατ’ ανάγκη ότι το λατοµείο δηµιουργήθηκε στα χρόνια της ∆ούκισσας, και ενδεχοµένως, 
οι εργασίες να συνεχίστηκαν (για άλλους σκοπούς) και µεταγενέστερα. Το Λατοµείο 2 βρί-
σκεται δυτικά και χαµηλότερα της οµώνυµης πηγής (Καρυδιά) και δεν έχει τίποτε το ενδια-
φέρον να παρουσιάσει εφόσον αποτελείται κατά κύριο λόγο από τεράστιους σωρούς απορρι-
µάτων, λίγα χαµηλά µέτωπα εξόρυξης και τα ερείπια ελάχιστων καλυβιών. Το Λατοµείο 3 
βρίσκεται ανατολικά του υψώµατος Κατσουλιέρης, στο οποίο παρατηρούνται µικροί σκαµ-
µένοι «κρατήρες», ίχνη παλιού δρόµου και ερείπια καλυβιών. Για το λατοµείο 3 θα µπορού-
σαµε βέβαια να πούµε πως επειδή οι εξορύξεις είναι τόσο επιφανειακές, πιθανότατα αποσκο-
πούσαν στην προµήθευση απλής πέτρας για την κατασκευή των ντόπιων καλυβιών και λοι-
πών οικηµάτων, ή απλώς να ήταν διερευνητικού χαρακτήρα. 

                                                 
1 Φυσικά υπήρχαν τότε και κάποιες ελάχιστες φωνές διαµαρτυρίας: «Πρότινων µηνών 400 περίπου ερ-
γάται δουλεύουν εις τα Πεντελικά λατοµεία, προς εξαγωγήν λίθου δια την χρήσιν του µετώπου του Βασι-
λικού Ανακτορίου, αλλ’ η δια της πυρίτιδος εξαγωγή, ασχήµησε το ωραίον και θαυµάσιον θέαµα του λα-
τοµείου, και το πλείστον µέρος των τυχηρώς εκρηγνυµένων λιθίνων κοµµατιών καταντά άχρηστον· ήθε-
λεν ήτον λοιπόν ευχής έργον αν άρχιζον την εξαγωγήν των λίθων ως οι αρχαίοι, διότι τότε και όγκους 
όσους ήθελον εδύνατο να εξάξουν, και µάλιστα δια τας στήλας». (Περιοδικό “Ελληνικός Ταχυδρόµος”, 
αρ. φυλ. 32, 8/9/1836, σελ. 153-154) 
2 Στον Κλεάνθη οφείλεται κατα κύριο λόγο η επαναλειτουργία των αρχαίων λατοµείων κατά το διά-
στηµα 1840-1857, όχι µόνο στην Πεντέλη αλλά και στην Πάρο. 
3 Ό.π. 
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Το «Λατοµείο 1» στην Καρυδιά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Σφηνιές και πελεκηµένα τεµάχια του λατοµείου 1. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Μαρµάρινες λεκάνες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η επιγραφή µε τη χρονολογία «1901». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η οδός του λατοµείου 1 (πάνω αρ.) και τα καλύβια των λατόµων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το λατοµείο 2. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

5. TA ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
 

α. Περιγραφή των λατοµείων 
 

Στη θέση «Καµάρι», σε υψόµετρο 850µ. περίπου, και κοντά στην περιοχή της σκήτης των 
Αγ. Ασωµάτων, υπάρχει εκατέρωθεν κατά µήκος µιας ράχης µια οµάδα µεγάλων και µικρών 
λατοµείων. ∆ύο ταφροειδή λατοµεία βρίσκονται στο υψηλότερο σηµείο της ράχης, τα οποία 
ήταν ενεργά ως το 1976. Κάτω από αυτά και σε ευθεία γραµµή βρίσκονται διάσπαρτα µικρά 
λατοµεία, ενώ στη βόρεια πλευρά της ράχης υπάρχουν δύο κρατηροειδή λατοµεία το ένα δί-
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πλα στο άλλο. Στο χαµηλότερο σηµείο της ράχης και πάνω από την Κρύα Βρύση υπάρχει ένα 
µικρό µεµονωµένο λατοµείο. 
Σε διάφορα σηµεία υπάρχουν ερείπια καλυβιών στα οποία διέµεναν οι λατόµοι, τα περισ-

σότερα από αυτά µε τζάκι, ενώ κάποιας ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής καλύβια βρίσκονται στα 
λατοµεία της βόρειας πλευράς. Αυτά δυστυχώς γκρεµίστηκαν κατά µέγα µέρος από την πτώ-
ση µεγάλου καµένου πεύκου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει αποµονωµένο κυκλοτερές χαµηλό 
κτίσµα το οποίο είναι το µοναδικό σε ολόκληρη της Πεντέλη µε οροφή αποτελούµενη από 
πελεκηµένες πλάκες, καταπεσµένη ωστόσο κατά το ήµισυ. Ενδέχεται όµως και να µην είχε 
σχέση µε τα λατοµεία, κι αυτό λόγω της απόστασης που το χωρίζει µε αυτά. Ανάµεσα σε όλα 
τούτα σώζεται το «γύφτικο» ενός λατοµείου, εντός του οποίου υπάρχει ακόµα η βάση της 
πυράς, µαρµάρινη λεκάνη και αρκετές παλιές επιγραφές επί του φυσικού τοιχώµατος.  
Σε πολλά άλλα σηµεία υπάρχουν διαφόρων µεγεθών πελεκηµένοι όγκοι καθώς και δύο 

µαρµάρινες λεκάνες. Σχετικά µεγάλος είναι και ο αριθµός των επιγραφών που έχουν σκαλι-
στεί από βοσκούς, λατόµους και διαβάτες. Ανάµεσα στα διάφορα σκαλίσµατα υπάρχει και 
σχεδίασµα που θυµίζει τρίλιζα, σε πέτρα που βρίσκεται επί εδάφους.  
 

β. Η οδός µεταφοράς των µαρµάρων 
 

Τα λατοµεία διασχίζει η οδός µεταφοράς των µαρµάρων, µήκους 800µ. περίπου, η οποία ξε-
κινάει από την κατώτερη περιοχή των λατοµείων και κατεβαίνει στην Παλαιά Πεντέλη δια-
σχίζοντας την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Προέκταση της οδού αυτής είναι η σηµερινή οδός 
Βρυσούλας που οδηγεί στην Π. Πεντέλη.  
Η οδός µεταφοράς έχει πελεκηθεί κατά ένα µέρος επί της βραχόµαζας και πάνω σε αυτή 

παρατηρούνται κατά διαστήµατα παράλληλες αύλακες µέσα στις οποίες κυλούσαν τα έλκη-
θρα ή τα κάρα που µετέφεραν τους όγκους, καθώς και οπές όπου έµπηγαν πασσάλους για τη 
συγκράτηση (µέσω σχοινιού) των ελκήθρων και την οµαλή κατάβασή τους – ακριβώς όπως 
γινόταν και στα κεντρικά αρχαία λατοµεία και την Οδό Λιθαγωγίας. Αυτή η οµοιότητα ώθη-
σε τους Μ. Μαρκουλή και Ε. Χιώτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών στο συµπέρασµα ότι και εδώ έχουµε να κάνουµε σαφώς µε αρχαία λατοµεία τα οποία –
σύµφωνα µε µαρτυρίες λατόµων– επαναλειτούργησαν πριν από το δεύτερο παγκόσµιο πόλε-
µο. Η ένσταση που µπορεί να προβληθεί εδώ είναι πως οι οδοί των αρχαίων λατοµείων που 
βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ήταν κατά κανόνα και ουδέποτε κατ’ εξαίρεση µια ευθεία 
γραµµή πάνω στο βουνό. Η οδός στο Καµάρι, αντίθετα, κάνει στροφές σε δύο σηµεία. 
Eπίσης, ο τύπος των αυλακώσεων της οδού δεν µοιάζει προς τον τύπο αυλακώσεων των αρ-
χαίων οδών. Ο πρώτος (αρχαίος) τύπος, όπως τον σχεδίασε ο Hallerstein έχει καµπύλο πυθ-
µένα, βάθος µέχρι 25 εκ., και απόσταση ~1,40 µ. Οι αυλακώσεις της οδού στο Καµάρι, που 
ανήκουν στο δεύτερο τύπο, έχουν επίπεδο πυθµένα και απόσταση 1,25 µ.1 πράγµα που ση-
µαίνει ότι πάνω στις οδούς αυτές κυλούσαν (ή σέρνονταν µπλοκαρισµένες) οι ρόδες των κά-
ρων. Τόσο η οδός των Ασωµάτων όσο και εκείνη του Κοκκιναρά (βλ. Α΄ τόµο), χρησιµοποι-
ήθηκαν –κατά µαρτυρίες παλαιότερων– προπολεµικά από κάρα. Ο “Παρ’εικός” παρατήρησε 
ακόµα διατρήµατα φουρνέλων επί της οδού.2 
Πέραν της οδού, πουθενά αλλού στα λατοµεία αυτά δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη της αρχαίας 

τεχνικής.  
 

γ. Το µάρµαρο της περιοχής 
 

Για την ποιότητα των µαρµάρων οι Μαρκουλής και Χιώτης γράφουν: «Τα µάρµαρα των Αγί-
ων Ασωµάτων παρεµβάλλονται ως φακοειδείς ενστρώσεις εντός των σχιστολίθων της Καισα-
ριανής οι οποίοι υπέρκεινται των τυπικών Πεντελικών µαρµάρων της Σπηλιάς. Είναι κυανότε-
φρα έως λευκά και έχουν καλά ανεπτυγµένη σχιστότητα που οφείλεται σε παράλληλες φωλεές 
µοσχοβίτη ή/και ενστρώσεις λεπτότερου ασβεστίτη και δολοµίτη, µέσα σε ασβεστίτη πιο χον-
δρόκοκκο. Εξ αιτίας των χαρακτηριστικών αυτών είναι κατώτερης ποιότητας από τα λευκά 

                                                 
1 Οι µετρήσεις των αυλακώσεων έγιναν από “Παρ’εικός”(βλ. «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», κεφ. 
Αρχαιοδίφες και Ανασκαφείς, τµ. κεφ. 1, σηµ. 1). 
2 Βλ. ό.π. ∆ιατρήµατα υπάρχουν και στην οδό του Κοκκιναρά.  
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µάρµαρα της Σπηλιάς. Γι’ αυτό εικάζεται ότι η εξόρυξή τους άρχισε µετά την εξάντληση των 
κεντρικών λατοµείων, που σηµατοδοτήθηκε µε την κατάπτωση της οροφής του λατοµείου των 
Νυµφών και τοποθετείται στο τέλος του 2ου αιώνα µ.Χ.»1 
 

δ. Επιγραφές 
 

Μια βασική εστία επιγραφών βρίσκεται σε «γύφτικο» των λατοµείων, όπως ειπώθηκε και 
προηγουµένως. Εκεί συναντούµε ένα πεντάκτινο αστέρα, τα ονόµατα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΑ-
ΡΙ∆Η[Σ]» και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ» (πιθανότατα εργάτες του λατοµείου) µε τη 
χρονολογία «1932», και δίπλα ακριβώς ένα πλαίσιο µε κάποια αρχικά και τη χρονολογία «2-
2-11» που είναι και η παλαιότερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες χρονολογίες. Σε άλλο σηµείο, 
στο ίδιο τοίχωµα υπάρχει επιγραφή «Γ.Σ ΜΑΓΓΗΝΑΣ» (ανορθόγραφο) και η χρονολογία 
«13-9-63», το ηµιτελές όνοµα «ΓΙΩΡ...» και διάφορα άλλα αρχικά ονοµάτων και µεµονωµέ-
να γράµµατα, καθώς και η ηµεροµηνία «11-6-60».  
Αρκετές παλιές επιγραφές βρίσκουµε και επί της λατοµικής οδού, οι περισσότερες όµως εί-

ναι κακότεχνες. Κάποιες ανήκουν σε διαβάτες και κάποιες άλλες σε βοσκούς όπως οι Κλε-
φτάκης και Μπισµπιρούλας. Σε µια επιγραφή του τελευταίου εικονίζεται και ένα τεντωµένο 
τόξο µε βέλος, ενώ σε µια άλλη επιγραφή του εικονίζεται ανθρώπινο πρόσωπο, που µάλλον 
αναπαριστά τον ίδιο. 
Οι χρονολογίες που αναγράφονται σε αυτές καλύπτουν ένα φάσµα από το 1918 έως το 

1961. Υπάρχει και η επιγραφή ενός ξένου επισκέπτη «J. SANDY 1945-47». 
 

 
∆ιάφορες απόψεις των λατοµείων Αγ. Ασωµάτων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1«Τα αρχαία λατοµεία µαρµάρων στους Άγιους Ασώµατους Πεντέλης», βλ. www.archaeometry.gr 
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Καλύβια των λατόµων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Απόψεις του εσωτερικού των καλυβιών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Μαρµάρινες λεκάνες σιδηρουργών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η τρίλιζα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το κυκλοτερές κτίσµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Εκπαιδευτικές σφηνιές (πάνω) και σφηνιές από εξόρυξη (κάτω). (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 

 
Πελεκηµένοι όγκοι. Πάνω αριστερά, οι όγκοι χρησιµοποιήθηκαν για την «τραπεζαρία» των λατόµων. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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∆ιάσπαρτα ίχνη και πελεκηµένοι όγκοι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η οδός µεταφοράς των µαρµάρων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
 

 
Αυλακώσεις επί της λατοµικής οδού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η συνέχεια της οδού µέσα από το (πρώην) δάσος της Κρύας Βρύσης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 

 
Οπές πακτώσεως πασσάλων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ. Η κεντρική φωτογραφία είναι από το διαδίκτυο). 
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Τµήµατα της οδού από τα λατοµεία έως την Κρύα Βρύση. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Επιγραφές και διάφορα σχέδια. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Επιγραφές και σχέδια. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

6. ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ (∆ΙΟΝΥΣΟΒΟΥΝΙ) 
 

α. Η Αγγλική Εταιρία Μαρµάρων 
 

Το 1898 εγκαταστάθηκε στον ∆ιόνυσο η αγγλική εταιρεία µαρµάρων “GRECIAN 
MARBLES (Marmor) LTD” µε έδρα το Λονδίνο, αγοράζοντας από τον προηγούµενο ιδιο-
κτήτη Ιάκωβο Στάιγκερ όλα τα λατοµεία της βόρειας πλευράς της Πεντέλης. Σκοπός της ε-
ταιρείας ήταν η εξόρυξη και µεταφορά των µαρµάρων στην Ευρώπη. Η µεταφορά τότε –
δεδοµένης της µη ύπαρξης αυτοκινήτων– γινόταν µε κάρα (τρόπος κοστοβόρος και χρονοβό-
ρος). Για το λόγο αυτό, η εταιρεία αποφάσισε τη χρηµατοδότηση κατασκευής σιδηροδροµι-
κής γραµµής από τον ∆ιόνυσο µέχρι την Κηφισιά, ώστε να συνδεθεί µε τη γραµµή προς Πει-
ριά για τη φόρτωση των µαρµάρων σε πλοία. Το έργο έγινε µε τη συνεργασία της Εταιρείας 
Σιδηροδρόµων Αθηνών, που ανέλαβε λόγω τεχνογνωσίας την κατασκευή. Η εταιρεία απα-
σχολούσε 2500 εργατοτεχνίτες από όλα τα µέρη της Ελλάδος, µε την πλειονότητα των εργα-
τών να προέρχονται από την Κάρπαθο, Τήνο και Πάρο. 
Τα µάρµαρα εξορύσσονταν στη βορινή πλευρά του κεντρικού όγκου της Πεντέλης, καθώς 

και σε ένα λατοµείο στο ∆ιονυσοβούνι στην περιοχή της Ραπεντώσας, ενώ λίγο αργότερα 
(1899) εµφανίζεται και η “Pentelikon Marble Quarries Ltd”. 
Τo 1898, κατά την πρώτη αναστήλωση του Παρθενώνα απαιτούνται τεράστιοι όγκοι µαρ-

µάρων τους οποίους προµηθεύουν τα λατοµεία ∆ιονύσου. Την ίδια χρονιά η “Εφηµερίς” έ-
γραφε: «Μετά πολλάς προσπαθείας η Αγγλική Εταιρία εν Πεντέλη κατώρθωσε ν’ ανεύρη µεγά-
λα κανονικά τεµάχια µαρµάρων δια την επισκευήν του Παρθενώνος. Τα µάρµαρα θα µεταφερ-
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θώσιν εις την Ακρόπολιν δι’ οδοστρωτήρος του ∆ηµοσίου κατά την προσεχή εβδοµάδα. Αι ερ-
γασίαι δια την τοποθέτησιν των επιστυλίων άρχονται κατά τα τέλη ισταµένου µηνός».1 
Μέχρι και το 1900, η αγγλική εταιρεία λεηλατεί βάναυσα το βουνό µεταφέροντας αδιαλ-

λείπτως τόνους και τόνους πεντελικού µαρµάρου στην Ευρώπη. 
Το 1900 η εταιρεία πτωχεύει και πωλείται διαδοχικά σε διάφορους επιχειρηµατίες µέχρι το 

1920, οπότε αγοράζεται από τον Thomas Bowman, ο οποίος από το 1913 εργαζόταν ως τε-
χνικός διευθυντής στην αγγλική εταιρεία. 
Εκείνη την εποχή (1900) ο ∆ιόνυσος ήταν ένα απέραντο πυκνό δάσος σε µια ακατοίκητη 

περιοχή, µε πρώτο οικισµό εκείνο των εργατών των λατοµείων µαρµάρου. Μετά το 1922 ο 
∆ιόνυσος «αναπτύχθηκε» µε τη λειτουργία καζίνου (1924 -1928), τριών ξενοδοχείων, εξοχι-
κών κέντρων και δυο σανατορίων, τα οποία όµως µαζί µε το κλείσιµο του καζίνου, άρχισαν 
να παρακµάζουν. 
 
β. Ο Thomas Bowman 
 
Ο Thomas Bowman γεννήθηκε στο Aberdeen της Σκωτίας το 1886.  Σπούδασε µεταλλειολό-
γος στο Πανεπιστήµιο της πόλης, και εργάστηκε πριν έλθει στην Ελλάδα σε διάφορα  λατο-
µεία γρανίτη στην ίδια περιοχή. 
Το 1920 ο Μπόµαν αποκτά µια έκταση 65.000 στρεµµάτων, η οποία άρχιζε από την Εκάλη 

και έφτανε µέχρι τη Νέα Μάκρη (µε άλλα λόγια, ολόκληρη τη Β-ΒΑ πλευρά της Πεντέλης), 
καθώς και όλα τα µηχανήµατα της αγγλικής εταιρείας. 
Τα λατοµεία της βορινής πλευράς του Πεντελικού (Αλούλα, Σουληνάρι) κρίθηκαν ασύµ-

φορα και εγκαταλείφθηκαν, και το ενδιαφέρον του Μπόµαν στράφηκε προς το ∆ιονυσοβούνι 
όπου έστησε νέα εγκατάσταση, οπότε πλέον τα µάρµαρα εξορύσσονται από εκεί.  
Την ίδια χρονιά (1920) εµφανίζονται τα πρώτα φορτηγά για τη µεταφορά των µαρµάρων, 

και έτσι η σιδηροδροµική γραµµή της αγγλικής εταιρείας περιήλθε σε αχρηστία. Αυτό έγινε 
ως εξής: ο Μπόµαν πούλησε τις ράγες της σιδηροδροµικής γραµµής για την εξεύρεση κεφα-
λαίων, προκειµένου να προβεί στην αγορά φορτηγών αυτοκινήτων για τη µεταφορά των 
µαρµάρων από τον ∆ιόνυσο στην Αθήνα. Και έτσι αγοράστηκαν τα πρώτα δύο φορτηγά µάρ-
κας Leyland.  
Την ίδια περίοδο έρχονται στον ∆ιόνυσο και τα δυο του αδέλφια George και John, στους 

οποίους ο Μπόµαν αναθέτει διευθυντικές θέσεις στην επιχείρηση. Ο George, κατόπιν εξάµη-
νης παραµονής στα λατοµεία επιστρέφει στο Aberdeen της Σκωτίας, ο δε John πεθαίνει στον 
∆ιόνυσο το 1931.  
Το 1930 εγκαθιστά τα πρώτα σπαστήρια-τριβεία για την παραγωγή µαρµαρόσκονης, οικο-

δοµικό υλικό τo οποίo παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε µαζική παραγωγή.  
Με την έναρξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου ο Μπόµαν µετακοµίζει στο Κάιρο της 

Αιγύπτου. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τη γερµανική κατοχή επιστρέφει στον 
∆ιόνυσο και συνεχίζει την προσωπική του επιχείρηση. Το 1949 δηµιουργεί την “Ανώνυµη 
Εταιρεία Λατοµείων Μαρµάρου ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ”.  
Μετά την ίδρυση της Ανωνύµου Εταιρείας, ο Μπόµαν, σε ηλικία 63 ετών και µε όλα τα 

χρηµατικά αποθέµατα εξανεµισµένα από τον πόλεµο, ασχολήθηκε µε περισσότερο ζήλο αγο-
ράζοντας από την Αίγυπτο µεταχειρισµένα µηχανήµατα όπως γερανογέφυρες, εκσκαφείς, 
τριβεία κ.τ.λ. Σε µια πενταετία έχει κατορθώσει να ξαναστήσει την επιχείρηση γεµίζοντας τις 
αποθήκες µε όγκους µαρµάρων έτοιµους προς πώληση. 
Ύστερα από ένα οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου, σε ηλικία 67 ετών, οι γιατροί τον συµβου-

λεύουν να σταµατήσει κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα. Έτσι, το 1954 πουλάει την επι-
χείρησή του και αποσύρεται στο κτήµα του στον ∆ιόνυσο. 
Πέθανε στον ∆ιόνυσο στις 11 Οκτωβρίου του 1966 αφήνοντας όλη την περιουσία του στο 

γιο του Θωµά Μπόµαν το νεότερο, ο οποίος εντωµεταξύ έχει τελειώσει τις σπουδές του στη 

                                                 
1 «Εφηµερίς», αρ. φύλ. 70, 12-3-1898, σελ. 1. 
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Σκωτία. Ενταφιάστηκε στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας Μπόµαν στο κοιµητήριο του 
Αγίου Γεωργίου στον ∆ιόνυσο.1 
 
γ. Μετά τον Bowman 
 
Μετά το θάνατο του Bowman, την εκµετάλλευση των λατοµείων ∆ιονύσου είχαν οι αδερφοί 
Αργυρούδη. Σύµφωνα µε µαρτυρία λατόµου, αυτοί παραχωρούσαν λατοµεία σε υπεργολά-
βους και η εταιρεία δε φαινόταν πουθενά. Οι εργολάβοι αναλάµβαναν όλες τις υποχρεώσεις. 
Η εταιρεία διοχέτευε το µάρµαρο στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. ∆ούλευαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ηµέρας για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία, 
αλλά και για να τους µείνει κάτι στην τσέπη. Για την περίσταση αυτή οι λατόµοι σκάρωσαν 
και ένα τραγούδι:  
 

«Έλα Λιάκο να γίνουµε συνεταίροι στο νταµάρι 
να δουλεύουµε από ήλιο σε φεγγάρι 

να παίρνεις εσύ τους Μώλους [άχρηστα, λατύπες] 
κι εγώ τα µάρµαρα…»2 

 
Αργότερα τα λατοµεία ∆ιονύσου περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Γερµανού Hans Alt, ο ο-
ποίος θεωρείται από τους λατόµους ως ο καλύτερος εργοδότης τους.  
Όπως καταθέτει ο ίδιος: «Ήρθα εδώ το 1963 πολύ νέος και ανέλαβα την επιχείρηση µετά το 

θάνατο του πεθερού µου, το 1969. Την εποχή εκείνη δούλευαν στην επιχείρηση ∆ιονύσου 270 
άτοµα εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Παριανοί. Την ίδια εποχή οι εργαζόµενοι στην Πε-
ντέλη έφταναν τα 600 άτοµα».3 
Το 1975-76, µε την παύση λειτουργίας των λατοµείων της νοτιοδυτικής πλευράς του βου-

νού, οι 600-700 άνεργοι λατόµοι που είχαν αποµείνει –κατά µαρτυρία παλιού λατόµου4– α-
ναγκάστηκαν να φύγουν σε άλλα µέρη της Ελλάδας (Πελοπόννησος, Κοζάνη, Βέροια, Κρή-
τη, Χίος), ενώ οι εναποµείναντες ενσωµατώθηκαν στην Εταιρεία Μαρµάρων ∆ιονύσου. 
Η εταιρεία συνεχίζει µέχρι σήµερα το έργο της καταστροφής.  

 
δ. Το λατοµείο της Ραπεντώσας 
 
Όπως ειπώθηκε και στον Α΄ τόµο, το λατοµείο αυτό θα πρέπει να ήταν σε λειτουργία από την 
αρχαιότητα, εξαιτίας της ανακάλυψης µαρµάρινου λέοντα, ο οποίος σήµερα φιλοξενείται στο 
αρχαιολογικό µουσείο Κηφισιάς. Εκτός αυτού, σε µικρή απόσταση από το λατοµείο βρίσκο-
νται τα ιερά του ∆ιονύσου και του Απόλλωνα και ερείπια αρχαίου θεάτρου, ενώ εκεί, φυσικά 
υπήρχε και ο αρχαίος δήµος Ικαρία. Εποµένως, το λατοµείο αυτό θα πρέπει να προµήθευσε 
µε µάρµαρο τα ιερά και λοιπά δηµόσια κτίρια του αρχαίου δήµου.  
∆ε γνωρίζουµε αν υπήρξε κάποια άλλη περίοδος εκµετάλλευσης του λατοµείου από την 

αρχαιότητα έως το 1898, όπου και η εγκατάσταση της Αγγλικής Εταιρείας Μαρµάρων. Πιθα-
νότερο είναι πως όχι, µιας και η κοιλάδα της Ραπεντώσας δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος κα-
τοίκησης στα µεταχριστιανικά χρόνια και καθ’ όλη τη διάρκεια του µεσαίωνα και της τουρ-
κοκρατίας, αλλά ούτε και υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο.  
Η σηµερινή εικόνα του λατοµείου δεν έχει καµία οµοιότητα µε την προγενέστερη κατά-

στασή του. Το µόνο που απέµεινε είναι τα ερείπια κατοικιών των λατόµων και κυρίως το µε-
γάλο επίµηκες κτίσµα (καζάρµα).  
 
 

                                                 
1 Οι πληροφορίες για τον βίο του Μπόµαν όπως και οι παρακάτω παλιές φωτογραφίες προέρχονται 
από το κείµενο «Η ζωή ενός Σκωτσέζου που έζησε και πέθανε στην Αθήνα». Παρατίθεται από 
www.users.otenet.gr. 
2 Ραγκούση, σελ. 96 
3 Ραγκούση,  ό.π., σελ. 71 
4 Ό.π. 
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O Bowman στον ∆ιόνυσο. 

 

 
Πάνω αρ. η είσοδος της κατοικίας του Bowman. ∆εξ. και κάτω, κτίρια της αγγλικής εταιρείας. 
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Μεταφορά µαρµάρων στο ∆ιόνυσο (στο βάθος τα λατοµεία στο Σουληνάρι). 

 
 
 

 
Το λατοµείο της Ραπεντώσας στην παλαιότερη µορφή του. (Η εικόνα παρατίθεται στο διαδίκτυο) 
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Αρ. Σχεδιαστική απεικόνιση του λατοµείου από άγνωστο καλλιτέχνη. (Παρατίθεται στο διαδίκτυο) 

∆εξ. Η σηµερινή εικόνα του λατοµείου.(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
 

 
Ερείπια κτισµάτων (κατοικίες λατόµων) βόρεια του λατοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Η καζάρµα όπως ήταν παλαιότερα και η σηµερινή εικόνα. (Πάνω φωτ. βλ. Ραγκούση,  

ό.π., σελ. 213. Κάτω φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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7. ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΟΥΛΑ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΛΑ-
ΤΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ) 

 

α. Ιστορικό 
 

Όπως είχα γράψει στον Α΄ τόµο, είναι πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιο αρχαίο λατοµείο στη 
βόρεια πλευρά του κύριου όγκου του βουνού από το οποίο πάρθηκαν µάρµαρα για την κατα-
σκευή ιερού (αφιερωµένου µάλλον στη Ρέα) στο σηµείο που σήµερα βρίσκεται η σκήτη του 
Αγίου Λουκά. Ενδεχοµένως από το ίδιο λατοµείο να πάρθηκαν µάρµαρα για την κατασκευή 
κτισµάτων του αρχαίου δήµου Ικαρία που βρισκόταν χαµηλότερα στην κοιλάδα. Το λατοµείο 
θα πρέπει να εγκαταλείφθηκε αργότερα για αιώνες, ώσπου επαναλειτούργησε από τους Άγ-
γλους στα τέλη του 19ου - αρχές 20ού αιώνα, και συγκεκριµένα το 1898, όπως ήδη γνωρίζου-
µε.  
Ένα από τα βασικά προβλήµατα της εταιρείας ήταν η καταβίβαση των κατεργασµένων 

µαρµάρων. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν φορτηγά αυτοκίνητα, και έτσι έκαναν χρήση 
γραµµών µε σιδηροτροχιές πάνω στις οποίες κινούνταν βαγονάκια που µετέφεραν τους ό-
γκους.  
Ήδη από τους πρώτους µήνες η εταιρεία έβλεπε πως η παραγωγή µεγάλων όγκων λευκού 

µαρµάρου έπρεπε να αποκλειστεί εφόσον τέτοιοι δεν υπήρχαν. Περιορίστηκαν στο να παρά-
γουν ρείθρα πεζοδροµίων, νεροχύτες, σταυρούς και µικρούς όγκους για κάθε χρήση. Η εξό-
ρυξη και η επεξεργασία γινόταν ακριβώς όπως και στην αρχαιότητα. Τα εργαλεία, ίδια και 
αυτά, τα κατασκεύαζαν οι λατόµοι στο γύφτικο (σιδηρουργείο) που δούλευε µε κάρβουνο, 
φυσερό και λεκάνες νερού για να βάφουν το πυρακτωµένο ατσάλι.    
Το 1949 τα λατοµεία αγοράστηκαν από την εταιρεία «Λατοµεία Μαρµάρου ∆ιονύσου Πε-

ντέλης», η οποία σταδιακά εγκατέλειψε τις εργασίες για να τις συνεχίσει στο ∆ιονυσοβούνι, 
όπως ειπώθηκε και προηγουµένως.  
Η περιοχή των παλιών λατοµείων ονοµάστηκε «Αλούλα», και όπως λέγεται, αυτό ήταν το 

όνοµα παλιού εργολάβου του λατοµείου.  
 

β. Έργα αποκατάστασης 
 

Το λατοµείο παρέµεινε εγκαταλειµµένο, ώσπου το 1994 η εταιρεία «Λατοµεία ∆ιονύσου Πε-
ντέλης» αποφάσισε να αποκαταστήσει το χώρο και να µετατρέψει το παλιό λατοµείο σε χώρο 
αναψυχής και ανάδειξης της ντόπιας λατοµικής τέχνης. 
Τις εργασίες αποκατάστασης ανέλαβε ένα συνεργείο πέντε Παριανών λατόµων, οι οποίοι 

προτού αρχίσουν να εργάζονται στην εταιρεία, δούλευαν στα λατοµεία της νοτιοδυτικής 
πλευράς του βουνού. Η εταιρεία τούς παρείχε υποστήριξη µε µηχανήµατα, και στόχος ήταν η 
καλαίσθητη διαρρύθµιση του λατοµείου και η µετατροπή του σε µουσειακό χώρο. Έτσι, µε 
το πέρας των εργασιών έλαβε την ονοµασία «Ανοιχτό Μουσείο Λατοµικής Τέχνης».  
Οι κανόνες που ακολούθησαν, και σε συµφωνία µε τους επιβλέποντες το έργο, ήταν οι ε-

ξής: σεβασµός στο χώρο, φόρος τιµής στους λατόµους και την τέχνη τους, αφήνουµε τη Φύ-
ση να µας οδηγήσει στις επιλογές µας, αποκλειστική χρήση πέτρας και µίµηση των παλαιών 
κανόνων.  
Αρχικά αφαιρέθηκαν τα σίδερα και κάθε κινητό στοιχείο, όµως τα κτίρια και οι κατασκευές 

έµειναν όπως τα άφησαν οι λατόµοι, λίγο µετά την έναρξη του Β΄ παγκοσµίου πολέµου.  
Κατόπιν έπρεπε να βρεθούν οι παλιοί τρόποι επικοινωνίας, τα παλιά µονοπάτια, οι κινήσεις 

τους προς το χώρο εξόρυξης, τις καζάρµες (κατοικίες λατόµων), το γύφτικο, αλλά και οι πη-
γές από όπου έπαιρναν νερό. Πέραν της επιτόπιας αναζήτησης επιστρατεύθηκαν και σύγχρο-
να µέσα, παλιοί και νέοι χάρτες, καθώς και αεροφωτογραφίες του 1937. 
Βασική επιλογή από την αρχή ήταν να χαραχθεί ένα µονοπάτι που θα ενώνει τους βασικούς 

χώρους που έπρεπε να προβληθούν. Αυτό που ο Νίκος Γεµελιάρης (επικεφαλής του συνερ-
γείου), ονόµαζε “επικοινωνία”. Το αποτέλεσµα ήταν δύο αρκετά µεγάλες πέτρινες σκάλες, 
για τις οποίες όλοι στο τέλος δυσκολεύονταν να πιστέψουν πως έγιναν από τους ίδιους.  
Η επιτυχία στις σκάλες, που τελείωσαν τα Χριστούγεννα του 1994, αναπτέρωσε το ηθικό 

των λατόµων, και ξεκίνησε η προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένας «βρόχος» επικοινωνίας που 
θα συνέδεε τους κύριους χώρους του λατοµείου. Αυτοί ήταν ο καρόδροµος µεταφοράς των 
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µαρµάρων στη βάση της κατρακύλας, το γύφτικο, τα µέτωπα του λατοµείου, τα στοιχεία της 
εσωτερικής µεταφοράς, η µεγάλη καζάρµα και η θέση θέας.  
Επεµβάσεις έγιναν στην κατρακύλα, η οποία αποκαταστάθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, στο 

γύφτικο, και στα καλύβια. Ο καθαρισµός σε ένα από τα καλύβια –που λέγεται πως ήταν το 
σπίτι του Αλούλα– απέφερε ένα µικρό «θησαυρό» που ήταν θαµµένος στο χώµα. Βρέθηκαν 
πολλά πικούνια, µατρακάδες, βελόνια και άλλα εργαλεία των λατόµων.  
Σε κάθε έργο και επέµβαση προσπάθησαν να µην υπερβούν τη γραµµή του αναγλύφου και 

του φυσικού µέτρου. Κάθε κατασκευή ενσωµατώθηκε επιτυχώς στο φυσικό τοπίο. Το υλικό 
που χρησιµοποιήθηκε για τα έργα ήταν αποκλειστικά η ντόπια πέτρα χωρίς συνδετική ύλη, µε 
εξαίρεση τα κτίρια όπου χρησιµοποιήθηκε πηλός για µόνωση και προστασία από τον αέρα.1 
 

 
Στιγµιότυπα από την κατασκευή της µεγάλης σκάλας. (Οι φωτ. παρατίθενται από Ηλία Αποστολίδη, 

βλ. σηµ. 1) 
 

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν µε απόλυτη επιτυχία, και το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικό αι-
σθητικά. Όµως εδώ θα πρέπει να ειπωθεί και µια µεγάλη αλήθεια. Όπως αναφέρθηκε και 
προηγουµένως, τα έργα αποκατάστασης των εν λόγω ανενεργών λατοµείων έγιναν µε πρω-
τοβουλία της εταιρείας «Λατοµεία Μαρµάρων ∆ιονύσου». Κανένα έργο δε θα γινόταν αν δεν 
υπήρχε προσωπικό όφελος. Η εταιρεία προέβη σε µια πράξη καλής θελήσεως προκειµένου να 
κερδίσει την εύνοια, και µε τον τρόπο αυτό να  ανανεώσει την άδεια εξόρυξης στο λατοµείο 
της Ραπεντώσας.  
Τα λατοµεία συγκεντρώνονται σε δύο θέσεις: στην πάνω και στην κάτω «πλατεία». Η κάτω 

πλατεία, που είναι και η µεγαλύτερη, είναι ένα µεγάλο λατοµείο που δούλεψε ως το 1970, και 
ένα µικρότερο που σταµάτησε το 1940. Η πάνω πλατεία, είναι θέση µε αρκετά µικρά λατο-
µεία γύρω και πάνω από αυτήν, τα οποία σταµάτησαν και αυτά να λειτουργούν το 1940. Ας 
τα δούµε ξεχωριστά. 
 
γ. Περιγραφή του «επάνω» λατοµείου 
 

Οδοί και µονοπάτια 
 

Το «επάνω» λατοµείο, ή αλλιώς λατοµείο «της πάνω πλατείας» είναι αυτό που συναντάµε αν 
ακολουθήσουµε το δασικό µονοπάτι από το ξωκκλήσι του Αγίου Λουκά. Πριν την είσοδο 
στο λατοµείο βλέπουµε στα δεξιά δύο καλύβια χωµένα στη βλάστηση. Στην ίδια πλευρά α-
κολουθούν µικρά και µεγάλα µέτωπα λατοµείων ενώ στα αριστερά, και καθ’όλο το µήκος 
του µονοπατιού ως την «πλατεία» βρίσκεται µεγάλος και απότοµος γκρεµός καλυµµένος από 
σωρούς πετρών (σαβούρας του λατοµείου). 
Εισερχόµενοι στο λατοµείο βρισκόµαστε στην κεντρική πλατεία όπου βλέπουµε ένα µεγά-

λο καλύβι και παραδίπλα δύο άλλα, διαφορετικής τεχνικής και χαµηλότερα σε ύψος. Από ε-
κείνο το σηµείο, υπάρχουν τρεις οδοί προσβάσεις σε άλλα σηµεία εντός και εκτός του λατο-
                                                 
1 Πληροφορίες για τα έργα αποκατάστασης βλ. Ηλία Αποστολίδη (Συµβούλου Περιβάλλοντος): «Α-
λούλα – Έργα ανάδειξης της λατοµικής τέχνης στην Πεντέλη». (www.scribd.com) και Πέτρου Τζεφέ-
ρη: «ΑΛΟΥΛΑ: Ανοικτό µουσείο παραδοσιακής λατοµικής τέχνης της Πεντέλης» 
(www.elladitsamas.blogspot.gr – Η Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι Πολιτισµός.) 
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µείου. Η πρώτη οδός, η πιο κατηφορική, καταλήγει στην κάτω κεντρική πλατεία του λατο-
µείου. Κατά µήκος της οδού αυτής συναντούµε δύο εσοχές στο βράχο που έχουν διαµορφω-
θεί σε «καθιστήριο» (από τα πολλά που υπάρχουν εκεί), αποτελούµενο από πέτρινα καθίσµα-
τα.  
Η δεύτερη οδός, προχωράει σε ευθεία σχεδόν γραµµή ανατολικά της πάνω πλατείας, δια-

σχίζει τη µεγάλη κατρακύλα µε τις σιδηροτροχιές, συνεχίζει µέσα στα πεύκα ως σκάλα και 
καταλήγει σε δασικό µονοπάτι το οποίο περνάει περιµετρικά από το χείλος του κάτω λατο-
µείου, κι αν το ακολουθήσουµε αριστερά καταλήγουµε στην κάτω πλατεία, ενώ αν προχωρή-
σουµε ευθεία καταλήγουµε στην πηγή Σουληνάρι.  
Η τρίτη πρόσβαση δεν είναι ακριβώς οδός, αποτελείται κατά κύριο λόγο από σκαλοπάτια 

που οδηγούν στα υψηλότερα σηµεία του πάνω λατοµείου. 
Υπάρχει και ένα ξεχωριστό από το υπόλοιπο δίκτυο µονοπάτι, το οποίο κινείται δυτικά έξω 

από τα όρια του λατοµείου και ανεβαίνει ψηλότερα καταλήγοντας σε µικρό αποµονωµένο 
λατοµείο.  

 
Η κατρακύλα 

 
Το µηχανοστάσιο της κατρακύλας ήταν εγκαταστηµένο σε µια φαραγγοειδή τεχνητή εσοχή 
του βράχου. Εκεί υπάρχουν ακόµα σιδηροτροχιές, ενώ στο κέντρο του πελεκηµένου βραχώ-
δους εδάφους έχει σκαφτεί τάφρος βάθους ενός µέτρου περίπου. Λίγο πιο κάτω, στην ίδια 
ευθεία, είχε την αφετηρία της η µεγάλη κατρακύλα που φτάνει ως την κοιλάδα της Ραπεντώ-
σας, µε προορισµό το σταθµό του τρένου.  
Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες κατρακύλες που θα δούµε στη συνέχεια, ετούτη εδώ είναι η 

µόνη στην οποία βλέπουµε να διατηρείται ακόµα τµήµα της οµαλής συνέχειάς της, η οποία 
διέσχιζε το δάσος και κατέληγε στο σταθµό του ∆ιονύσου.  
Στην απόληξη της κατρακύλας έχει δηµιουργηθεί ένα σχετικά µεγάλο τεχνητό βαθούλωµα 

µε πετρόκτιστη περιφέρεια. ∆ε γνωρίζω τη σκοπιµότητά του, αλλά και η ύπαρξη µιας συκιάς 
που φύτρωσε στον πυθµένα του βαθουλώµατος καθιστά αδύνατη την περαιτέρω εξέταση της 
κατασκευής. 
Σε αυτό το σηµείο, η συνέχεια της οδού δε συνεχίζει κατηφορικά, αλλά στρέφεται απότοµα 

δεξιά, ακολουθώντας µια ευθύγραµµη οριζόντια πορεία µέσα στο δάσος για περίπου 100 µέ-
τρα, όπου και κόβεται απότοµα από τη χάραξη νεότερου χωµατόδροµου. Παρατηρώντας την 
περιοχή από το Google Earth, οδηγήθηκα στο συµπέρασµα πως ακριβώς στο σηµείο που ε-
φάπτεται η λατοµική οδός µε τον δασικό δρόµο, οι όγκοι θα πρέπει να «έστριβαν» αµέσως 
αριστερά, και να συνέχιζαν την οµαλή πλέον κατηφορική πορεία τους προς το σταθµό. 
Το σωζόµενο αυτό τµήµα της λατοµικής οδού δε βρίσκεται επί φυσικού εδάφους, αλλά ε-

δράζεται πάνω σε ψηλό (έως και 2-2,5 µ.) ογκώδες και καλοκτισµένο κατάστρωµα που όταν 
το βλέπουµε από χαµηλά µοιάζει µε επίµηκες τείχος-περίφραξη. Στη ρίζα του τοιχώµατος της 
οδού, στο σηµείο που αυτή εφάπτεται µε την κατρακύλα, υπάρχουν δύο ανοίγµατα αγωγών 
των οµβρίων υδάτων. ∆εδοµένης της εξαιρετικά απότοµης κλίσης του βουνού, ο ρόλος των 
αγωγών αυτών ήταν για να προστατεύσουν την κατασκευή από την ορµητική ποσότητα νε-
ρού που θα κατέβαινε απ’ το βουνό σε µια ισχυρή καταιγίδα.  
Υπάρχει ωστόσο και κάτι, κατ’ εµέ τουλάχιστον ακατανόητο. Στο µέσο περίπου της ευθύ-

γραµµης οδού, αυτή κόβεται στα δύο από την κατασκευή µιας τάφρου µε πλάτος λιγότερο 
του ενός µέτρου. Θα µπορούσε και να παροµοιαστεί µε διαµπερή στοά χωρίς οροφή. Για ποιο 
λόγο τέµνεται η οδός από αυτή την τάφρο; Σε τι εξυπηρετούσε;   
 

Τα κτίσµατα 
 

Στο λατοµείο υπάρχουν συνολικά 6 κτίσµατα. Τα πρώτα δύο αναφέρθηκαν ήδη, και είναι ε-
κείνα της πλατείας. Τα κλαδιά ενός µεγάλου πεύκου απλώνονται δίκην σκεπής πάνω από το 
ένα καλύβι. Στο εσωτερικό του υπάρχουν µικρά καθίσµατα και ένα τραπεζάκι, όλα από πέ-
τρα.  
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Η θέση θέας 
 

Στο βόρειο άκρο της µικρής ράχης που χωρίζει το λατοµείο από την κατρακύλα έχει κατα-
σκευαστεί µια σχεδόν στρογγυλή βάση από πλάκες, ενώ περιµετρικά υπάρχει χαµηλό τοιχά-
κι. Από εκείνο το σηµείο υπάρχει θέα όπου φαίνονται και τα δύο λατοµεία, η κορυφή του 
βουνού, το ∆ιονυσοβούνι και η Ραπεντώσα, καθώς και το τµήµα στα βόρεια που χωρίζει την 
Πεντέλη από την Πάρνηθα. Νότια της θέσης αυτής διακρίνεται βάση περιστροφικού γερανού, 
και µια από τις αγκυρώσεις του. 
 

Επιγραφές 
 

Το λατοµείο στην Αλούλα είναι το µοναδικό από όλα τα λατοµεία της Πεντέλης στο οποίο 
βρίσκεται ένας τόσος µεγάλος αριθµός επιγραφών. Επίσης, στα άλλα λατοµεία είναι πολύ 
σπάνιο να συναντήσει κάποιος επιγραφές λατόµων. Στην Αλούλα υπάρχουν πολλές τέτοιες. 
Ασφαλώς, δε λείπουν και τα σκαλίσµατα των βοσκών. 
Οι χρονολογίες που αναγράφονται καλύπτουν την περίοδο 1900-1949. Εκείνες του 1900 

ανήκουν αποκλειστικά σε λατόµους, διότι ήταν η εποχή όπου ξεκίνησε η εξορυκτική δρα-
στηριότητα από την αγγλική εταιρεία. Αυτές βρίσκονται κατά κύριο λόγο στα τοιχώµατα του 
µηχανοστασίου της κατρακύλας. Εκεί διακρίνονται τα ονόµατα «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΚΑΝΑΣ» 
(2 φορές, γραµµένο µε κεφαλαία και µικρά γράµµατα), «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β...», «ΣΤΕΦΑΝΟΣ», «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ», «ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑ...», «ΠΕ-
ΤΡΟΣ [...] ΟΡΤΟ[...]ΑΛ...», «∆ΙΩΝΗΣΥΟΣ ΜΑΝΟΛΑΤΟΣ» και «ΦΡΑ[Γ]ΚΕΣΚΟΣ ΜΑΡ-
ΚΗΝΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ». Ο τελευταίος δηλαδή έγραψε και την ειδικότητά του. Υπάρ-
χουν ακόµα, µια δυσνόητη (λόγω αλλοίωσης) επιγραφή, ένα σχήµα που µοιάζει µε ουρά, και 
διάφορα αρχικά ονοµάτων. Την δυσνόητη επιγραφή απέδωσα ως εξής: «ΖΟΥΑΝ...ΟΣ / ∆[;] 
∆... 77 ΩΣ / ΡΡ...Ο...Σ...ΑΡ... / ΧΗΣ / ∆ΙΟΡΑΣΟΥ / ΤΟΥ 1900».  
Ένα δεύτερο, ακόµα µεγαλύτερο επιγραφικό πλήθος συναντούµε πάνω στις επίπεδες επι-

φάνειες των φυσικών βράχων στο πλάι της οδού που συνδέει την άνω πλατεία µε την κατρα-
κύλα. Υπάρχουν τα ονόµατα «ΖΟΡΜΠΑΣ», «ΕΛ. ΑΛΗΞΑΝ∆ΡΟΠΟΛΟΣ», «Ι.Γ. ΣΑΚΕ-
ΛΗΣ». Κάποιες από τις επιγραφές του βοσκού Ζορµπά συνοδεύονται από ακαθόριστα σχέδι-
α, ενώ µία άλλη περιέχει τη φράση: «[ΤΗ]Ν 17 ΜΑΡΤΙΟΥ / ΗΜΕΡΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΒΗ / 
ΤΟΥ ΕΤΟΣ 1917». 
Άλλες µεµονωµένες επιγραφές βρίσκονται διάσπαρτες στο λατοµείο.  
 

 
 
 
 
 

 
Τα καλύβια πριν από τη δυτική είσοδο του λατοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η πλατεία του λατοµείου και δύο καλύβια (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η είσοδος στην πάνω πλατεία. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το επάνω λατοµείο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα κτίσµατα στο κεντρικό σηµείο της πλατείας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Πέτρινα σκαλοπάτια και µονοπάτια που ενώνουν τους χώρους του πάνω λατοµείου, αλλά και το λατο-

µείο µε άλλα σηµεία εκτός των ορίων του. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Κι άλλα πέτρινα σκαλοπάτια και µονοπάτια που ενώνουν τους χώρους του πάνω λατοµείου, αλλά και 

το λατοµείο µε άλλα σηµεία εκτός των ορίων του. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Λοιπά σκαλοπάτια και µονοπάτια. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η αφετηρία της κατρακύλας και η τάφρος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το άνω τµήµα της κατρακύλας (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η συνέχεια της πορείας της µέσα από το δάσος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η «τάφρος» που κόβει την οδό (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Οι αγωγοί των υδάτων (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

   
Το κατάστρωµα της ευθύγραµµης οδού (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το υψηλότερο τµήµα του πάνω λατοµείου όπου υπάρχει καζάρµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
∆ιάφορες κατασκευές αισθητικού χαρακτήρα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η καζάρµα στο τρίτο επίπεδο του λατοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Το γύφτικο στο δεύτερο επίπεδο του λατοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η θέση θέας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι επιγραφές της κατρακύλας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Λοιπές επιγραφές από την κατρακύλα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Επιγραφές και αόριστα σχέδια λατόµων και γιδοβοσκών σε άλλο σηµείο του λατοµείου.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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δ. Περιγραφή του «κάτω» λατοµείου 
 

Οδοί και µονοπάτια 
 

∆ύο είναι οι οδοί για το κάτω κεντρικό λατοµείο. Η µία, όπως είπαµε ήδη είναι αυτή που έρ-
χεται από την πάνω πλατεία. Ένας ακόµα χωµατόδροµος ανεβαίνει από τον οικισµό του ∆ιο-
νύσου και καταλήγει στην κεντρική πλατεία του λατοµείου. Υπάρχει τέλος ένα µονοπάτι το 
οποίο ξεκινάει µε σκαλοπάτια ώσπου σε κάποιο σηµείο διχάζεται. Ο ένας κλάδος του µονο-
πατιού πάει στην πηγή Σουληνάρι, όπου στην αρχή αυτής της διαδροµής το σηµερινό µονο-
πάτι περνάει µέσα από τα ερείπια καζάρµας, κάτω από την οποία υπάρχει και «γύφτικο». Ο 
άλλος κλάδος πάει περιµετρικά, γύρω από το χείλος του λατοµείου, περνάει από την κατρα-
κύλα µε τις σιδηροτροχιές και καταλήγει στο επάνω λατοµείο.  
 

Κτίσµατα - δεξαµενές 
 

Στο λατοµείο αυτό δεν υπάρχουν καλύβια, πέρα από τη µεγάλη καζάρµα επί της κεντρικής 
πλατείας. Στο πάτωµα του εσωτερικού της καζάρµας υπάρχει άνοιγµα δεξαµενής γεµάτης νε-
ρό. Ανατολικά της καζάρµας αλλά και πίσω από αυτή έχουν κτιστεί διάφορα, τοιχάκια, πε-
ζουλάκια, σκαλοπατάκια και λοιπές αισθητικές µικρο-κατασκευές. Πίσω από την καζάρµα 
υπάρχει βρύση η οποία έπαιρνε νερό από την πηγή Σουληνάρι. Νοτιοδυτικά της καζάρµας 
και στη βάση του λατοµείου υπάρχει άλλη µία επιµήκης τσιµεντένια δεξαµενή, η πρόσοψη 
της οποίας και τα πλάγια είναι επενδυµένα µε πέτρες για να εναρµονιστεί µε τα λοιπά κτί-
σµατα. 
 

Η κεντρική πλατεία και το ανάγλυφο του λατόµου 
 

Μέρος της κεντρικής πλατείας πλαισιώνεται από ένα ηµικυκλικό περιτείχισµα (ύψ. περίπου 
1,10µ.) συγκροτηµένο από ογκόλιθους εναλλάξ µε ξερολιθιές. Εντός του πλαισιωµένου χώ-
ρου, δίπλα σε πεύκο, βρίσκονται δύο τεράστιοι επίπεδοι ογκόλιθοι. Στα αριστερά του χώρου 
αυτού υπάρχει δάσος και τριγύρω διάφοροι µικροί καθιστικοί χώροι. 
Προχωρώντας φτάνουµε στην προαναφερθείσα µεγάλη καζάρµα όπου αριστερά από τα 

σκαλοπάτια που οδηγούν σε αυτή έχει στηθεί πάνω σε βάθρο ογκόλιθος που στο άνω µέρος 
του φέρει ανάγλυφη προτοµή λατόµου που βαστάει πικούνι. Τα χέρια είναι ανασηκωµένα, 
έτοιµα να χτυπήσουν το βράχο. Από κάτω βρίσκεται επιγραφή που εξηγεί στον επισκέπτη το 
πού βρίσκεται: «Ανοιχτό µουσείο παραδοσιακής λατοµικής τέχνης / Έργο χεριών και ψυχής 
δύναµη των Παριανών λατόµων Γεµελιάρη Νικ. Πανώριου Αντ. Κρητικού Γεωρ. Τσαντουλή 
Θωµ. Λουκή Εµµ. / Συνεργάστηκαν και επέβλεψαν Αποστολίδης Ηλίας δασολόγος, Κουζούπη 
Αµαλία Νένα Γκόλαντα γλύπτρια φυσ. τοπίου». 
Το κάτω λατοµείο αν και µεγαλύτερο σε έκταση, δεν παρουσιάζει την ποικιλοµορφία του 

επάνω, ούτε υπάρχουν σε αυτό σκαλισµένες επιγραφές, εξαιτίας της νεότερης εκµετάλλευσής 
του. Το µόνο που έχει συµβεί εδώ σε αντίθεση µε το επάνω λατοµείο είναι η εκταµένη φύ-
τευση δένδρων, θάµνων και διάφορων φυτών· αυτά βρίσκονται κυρίως σε επιχωµάτωση στη 
ρίζα του λατοµείου, και ποτίζονταν από τη µεγάλη δεξαµενή.  

 

 
Το κάτω λατοµείο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το κάτω λατοµείο και η κεντρική πλατεία. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Άλλη όψη (εκ των άνω) του κάτω λατοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Ο βράχος µε τον ανάγλυφο λατόµο και την επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η µεγάλη καζάρµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η βρύση. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Σκαλοπάτια και διάφορα έργα γύρω από την καζάρµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η µεγάλη τσιµεντένια δεξαµενή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

8. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
 
α. Το αποµονωµένο λατοµείο 
 
Σε ψηλότερο σηµείο από το προαναφερθέν λατοµείο υπάρχει ένα µικρότερων διαστάσεων 
παλαιό (του 1900 δηλαδή) λατοµείο. Οι επιφάνειες εξόρυξης είναι εντελώς λείες, και σήµερα 
δε διαφέρουν από φυσική επιφάνεια βράχου. Σε κάποιο σηµείο υπάρχουν τα ερείπια ενός κα-
λυβιού. Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο που συναντά κάποιος στο λατοµείο είναι οι –ανάµεσα  σε 
άλλους πελεκηµένους όγκους– µεγάλες και παχιές παραλληλεπίπεδες µαρµάρινες πλάκες. 
Όµοιές τους σε µέγεθος δε σώζονται σε κανένα άλλο λατοµείο της Πεντέλης.  
 

 
Το αποµονωµένο λατοµείο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Πελεκηµένοι όγκοι και οι µεγάλες µαρµάρινες πλάκες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα ερείπια του καλυβιού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

β. Το λατοµείο του δάσους 
 

Χωµένο µέσα στο δάσος βρίσκεται ένα µικρό λατοµείο, δίπλα στο οποίο υπάρχουν τα ερείπια 
ενός µεγάλου σχετικά κτίσµατος, ενώ λίγο χαµηλότερα συναντούµε αρκετούς πελεκηµένους 
όγκους. Το εν λόγω λατοµείο είναι ίδιας περίπου χρονολογίας µε εκείνα στην Αλούλα (1900), 
και αυτό προκύπτει από κάποιες επιγραφές γιδοβοσκών πάνω στο µέτωπο εξόρυξης, οι ο-
ποίες φέρουν τις χρονολογίες 1915, 1923 και 1928. 
 

 
Το λατοµείο του δάσους, οι όγκοι και το κτίσµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Επιγραφές των βοσκών στα τοιχώµατα του λατοµείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 



 235 

γ. Τα κτίσµατα και η δεξαµενή στο Σουληνάρι 
 
Η φαρδιά πευκόφυτη χαράδρα της περιοχής Σουληνάρι (όπου και η οµώνυµη πηγή) είναι αυ-
τή που χωρίζει όλα τα προηγούµενα λατοµεία από τα λοιπά λατοµεία του Bowman, για τα 
οποία θα µιλήσουµε παρακάτω.  
Μέσα λοιπόν στη χαράδρα αυτή και ανάµεσα στα πεύκα βρίσκεται µια µεγάλων διαστάσε-

ων πετρόκτιστη δεξαµενή και δίπλα ακριβώς σε αυτή τα ερείπια κατοικίας λατόµων. Πάνω 
στα φυσικά βράχια που αποτελούν και το νοτιοανατολικό τοίχωµα της καλύβας υπάρχουν 
σκαλισµένες επιγραφές.  
Στα πλαίσια της ανάπλασης του λατοµείου στην Αλούλα κατασκεύασαν µονοπάτι το οποίο 

κατά το ήµισυ αποτελείται από σκαλοπάτια, και συνδέει το χώρο αυτόν µε την πηγή στην α-
πέναντι πλευρά. ∆ιάφορες άλλες επεµβάσεις µε τη χρήση πέτρας έχουν γίνει και στα δυτικά 
της πηγής σε µικρή απόσταση από αυτήν.  
  

    
Αρ. Η δεξαµενή στο Σουληνάρι. ∆εξ. Τα σκαλοπάτια που οδηγούν στην είσοδο της καλύβας.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Η καλύβα δίπλα από τη δεξαµενή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Σηµείο θέας του δάσους πλησίον της πηγής. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι επιγραφές της καλύβας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
δ. Λατοµεία Bowman Α΄ 
 
Χώρισα τα λατοµεία του Bowman στο Σουληνάρι σε Α΄ και Β΄ λόγω της διαφοράς υψοµέ-
τρου που χωρίζει τα µεν από τα δε. Τα λατοµεία Α΄ είναι αυτά που βρίσκονται χαµηλότερα, 
και είναι τα πρώτα που συναντούµε µετά την πηγή Σουληνάρι.  
 

Οι καζάρµες 
 
Κατευθυνόµενοι από την πηγή Σουληνάρι για τα λατοµεία του Bowman συναντάµε σε κά-
ποιο σηµείο πολλά και διάφορα κατάλοιπα της λατοµικής παρουσίας. Ένα από αυτά είναι το 
συγκρότηµα καλυβιών που είχαν ως κατοικία τους οι λατόµοι. Πρόκειται για τη µοναδική 
περίπτωση (σε ολόκληρο το βουνό) λατοµικού «χωριού». Στο εσωτερικό των καλυβιών υ-
πάρχουν τετράγωνες «τυφλές» εσοχές (παραθύρες) για αποθηκευτική χρήση, όπως και τζάκι-
α, ενώ σε ένα από αυτά συναντάµε δύο ογκώδεις µαρµάρινες λεκάνες - νεροχύτες. Υπάρχουν 
ίχνη από φαρδύ µονοπάτι προς την πηγή, αλλά και προς τα ψηλότερα λατοµεία. 
 

Η δεξαµενή 
 

Αποµονωµένη από τα παραπάνω κτίσµατα, σε ένα ψηλότερο σηµείο και κάτω από ένα πεύκο 
βρίσκεται µια δεξαµενή µε αψιδωτή οροφή. Πρόκειται για τη µοναδική δεξαµενή µε τέτοια 
οροφή σε ολόκληρο το βουνό – µε µόνη ίσως εξαίρεση τη δεξαµενή της Σπηλιάς η οποία βέ-
βαια είναι πολύ παλαιότερη. Προφανώς ύδρευε το «χωριό». 
 

Το “ κυκλώπειο τείχος” και τα λαξευτά σκαλοπάτια 
 
Στο ίδιο υψόµετρο και προς τα ανατολικά υπάρχει επίσης κάτι µοναδικό· ένα πανύψηλο ανά-
ληµµα από γιγάντιους ογκόλιθους το οποίο κατασκευάστηκε για να συγκρατεί τους τόνους 
της λατύπης. Παρότι έχει καταρρεύσει µερικά, προκαλεί µεγάλη εντύπωση το ύψος του και 
το µέγεθος των όγκων, τόσο που του δόθηκε εκ µέρους µου η ονοµασία «κυκλώπειο τείχος».  
Τα µοναδικά στοιχεία που συναντά κάποιος στην περιοχή υπάρχουν στα αριστερά του ανα-

λήµµατος, όπου πάνω στο φυσικό βράχο έχει λαξευτεί µια σειρά από σκαλοπάτια που οδη-
γούν στην τετράγωνη µαρµάρινη “εξέδρα” που βρίσκεται στην κορυφή του “τείχους”, τη βά-
ση δηλαδή του γερανού µε τον οποίο χτίστηκε το ανάληµµα.  
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Το µεγάλο κτίριο 
 

Προχωρώντας πέρα από το βράχο µε τις λαξευτές βαθµίδες συναντούµε στα αριστερά ερείπια 
µεγάλης εγκατάστασης που στέγαζε µηχανήµατα. Η αρχική της µορφή αποτυπώνεται –κι αυ-
τό κατά τύχη– σε µια παλιά ορειβατική φωτογραφία η οποία παρατίθεται στο προηγούµενο 
κεφάλαιο, αλλά θα ξαναχρησιµοποιηθεί εδώ ως µέτρο σύγκρισης µε τη σηµερινή εικόνα του 
κτιρίου.  
Από το κτίριο αυτό σώζονται τρεις τοίχοι, ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο αριστερός και δεξιός 

τοίχος φέρουν στην κορυφή τους δύο ογκώδη ορθογώνια µάρµαρα.  
∆ίπλα στο κτίριο υπάρχει µεγάλη κτιστή δεξαµενή, διάφορα άλλα κτίσµατα, µια µαρµάρινη 

ορθογώνια λεκάνη, µεγάλα πελεκηµένα µάρµαρα, καθώς και µια επιγραφή.  
 

Άλλα κτίσµατα – επιγραφές 
 

Απέναντι από τα ερείπια της µεγάλης εγκατάστασης, υπάρχει ανάληµµα για να συγκρατεί τα 
µπάζα του λατοµείου, ενώ αν προχωρήσουµε στην οδό που περνάει έξω από τα ερείπια θα 
δούµε στο δεξί µέρος ένα επίµηκες χαµηλό ανάληµµα. 
Χαµηλότερα από το επίπεδο της εγκατάστασης υπάρχουν ερείπια καλυβιών µε τζάκια και 

διάφορες επιγραφές από βοσκούς. Οι χρονολογίες που υπάρχουν στις επιγραφές είναι το διά-
στηµα 1934 - 1959. Ανάµεσα σε αυτές υπάρχει και ένα ακαθόριστο σκάλισµα, το οποίο φαί-
νεται πολύ παλαιότερο εφόσον έχει καλυφθεί από λειχήνες.  
 

 
 

 
Πανοραµικές του λατοµικού «χωριού». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Καλύβια του λατοµικού «χωριού» και οι µαρµάρινοι νεροχύτες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Απόψεις του εσωτερικού των καλυβιών, όπου τζάκια και παραθύρες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το “κυκλώπειο τείχος”. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Τα λαξευµένα σκαλοπάτια. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Αρ. Ίχνη εξόρυξης. ∆εξ. Οπές φρένων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Πάνω: Το κτίριο της µεγάλης εγκατάστασης, όταν αυτό σωζόταν σε καλύτερη κατάσταση. (Φωτ. ∆. 

∆ρόλαπας. Μέση και κάτω: Η δεξαµενή, η επιγραφή και άλλα κτίσµατα της εγκατάστασης.  
(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Aρ. Τα ερείπια των εγκαταστάσεων όπως ήταν έως το 1943-44. (Φωτ. Ε.Ο.Ο.Α, παραχωρήθηκε από 

Νίκο Νέζη. ∆εξ. φωτ. Το ίδιο σηµείο (µε βελάκι) σήµερα. (Φωτ. ∆ρόσος ∆ρόλαπας) 
 

 
Το επίµηκες ανάληµµα µετά το µεγάλο κτίριο.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Ερείπια καλυβιών χαµηλότερα από το µεγάλο κτίριο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η δεξαµενή µε την αψιδωτή οροφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Επιγραφές βοσκών από το λατοµείο. Πάνω δεξιά, το ακαθόριστο σκάλισµα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
ε. Λατοµεία Bowman B́  
 
∆ύο µεγάλα ορύγµατα, σαν είσοδοι σπηλαίων, αποτελούν τα κύρια λατοµεία Β΄. Υπάρχουν 
και άλλα, όπως το λατοµείο που βρίσκεται δυτικά των δύο ορυγµάτων, και το λατοµείο ανα-
τολικά της ράχης. Ένας υπερµεγέθης «καταρράκτης» λατύπης χύνεται κάτω από αυτά. Υπάρ-
χουν και εκεί διάφορα ερείπια καλυβιών, αναλήµµατα, πελεκηµένοι όγκοι και ελάχιστες άτε-
χνες επιγραφές. Ένα στοιχείο µοναδικό στα λατοµεία αυτά είναι οι αριθµοί που βρίσκονται 
σκαλισµένοι πάνω στα ογκοµάρµαρα.  
 
 
 

 
Τα λατοµεία Β΄ το 1921 και σήµερα. (Αρ. φωτ. από ETH-Bibliothek Zürich. ∆εξ. φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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∆ιάσπαρτα κτίσµατα, ανάληµµα και οι σκαλισµένοι αριθµοί πάνω στους όγκους.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

στ. Λατοµικές “γλίστρες” 
 

Στη βόρεια πλευρά του βουνού υπάρχουν ακόµα τρείς µεγάλες γλίστρες (η πρώτη βρίσκεται 
όπως είδαµε στην Αλούλα). Η µία βρίσκεται Β∆ της νεότερης εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας 
και ψηλότερα από αυτή. Η γλίστρα κατέβαινε µέχρι το δρόµο που οδηγούσε στη δεύτερη 
γλίστρα. Η δεύτερη είναι και η πιο εντυπωσιακή, λόγω του καλοκτισµένου καµπυλωτού ανα-
λήµµατος στην ανατολική πλευρά της, ώστε να δηµιουργηθεί πλάτωµα για απόθεση και φόρ-
τωση όγκων. Μοιάζει µε αρχαία κατασκευή, γι’ αυτό και µε ένα φίλο το αποκαλούµε χαριτο-
λογώντας «µυκηναϊκό τείχος». Πάνω σ’ αυτή τη βάση-αφετηρία της γλίστρας υπάρχουν τα 
ερείπια ενός καλυβιού και διάφορες σκαλισµένες επιγραφές πάνω σε φυσική βραχώδη κάθε-
τη επιφάνεια. Αυτές όµως είναι πλέον δυσανάγνωστες λόγω της κάλυψής τους από λειχήνες. 
Χαµηλότερα και πάνω στα πετρώµατα της κατρακύλας υπάρχουν σκαλισµένα τρία αρχικά µε 
τη χρονολογία «1939» και ένα απλοϊκό χάραγµα εκκλησίας.  
Η τρίτη γλίστρα αρχίζει από το ύψος των λατοµείων Β΄, όπου λίγο πριν την κατηφορική δι-

αδροµή της υπάρχει στρογγυλή τρύπα για φρένο και λεία βραχώδης επιφάνεια επί εδάφους  
πάνω στην οποία υπάρχουν καρφωµένα σίδερα και γλυφές από σχοινί. Η καθοδική πορεία 
της γλίστρας διακόπτεται στο ύψος του πλατώµατος µε τα ερείπια της προαναφερθείσας µε-
γάλης εγκατάστασης. Εκεί βρίσκεται η αφετηρία του δεύτερου τµήµατος της κατρακύλας το 
οποίο υπήρξε για πολλά χρόνια αφανές λόγω του πυκνού δάσους. Επανεφανίστηκε µετά τις 
φωτιές του 2009.  
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Ο εντοπισµός της ωστόσο γέννησε κάποια ερωτηµατικά. Σε παλιά φωτογραφία του 1945 
(παρατίθεται παρακάτω) όπου φαίνεται η εν λόγω γλίστρα, διακρίνεται ένας κλάδος στη δε-
ξιά πλευρά. Όταν όµως επιχείρησα να τη βρω, διαπίστωσα πως αυτός ο κλάδος βρισκόταν 
αριστερά! Η µόνη λογική εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι πως ο µεν δεξιός κλάδος χάθηκε 
εξ ολοκλήρου (περίεργο ωστόσο να µη σώζονται καθόλου ίχνη) ενώ ο αριστερός είναι µετα-
γενέστερος του 1945, αλλά πότε; Τα λατοµεία της βόρειας πλευράς που ανήκαν στον Bow-
man είχαν ήδη εγκαταλειφθεί στην εποχή του! Στη γειτονική Αλούλα δούλευαν όπως είπαµε 
έως το 1949, όµως αυτή η κατρακύλα δε σχετίζεται µε αυτό το λατοµείο. 
Επίσης, κοιτάζοντας από κοντά αυτό τον κλάδο, διαπίστωσα ότι δεν επρόκειτο για µία α-

κόµα κατρακύλα, αλλά για κάποιο πέρασµα, κάτι σαν οδός, όπου στη µία πλευρά ήταν η ε-
κβαθυσµένη –στο σηµείο επαφής µε το πέρασµα– πλαγιά του βουνού, και από την άλλη ένα 
επίµηκες πετρόκτιστο χαµηλό τείχος. Σε τι εξυπηρετούσε τους λατόµους αυτό το πέρασµα; 
Σηµειωτέον ότι κάτι παρόµοιο δεν υπάρχει σε καµία άλλη κατρακύλα στην Πεντέλη.  

 

 
Το πάνω µέρος της γλίστρας µε το “τείχος”. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η ανατολική πλευρά του “τείχους” και τα χαµηλότερα τµήµατα της κατρακύλας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Η γλίστρα Β∆ της Αγ. Μαρίνας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η γλίστρα των λατοµείων Bowman όταν ήταν εµφανής (1945).  

 

 
Ή ίδια γλίστρα σε εικόνα από το Google Earth. Εδώ βλέπουµε τον κλάδο από την αριστερή πλευρά  

και όχι από τη δεξιά όπως στην παραπάνω φωτογραφία του 1945. 
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H γλίστρα των λατοµείων Bowman. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 

 
Το παρακλάδι της κατρακύλας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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9. Η ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
 

Το σταθµό, που βρίσκεται µέσα στο δάσος επί της Λεωφόρου ∆ιονύσου, απάρτιζαν δύο µε-
γάλα συνεχόµενα πετρόκτιστα κτίρια αποτελούµενα από αρκετά µαρµάρινα τεµάχια. Σήµερα 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση οι εξωτερικοί τοίχοι, ενώ η στέγη λείπει καθώς και ολό-
κληρος ο νότιος τοίχος. Ο δήµος ∆ιονύσου έχει διαµορφώσει το χώρο για διάφορες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, ενώ υπάρχει και ανοιχτή έκθεση «µοντέρνων» και εντελώς ακαλαίσθητων 
γλυπτών από µάρµαρα του ∆ιονύσου, τα οποία αποτελούν την ύστατη παραφωνία µέσα στο 
δάσος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τα ερείπια του παλιού σταθµού στο ∆ιόνυσο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Απόψεις του εσωτερικού χώρου του σταθµού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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10. ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ Ν∆ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 
 

Λατοµεία του 19ου αιώνα υπήρχαν και στη Ν∆ πλευρά της Πεντέλης, στα σηµεία όπου βρί-
σκονται σήµερα τα µεγάλα λατοµεία των Ράικου και Μαλτέζου, καθώς και στο ύψος του να-
ϋδρίου του Αγ. Ιωάννη. Σε κάποια από αυτά συνεχίστηκε η εκµετάλλευση και τα µεταγενέ-
στερα χρόνια, ενώ κάποια άλλα χάθηκαν από τα νεότερα λατοµεία. Σώζονται όµως αρκετές 
λατοµικές οδοί της εποχής εκείνης και διάσπαρτες αύλακες µέσα στις οποίες κυλούσαν οι 
τροχοί από τις άµαξες. Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.  
 

 
Παλιές λατοµικές οδοί. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ)



Κεφάλαιο 12 
 

ΟΙ ΛΑΤΟΜΟΙ 
 
 

Το 1919 ο αρθρογράφος και περιηγητής ∆. Χατζόπουλος έγραφε: «Περνούµε από τα λατοµεία 
των προγόνων. Αποµένουν πάντοτε σιγαλά και άθικτα, εκ σεβασµού προς την πηγήν αυτήν της 
ελληνικής τέχνης. Εντεύθεν κατεβιβάσθη το µέγα, µέγιστον λευκόν υλικόν, από το οποίον ένας 
λαός ηδυνήθη να πλάση υπερόχου κάλλους µορφάς και σχήµατα. Η πηγή του µαρµάρου εσίγη-
σε, όπως και το ιδανικόν, που εξυπηρέτησε αριστοτεχνικώς».1  
Ο Χατζόπουλος είναι ένας από τους τελευταίους τυχερούς που πρόλαβαν και είδαν τα λα-

τοµεία της Πεντέλης έτσι ακριβώς όπως τα άφησαν οι αρχαίοι. (Ακολούθως, ακόµα πιο τυχε-
ροί είναι οι αρχαίοι εκείνοι, που περπάτησαν στην Πεντέλη όταν ακόµα δεν υπήρχε το παρα-
µικρό λατοµείο).  
Πού να φανταζόταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος όταν έγραφε εκείνες τις γραµµές τι θα συνέ-

βαινε λίγες µόλις δεκαετίες αργότερα. Θα τραβούσε τα µαλλιά της κεφαλής του! 
 

1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ 
 
Όπως είναι γνωστό, οι περισσότεροι λατόµοι µαρµάρου της Πεντέλης ήταν Παριανοί µετα-
νάστες, οι οποίοι στο διάστηµα 1910-1965 κατέφυγαν στα λατοµεία της Πεντέλης, αλλά και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, προς εύρεση εργασίας. Η Πάρος ήταν ένας τόπος αποµονω-
µένος, δίχως προοπτική, και έτσι ο γονιός που έβλεπε το παιδί του να ταξιδεύει στην Αθήνα 
ένιωθε τουλάχιστον ανακούφιση για τη σταδιοδροµία του. Επικρατούσε τότε στο νησί η α-
ντίληψη πως η Πεντέλη ήταν η µόνη λύση. Κάποιοι νέοι έφευγαν κατόπιν συµβουλών από το 
συγγενικό περιβάλλον τους, ενώ κάποιοι άλλοι πήγαιναν επειδή άλλοι αποφάσιζαν γι’ αυ-
τούς. Υπήρξαν και άλλοι που κατέφθασαν στα λατοµεία από δική τους επιλογή. Ήταν οµολο-
γουµένως πολύ δύσκολη η απόφαση για ένα νέο να εγκαταλείψει το σπίτι του, την οικογένειά 
του και τον τρόπο ζωής του, και να φύγει χιλιόµετρα µακριά, πάνω στις πλαγιές ενός βουνού 
για να κόβει µάρµαρα. Ωστόσο, γνώριζαν ότι µόνο αυτή η δουλειά εξασφάλιζε τότε άµεσα 
καλά χρήµατα.2 
Το µεγαλύτερο κύµα µετανάστευσης παρατηρήθηκε στα µεταπολεµικά χρόνια, το διάστη-

µα δηλαδή 1945-1965, και ήταν κυρίως νέοι, έως και έφηβοι.3 
Οι Παριανοί έφταναν µε το πλοίο στον Πειραιά, έπαιρναν το τρένο ή το λεωφορείο και πή-

γαιναν στην Κηφισιά που τότε ήταν το σηµείο συγκέντρωσης των Παριανών, για να ανηφο-
ρίσουν κατόπιν στην Πεντέλη µέσα από τα δασικά µονοπάτια. 
 

2. ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
 
Οι εκτάσεις για λατοµικές δραστηριότητες παραχωρούνταν ανεξέλεγκτα από τη µονή Πεντέ-
λης εφόσον όλη η ∆-Ν∆ πλευρά του βουνού ανήκε/ανήκει σε αυτή (εκτός του Κοκκιναρά βέ-
βαια που ανήκει στη µονή Πετράκη). Οι καλόγεροι αδιαφορούσαν πλήρως όχι µόνο για την 
ανεπανάληπτη καταστροφή του ορεινού όγκου, αλλά ακόµα και για τις άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης των ίδιων των εργατών στα λατοµεία. Η µονή µάλιστα επωφελήθηκε τα µέγιστα, διό-
τι εκτός από το ενοίκιο που κατέβαλλαν τα ενεργά λατοµεία, οι λατόµοι πλήρωναν και τις 

                                                 
1 Απόσπασµα από το καθηµερινό χρονογράφηµα «Εντυπώσεις της Ηµέρας» µε τίτλο «Πεντέλη, το 
Λευκό Βουνό», εφηµερίδα  «ΕΜΠΡΟΣ»,  24/12/1919. 
2 Όπως εξηγεί ένας από τους λατόµους: «Σε µια εποχή που τα µεροκάµατα στην ελεύθερη αγορά κυµαί-
νονταν από έξι έως οκτώ δραχµές, στα λατοµεία έδιναν δεκαοχτώ, και σε λίγο χρόνο έγιναν είκοσι µέχρι 
και εικοσιτέσσερις δραχµές...» (Κυριακή Ραγκούση-Κοντογιώργου: “Παριανοί Λατόµοι”, εκδ. Ανθέµι-
ον, Πάρος 2009, σελ. 88). 
3 Σύµφωνα µε την Κυριακή Ραγκούση-Κοντογιώργου, από τους 29 λατόµους που της έδωσαν συνέ-
ντευξη το 80% ήταν πολύ νέοι, από 12 έως 18 ετών, το 20% από 21 έως 27 ετών, ενώ ο µέσος όρος η-
λικίας δεν υπερέβαινε τα 18 χρόνια. 
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δοκιµές που έκαναν αναζητώντας νέες θέσεις συµφέρουσας εξόρυξης: «Όταν ένιωσα τις δυ-
νάµεις µου αποφάσισα να απευθυνθώ στη Μονή Πεντέλης για να δοκιµάσω σε δικό µου νταµά-
ρι και πήρα άδεια να κάνω δοκιµές στο βουνό. Οι έξι δοκιµές που έκανα, για τις οποίες πλήρω-
να 1.000 δρχ τη µία, αποδείχτηκαν άκαρπες. Η εβδόµη ήταν καλή και αποφάσισα να τη δουλέ-
ψω...»1  
Λατοµείο πάνω στο λατοµείο, και το ορεινό τοπίο του Πεντελικού αρχίζει να παραµορφώ-

νεται φρικτά.  
 
α. Οι συνθήκες διαβίωσης – η ζωή του λατόµου 
 
∆ε χρειάζεται πολλή φαντασία για να σκεφτούµε πώς ήταν η ζωή ενός λατόµου. Οπωσδήποτε 
θα µιλούσαµε για “κόλαση”. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν σκληρές και άθλιες. ∆εν υπήρχαν 
ωράρια εργασίας, µόνιµες κατοικίες, ιατρική περίθαλψη. Ζούσαν σε πρόχειρα καταλύµατα 
δίπλα στο χώρο εργασίας, τα οποία δεν πληρούσαν καµία προϋπόθεση κατοικίας. Αργότερα, 
έφερναν και τις οικογένειές τους πάνω στο βουνό, όπου κατασκεύαζαν σπιτάκια από ξερολι-
θιά. Ο µεγαλύτερος ίσως εφιάλτης για τους λατόµους θα πρέπει να ήταν ο χειµώνας. Τα τζά-
κια στα πέτρινα καλύβια όπου διέµεναν οπωσδήποτε δε θα επαρκούσαν για να ζεσταθούν. 
Πολλά καλύβια όµως δε διέθεταν ούτε το τζάκι:2 «Με θερµοκρασία 10 βαθµούς κάτω από το 
µηδέν, µε οδήγησαν να κοιµηθώ σε ένα σπιτάκι χτισµένο πρόχειρα κοντά στη σπηλιά, που έπρε-
πε να κλείσεις τις τρύπες µε κουρέλια για να µη σε βρουν το πρωί κοκκαλιασµένο. 
Όταν µας έπιασε µια άγρια χιονιά που µας κράτησε κλεισµένους 15 µέρες, το χιόνι σκέπασε 

το καλυβάκι µέχρι την κορυφή. Ευτυχώς αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να κλείσουν οι τρύπες και 
να ενεργήσει το χιόνι σαν µονωτικό. Μέχρι σίδερα πυρακτώναµε στη φωτιά για να µπορέσουµε 
να επιζήσουµε». (Λ.Λ.Γ.)3 
Φαίνεται ότι στη µικροκοινωνία ενός λατοµείου είχαν καθιερωθεί στρατιωτικού τύπου κα-

νόνες: «Η εργατική κοινότητα είχε τους δικούς της κανόνες και κάθε εισερχόµενο µέλος για να 
έχει εξασφαλισµένη εργασία εκεί ακολουθούσε τους κανόνες χωρίς διαµαρτυρίες. Μια άτυπη 
ιεραρχία ετηρείτο µεταξύ των εργαζοµένων που την σεβόντουσαν όλοι. Οι µάστορες, οι εργάτες, 
οι βοηθοί, οι νεοφερµένοι. Οι πρώτοι όριζαν τους κανόνες –ακόµα και πότε θα έπινε το τσούρ-
µο νερό– οι τελευταίοι υπάκουαν».4 
Όπως αφηγείται ένας άλλος: «Οι µαστόροι διέτασσαν και οι εργάτες εκτελούσαν. Υπήρχε 

όµως ένα πρόβληµα. ∆εν είχε ο καθένας το πιάτο του. Είχαν µια πήλινη λεκάνη και από εκεί 
έτρωγαν όλοι καθισµένοι γύρω-γύρω. Με θρησκευτική ευλάβεια περίµεναν όλοι τον αρχιµάστο-
ρα να δώσει το σύνθηµα µε χτύπηµα του πιρουνιού για να ξεκινήσουν το φαγητό. Το ίδιο και µε 
το νερό. Έπιναν όλοι από το ίδιο γαλόνι. Με δυσκολία ξεπέρασα αυτές τις συνήθειες».5 
Κάποιοι έπεφταν σε βαθιά κατάθλιψη: «Υπήρχε εποχή που κλαίγαµε πάνω στο βουνό για τη 

µοναξιά µας. Να πάµε κάτω στην Αθήνα δεν ξέραµε. Αν κάποιος τύχαινε να µας πάρει µαζί του, 
βλέπαµε κόσµο. Αλλιώς µέναµε στο βουνό µετρώντας τα άστρα και κάναµε οικονοµία τρώγο-
ντας ρεφενέ» (Α.Π.Ν.). Ακόµα: «Στο τέλος της πρώτης εβδοµάδας έφυγαν όλοι γιατί είχαν κά-
που να πάνε για Σαββατοκύριακο και έµεινα µόνος στο Βαθύ Ρέµα της Πεντέλης, µεταξύ ουρα-
νού και γης. Έπεσα σε βαθιά µελαγχολία και ήθελα να πάω στην κορυφή του βουνού, γιατί πί-
στευα ότι από κει θα µπορούσα να αντικρύσω την Πάρο και το χωριό µου που τόσο νοσταλγού-
σα». (Χ.Ν.Γ.)6 
Η ερευνήτρια Κασιµάτη, η οποία επισκέφθηκε τα λατοµεία το 1960 στα πλαίσια µιας έρευ-

νας για τους Παριανούς µετανάστες, δίνει µια περιγραφή των καταλυµάτων: «Βρήκα 22 άν-
δρες από την Πάρο µέσα σε ένα πρόχειρο κατάλυµα, µακρόστενο, που περιείχε 22 στρώµατα 
πάνω σε ένα επικλινές πατάρι, το ένα δίπλα στο άλλο και ακριβώς απέναντι γκαζιέρες και κα-
τσαρόλες, µία ανά παρέα. Ένα τραπέζι µακρόστενο 10-12 µέτρα, µε τάβλες  και πάγκους από 

                                                 
1 Ραγκούση, ό.π., σελ. 95. 
2 Στις περιηγήσεις µου έχω δει πάρα πολλά τέτοια πρόχειρα καλύβια.  
3 Ραγκούση, ό.π., σελ. 98-99. 
4 Ό.π., σελ. 97. 
5 Ό.π., σελ. 99. 
6 Ό.π. 
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τις δύο µεριές συµπλήρωνε την επίπλωση. Τα ελάχιστα ρούχα τους κρεµασµένα σε µια πρόκα 
στον τοίχο τα σκέπαζαν µε χαρτί. Οι τουαλέτες ...υπαίθριες. Φαίνεται ήταν η κατοικία των αν-
δρών που είχαν έρθει από το νησί χωρίς οικογένεια. Βρήκα επίσης σε µικρή απόσταση από τα 
νταµάρια, 10 οικογένειες Παριανών να κατοικούν σε µικρά, πρόχειρα µονόχωρα σπιτάκια που 
βρίσκονταν σκορπισµένα στην περιοχή. ∆εν θα ξεχάσω ποτέ τη φιλοξενία τους και τη µυρωδιά 
του φρεσκοψηµµένου ζυµωτού ψωµιού που µου πρόσφεραν».1 
Οι δε εργοδότες, κανονικοί ανθρωποφάγοι, ξεζούµιζαν τους εργάτες προκειµένου να χορ-

τάσουν την αγορά µε τη µεγάλη παραγωγή µαρµάρου. Από τη µία λοιπόν η µεγάλη ζήτηση 
της αγοράς, από την άλλη η µεγάλη ανάγκη για εργασία, όλο αυτό σταδιακά οδήγησε σε µια 
εκρηκτική κατάσταση ανάµεσα σε εργάτη - εργοδότη. Έτσι, η χωρίς όρια εκµετάλλευση του 
ανθρώπινου δυναµικού από την παντοδυναµία των εργολάβων, δεδοµένης τότε και της ανυ-
παρξίας της κρατικής προστασίας, έφτασε σε σηµείο όπου η ανθρώπινη ζωή αλλά και η αξιο-
πρέπεια δεν είχαν καµία απολύτως σηµασία.  
Την ανάγκη των ανθρώπων για εργασία η εργοδοσία την εκµεταλλευόταν για την απόκτη-

ση µεγαλύτερου πλούτου. Ο φόβος της απόλυσης ήταν ένας πανίσχυρος παράγοντας που 
τους απέτρεπε ακόµα και από το να διαµαρτυρηθούν. «Ντάκα και µώκο» ήταν η συµβουλευ-
τική ατάκα των µεγαλύτερων στους νεότερους, δηλαδή «µη µιλάς, γιατί θα χάσεις τη δουλειά 
σου». ∆εν υπήρχαν ασφάλεια και δικαιώµατα, ούτε φυσικά σωµατείο που να ενδιαφερόταν.  
Μόνο στα λατοµεία ∆ιονύσου υπήρχε κάποια σχετική οργάνωση από την εποχή του Μπό-

µαν και του Αργυρούδη και ιδιαίτερα, από την εποχή που την ευθύνη τους ανέλαβε ο Χανς 
Αλτ. Τις αλλαγές επισηµαίνουν οι λατόµοι: «Την εποχή εκείνη υπήρχαν 30 περίπου εργολαβίες 
στον ∆ιόνυσο. Όλα ήταν οργανωµένα. Μέναµε σε καζάρµα µε άλλα 10 - 20 άτοµα. Υπήρχαν 
τέσσερις καζάρµες στην περιοχή και µικρά σπιτάκια µέσα στα οποία ζούσαν οι παριανές οικο-
γένειες» (Ρ.Ε.Ν.). Ακόµα: «Τα προβλήµατα υπήρχαν προτού στην Εταιρεία ∆ιονύσου τοποθε-
τηθεί ως δ/ντής ο Χανς Αλτ. Έβλεπες, Ιούλιο µήνα που δουλεύαµε όλες τις µέρες και υπερωρίες, 
να σου κολλάνε 6-10 ένσηµα και για ένα χρόνο το πολύ 130 όλα κι όλα». (Τ.Α.Γ.)2  
Με τον Χανς Αλτ να αναλαµβάνει τη διεύθυνση, η εργοδοσία ήρθε πιο κοντά στον εργάτη, 

συνεργάστηκε µαζί του, αναγνώρισε τα προβλήµατα, ενώ βοήθησε στη συµπλήρωση των εν-
σήµων ακόµα και µε πλασµατικά ηµεροµίσθια. Όπως ο ίδιος δήλωνε: «Άνθρωποι φτωχοί αλ-
λά δουλευταράδες και µε ενδιαφέρον και αγάπη για το µάρµαρο. Και να ήθελαν τα αφεντικά δεν 
µπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μετά το 1963 η κοινωνική ασφάλιση ήταν υποχρεωτική για τους 
λατόµους και ο κόσµος αυτός άρχισε να βάζει τα θεµέλια για µια αξιοπρεπή σύνταξη».  
Θετική άλλωστε και η άποψη των ίδιων των λατόµων για τον εργοδότη τους: «...Οι εργοδό-

τες ενδιαφέρονταν µόνο για το συµφέρον τους. Καµιά στήριξη από πουθενά. Ειδικά τα προπο-
λεµικά χρόνια αλλά και τα µεταπολεµικά µέχρι που ανέλαβε τις επιχειρήσεις Αργυρούδη ο Γερ-
µανός Χανς Αλτ, που αποδείχτηκε ο καλύτερος εργοδότης των λατόµων, µεγάλωσε µαζί τους, 
τους αγάπησε και ενδιαφέρθηκε γι’ αυτούς, επιτρέποντάς τους να εργασθούν και να ζήσουν αξι-
οπρεπώς πλέον» (Κ.Κ.Ε.). Κάποιος άλλος επίσης λέει: Ήταν το καλύτερο αφεντικό που είχαµε 
ποτέ. Όχι µόνο δεν µας έτρωγε τα ένσηµα και τα µεροκάµατα, όπως αρκετοί άλλοι, αλλά µας 
βοηθούσε όπως µπορούσε...» (Τ.Θ.∆.) 3 
 
β. ∆ιηγήσεις των λατόµων 
 
Αθανάσιος Ραγκούσης: «Θυµάµαι µια φορά στα πρώτα χρόνια, έµεινα µόνος στην καζάρµα 
αποκλεισµένος 27 µέρες από τα χιόνια. Οι άλλοι, που είχαν κάπου να µείνουν, είχαν προφτάσει 
και έφυγαν. Εγώ πού να πήγαινα; Έµεινα εκεί µόνος. Βρήκα κάτι τρόφιµα και µε µεγάλη οικο-
νοµία ψευτοµαγείρευα και κάτι έτρωγα. Όµως όλα τα ξύλα τελείωσαν. Βγήκα έξω κουκουλωµέ-
νος και µε ένα κασµά έψαχνα να βρω ξύλα. Το χιόνι δύο µέτρα ύψος. ∆εν έκανα και πολλά 
πράγµατα γιατί τα ξύλα που βρήκα ήταν µούσκεµα και µπούκωσε η καλύβα από τον καπνό... έ-
νιωθα πως υπήρχε κίνδυνος να µε σκεπάσουν τα χιόνια. ∆όξα τω Θεώ επέζησα...»4 

                                                 
1 Ραγκούση, ό.π., σελ. 98. 
2 Ό.π., σελ. 107.  
3 Ό.π., σελ. 108. 
4 Ό.π. σελ. 124. 
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Ο Γεώργιος Ραγκούσης, φτάνοντας στην Πεντέλη τριγυρνούσε από λατοµείο σε λατοµείο 
προς εύρεση εργασίας. ∆ε βρέθηκε τίποτε, και για να µην πεθάνει από την πείνα έπιασε δου-
λειά στο υπό ανέγερση νοσοκοµείο της Πεντέλης, στην εκσκαφή των θεµελίων. Κατά την 
πρόοδο των εργασιών βρήκαν βράχο και όσοι δούλευαν στα θεµέλια απολύθηκαν. Όπως α-
φηγείται ο ίδιος: «Έβρεχε ακατάπαυστα, µπήκα σε µια παράγκα που φύλαγαν τα εργαλεία τους 
για να προφυλαχτώ από τη βροχή. Όταν όµως ήρθε το βράδυ µε έδιωξαν παρά τα παρακάλια 
µου και παρότι τους υποσχέθηκα ότι θα έκαµα και το φύλακα. Έτσι αναγκάστηκα να διανυκτε-
ρεύσω κάτω από ένα πεύκο...»1 
Αργότερα κατάφερε και έπιασε δουλειά στα λατοµεία όπου και εκεί, φυσικά, δεν έλειψαν 

οι περιπέτειες: «Της αγίας Αικατερίνης χιόνισε, αλλά µη έχοντας πού αλλού να πάµε µε το Μα-
νώλη Ραγκούση, το γιο του Σάββα, αποφασίσαµε να µείνουµε στο καλύβι. Οι κουµπάνιες µας 
όµως τέλειωσαν και έπρεπε να κατέβουµε στην πόλη για ψώνια. Ρολόι δεν είχαµε και επειδή εί-
χε φως λόγω του χιονιού νοµίζαµε ότι ήταν ακόµα µέρα. Κατεβήκαµε µε τα πόδια φυσικά και 
όταν φτάσαµε κάτω είχαν ήδη ανάψει τα φώτα. Ψωνίσαµε και γρήγορα πήραµε το δρόµο της 
επιστροφής µε την ψυχή στο στόµα. Ακολουθήσαµε τον καρόδροµο που υπήρχε προσπαθώντας 
να µη γλιστρήσουµε. Η ανακάλυψη του καλυβιού µέσα στη νύχτα και το χιόνι όπου τα σχήµατα 
και τα µεγέθη σε παραπλανούσαν, έγινε ύστερα από πολλές προσπάθειες. Όταν τελικά το ανα-
καλύψαµε και µπήκαµε µέσα ο σύντροφός µου ήταν νέτος. Του πρότεινα να ετοιµάσω κάτι να 
φάει για να στυλωθεί αλλά εκείνος σωριάστηκε στο κρεβάτι και δεν ήθελε τίποτα. Πέρασε η νύ-
χτα και το πρωί προσπάθησα απεγνωσµένα να βρω ξύλα για τη φωτιά και ό,τι άλλο χρειαζόταν 
για να µην πεθάνουµε. Ο άλλος ανένιωστος και εγώ στο χάος του βουνού χωρίς να ξέρω και να 
µπορώ να κάνω κάτι. Τα πάντα ήταν σκεπασµένα από το χιόνι. 
Μετά από δύο-τρεις µέρες παρουσιάστηκε το ίδιο το αφεντικό για να δει αν ζούµε».2 
Ιάκωβος Χανιώτης: «Θυµάµαι το χιονιά του 1953 που κράτησε δυο µήνες και µας βρήκε 

κλεισµένους στο καλύβι µε τον Γιώργο Ραγκούση από τις Λεύκες, χωρίς κουµπάνιες και χωρίς 
χρήµατα, αφού κατά τη διάρκεια των δύο µηνών δουλέψαµε 5-7 µεροκάµατα όλα κι όλα. Τότε 
ήταν που προσπάθησα να βγω από το καλύβι για ψώνια και έπεσα σε µια βαθιά λακκούβα µε 
χιόνια, από την οποία είδα και έπαθα να ανασυρθώ ζωντανός...»3 
Ραγκούσης Ζέπος: «∆ούλευα στην πλατεία του λατοµείου πελεκώντας ένα ογκώδες µάρµαρο, 

όταν ένας ξορύχτης µε φώναξε από ψηλά να τον βοηθήσω. Ήταν σε ύψος 20 µέτρων περίπου. 
Άρχισα να ανεβαίνω όταν ξαφνικά είδα τη σαβούρα (σκάρτα υπολείµµατα από τις εξορύξεις) να 
γκρεµίζεται. Πρόφτασα κι έκανα το σταυρό µου και πήδηξα 1-2 βήµατα και αµέσως το βουνό 
µε τη σαβούρα σωριάστηκε προς τα κάτω. ∆εν µπορώ ακόµα να το πιστέψω πώς σώθηκα...»4 
 

3. Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

Οι άθλιες συνθήκες εργασίας στο λατοµείο ∆ιονύσου, ώθησαν τους εργάτες σε εξέγερση στις 
28 και 29 Ιουλίου του 1901. Στις 30 Ιουλίου 1901 η εφηµερίδα «ΣΚΡΙΠ» έγραψε τα ακόλου-
θα: «Έκτροπα έλαβον χώραν προχθές (28/7/1901) το βράδυ εις τα επί του Πεντελικού και κατά 
την θέσιν «∆ιόνυσος» λατοµεία της Αγγλικής Εταιρείας των µαρµάρων, ήτις εκµεταλλεύεται 
ταύτα· σκηναί, αίτινες παρ’ ολίγον να έχωσι δυσαρέστους συνεπείας, αν δεν παρενέβαινεν ε-
γκαίρως η εν Κηφισία αστυνοµική δύναµις. 
     Αι σκηναί αύται αγγελθείσαι εις τας αρχάς ενέβαλον ταύτας ευλόγως εις φόβους µήπως ε-
πρόκειτο περί ζητήµατος έχοντος, ως όλα τα εργατικά ζητήµατα, αφορµήν το επαχθές των όρων 
της εργασίας δυναµένου να λάβει σοβαράς διαστάσεις». 
Στη συνέχεια του δηµοσιεύµατος ο δηµοσιογράφος, στηριζόµενος σε πληροφορίες χωρικών 

οι οποίοι ήταν αυτόπτες µάρτυρες των γεγονότων, περιέγραψε την εξέγερση των εργατών του 
λατοµείου: «Το βράδυ του Σαββάτου οι λατόµοι ένοπλοι, απειλητικοί και εξαγριωµένοι πο-
λιόρκησαν το σπίτι του διευθυντή των εργασιών Παπαδόπουλου πυροβολώντας στον αέρα. Ως 

                                                 
1 Ό.π., σελ. 140.  
2 Ό.π., σελ. 142. 
3 Ό.π., σελ. 220. 
4 Ό.π., σελ. 226. 
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αφορµή για την κινητοποίησή τους αναφερόταν η καθυστέρηση της εταιρείας να τους πληρώσει 
πολλά ηµεροµίσθια. 
Ο αστυνόµος της Κηφισιάς Παναγιωτόπουλος µαζί µε δέκα ένοπλους χωροφύλακες πήγε στο 

∆ιόνυσο την 9η  πρωινή της Κυριακής 29/7/1901. Εκεί βρήκε σαράντα περίπου εργάτες που συ-
νέχιζαν ένοπλοι να πολιορκούν την κατοικία του διευθυντή. Ο αστυνοµικός διευθυντής, ενερ-
γώντας µε σύνεση και µε διπλωµατία, διέταξε τους χωροφύλακες να σταθούν µακριά και, αφού 
προχώρησε προς το σπίτι, ζήτησε το διευθυντή για να συζητήσει µαζί του τα αίτια της εξέγερσης 
των λατόµων. Όµως αυτός είχε εξαφανιστεί από το προηγούµενο βράδυ. 
Ο αστυνόµος τότε κάλεσε τους εργάτες και, αφού προηγουµένως µε µειλίχιο τρόπο τους ηρέ-

µησε και τους έπεισε να παραδώσουν τα όπλα, έκανε µια πρόχειρη ανάκριση για τα αίτια της 
εξέγερσής τους. Οι εργάτες ήταν έξω φρενών. Από ηµέρες, του είπαν, η ∆ιεύθυνση τους κακοµε-
ταχειριζόταν. Μάλιστα του ανέφεραν ότι τους υποχρέωνε να τρώνε και να ψωνίζουν από ένα 
παντοπωλείο, το οποίο είχε εγκαταστήσει στο χώρο του λατοµείου. Οι εργάτες όµως δεν ήθε-
λαν, γιατί το κατάστηµα τους παρείχε τρόφιµα επί πιστώσει, αλλά τους τα χρέωνε σε υπερβολι-
κές τιµές. ∆ιαµαρτυρήθηκαν για την οικονοµική εκµετάλλευση που υφίσταντο, αλλά ο διευθυ-
ντής της εταιρείας τους απαγόρευσε να ψωνίζουν από το παντοπωλείο του ιδιοκτήτη των κτη-
µάτων της Σταµάτας Ηλιόπουλου, ο οποίος πουλούσε τα ίδια προϊόντα σε πολύ χαµηλότερες τι-
µές. 
Στη συνέχεια οι λατόµοι ανέφεραν στον αστυνόµο την αφορµή της εξέγερσής τους. Το πρωί 

του Σαββάτου (28/7/1901) τους συντάραξε µια διάδοση. Ένας από τους εργάτες εµπιστεύτηκε 
σ’ ένα άλλο εργάτη ένα δυσάρεστο γεγονός που συνέβηκε στη δωδεκάχρονη κόρη του. Κατά τη 
διαβεβαίωσή της ο διευθυντής την προσέβαλε σεξουαλικά «δώσας εις αυτήν ευτελές ποσόν». 
Αυτό ήταν αρκετό, για να εκδηλώσουν την οργή τους για την καταπίεση και την εκµετάλλευσή 
τους από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Πήραν λοιπόν τα όπλα µε αφορµή την ατίµωση 
της παιδούλας. 
Έτσι έληξε η εξέγερση των λατόµων του ∆ιονύσου τον Ιούλιο του 1901. Ο Γενικός ∆ιευθυ-

ντής της εταιρείας Βορές, που είχε αναλάβει τη διεύθυνση προ ολίγων ηµερών, δήλωσε ότι α-
γνοούσε τα παράπονα των εργατών. Ο αστυνόµος Κηφισιάς άφησε στο λατοµείο τέσσερις χω-
ροφύλακες, εκτός από τους δύο που έµεναν διαρκώς εκεί, µε την εντολή να τον ειδοποιήσουν 
τηλεφωνικά, «ώστε εις ηµίσειαν ώραν να επανέλθει, αν οι εργάτες έκαναν νέον κίνηµα». Ο πα-
τέρας της παθούσας «κατήλθε µετά της θυγατρός του εις Αθήνας και µεταβάς εις την εισαγγελί-
αν επέδωσε µήνυσιν κατά του διευθυντού Παπαδοπούλου».1 
 

4. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΘΑΝΑΤΟΙ ΛΑΤΟΜΩΝ 
 

Είναι φυσικό επακόλουθο σε µια τόσο δύσκολη και επικίνδυνη από κάθε άποψη εργασία να 
υπήρχαν συνεχείς τραυµατισµοί και θανάτοι εργατών. Πολλά τα γεγονότα, λίγα όµως αυτά 
που καταγράφηκαν και τα οποία προέρχονται από δηµοσιεύµατα εφηµερίδων. Με χρονολο-
γική σειρά, αυτά είναι τα κάτωθι: 

1940: Το χειµώνα της χρονιάς εκείνης αποκλείστηκαν στο βουνό από τη χιονοθύελλα οι 
εργάτες των λατοµείων µαζί µε τις γυναίκες τους.2  

1958: Στο λατοµείο Σισαµή σκοτώθηκε από έκρηξη φουρνέλου ο εργάτης Ι. Σπανός. Το 
πτώµα του µεταφέρθηκε στο νεκροτοµείο. Στο λατοµείο Αρκουλή, επίσης, τραυµατίστηκε 
από έκρηξη φουρνέλου ο εργάτης Ρ. Ραγκούσης. Μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκοµείο.3 

1961: Στα λατοµεία ∆ιονύσου σκοτώθηκε από πτώση βράχου ο εργάτης Χρ. Πισάρης, 54 
ετών.4 

1964: Τραυµατίστηκε από λοστό που έπεσε στο κεφάλι του ο λατόµος ∆. Πόλιας, 25 ετών.5 
1964: Τραυµατίστηκε θανάσιµα κατά την έκρηξη φουρνέλου ο λατόµος Γ. Παναγόπουλος, 

55 ετών. Το πτώµα του µεταφέρθηκε στο νεκροτοµείο.1 

                                                 
1 Παύλος Παπανότης, «Η εξέγερση των εργατών στο λατοµείο ∆ιονύσου το 1901», 
www.chronontoulapo.wordpress.com 
2 Εφηµ. “Ελεύθερο Βήµα”, 24-2-40, σελ. 40. 
3 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 13-2-58, σελ. 6. 
4 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 21-10-61, σελ. 8. 
5 Εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 14-11-64, σελ. 4. 
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1965: Στο λατοµείο του Μάρκου Γ. Αρµπιλιά, οι εργάτες Εµµανουήλ Μ. Χαλκιάς 42 ετών 
και Γεώργιος Μ. Ρίζος 20 ετών σκοτώθηκαν από πολλούς ογκόλιθους οι οποίοι ξεκόλλησαν 
και τους καταπλάκωσαν. Μεταφέρθηκαν παραµορφωµένοι στο νεκροτοµείο.2 

1965: «Χθες την εσπέραν αυτοκίνητον “ Τζαίηµς” οδηγούµενον υπό του Εµµ. Σακέλη, ετών 
30, ιδιοκτήτου λατοµείων, ενώ ανήρχετο εις την Πεντέλην παρεξέκλινεν της πορείας του και 
κατέπεσεν εις χαράδραν βάθους 15 µέτρων, µε αποτέλεσµα τον φόνον του οδηγού».3  

1968: Στο λατοµείο του ∆ηµητρίου Ρήγα καταπλακώθηκε από ογκόλιθους και τραυµατί-
στηκε θανάσιµα ο εργάτης Εµµ. Ι. Ραγκούσης, 46 ετών.4 

1970: Στα λατοµεία ∆ιονύσου καταπλακώθηκε από όγκο και τραυµατίστηκε θανάσιµα ο 
λατόµος Νικόλαος ∆. Τσαντουλής, 39 ετών. Ο εργάτης µεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου και υπέ-
κυψε στα τραύµατά του.5  

1971: Στο λατοµείο του Ευάγγελου Μπαλίνη (θέση «Βαθειά Χούνη») σκοτώθηκε ο λατό-
µος Λ.Ι. Σκιαδάς, 43 ετών. Ο Σκιαδάς προσπαθούσε να µετακινήσει όγκο µαρµάρου, µε απο-
τέλεσµα να παρασυρθεί από αυτόν πέφτοντας από ύψος 7 µέτρων.6 
Στο λατοµείο Μαλτέζου έπεσε από ύψος 5 µέτρων και τραυµατίστηκε σοβαρά ο εργάτης 

Μάρκος Π. Βάλβης 41 ετών. Ο Βάλβης µεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Ένα χρόνο πριν είχε τραυµα-
τιστεί πάλι, από πτώση στο ίδιο λατοµείο.7 
Στο λατοµείο του Ιωάννη Σισαµή τραυµατίστηκαν από κατολίσθηση βράχων ο λατόµος 

Σταµάτιος Κρητικός, 42 ετών και ο χειριστής µηχανήµατος Νικόλαος Λαγός, 33 ετών. Επί-
σης, στο λατοµείο των αδελφών Μαρή έπαθε εγκαύµατα από αιφνίδια ανάφλεξη πυρίτιδας 
που µετέφερε εντός δοχείου ο εργάτης Μεµέτ Ταουσιάν, 25 ετών.8 

1973: ∆ύο νεαροί Μουσουλµάνοι από την Κοµοτηνή, οι Μουχτάρ Μεχµέτ (16 χρονών) και 
Τουράλ Χουσεΐν (17 χρονών) εργάζονταν στο λατοµείο «Α.Ε. Συνεργατική», όταν σε κάποια 
στιγµή έπεσε όγκος µαρµάρου από λατοµείο που βρισκόταν πάνω από τη «Συνεργατική» και 
χτύπησε τους δύο εργάτες. Ο πρώτος σκοτώθηκε και ο δεύτερος τραυµατίστηκε και µεταφέρ-
θηκε στο ΚΑΤ.9 

1975: Σκοτώθηκε ο λατόµος Γεώργιος Καραγιάννης, 38 ετών από όγκο που τον καταπλά-
κωσε στο λατοµείο Λαµέρα την ώρα της εξόρυξης.10 

1993: Στο παράνοµο λατοµείο Παναγιώτη Ρήγα σκοτώθηκε ο Γιώργος Πρίντεζης, 60 ετών, 
όταν ο εκσκαφέας τον οποίο οδηγούσε έπεσε από 20 µέτρα ύψος.11 
Υπάρχει τέλος και η αφήγηση ενός ακόµα λατόµου, του Θεόδωρου Παντελαίου την οποία 

κατέγραψε η Κυριακή Ραγκούση-Κοντογιώργου: «Γκρεµίστηκε σε βάθος επτά µέτρων, έσπασε 
τη λεκάνη του, έκανε εσωτερική αιµορραγία και έµεινε στο νοσοκοµείο δύο µήνες. Χρειάστηκε 
να βρεθούν πολλοί άνθρωποι να δώσουν αίµα για να γίνουν οι επεµβάσεις που έπρεπε και χάρη 
και στις δικές του σωµατικές δυνάµεις τα κατάφερε. Μετά την έξοδό του από το νοσοκοµείο ή-
ταν αδύνατον να εργαστεί ξανά στα λατοµεία».12 

                                                                                                                                            
1 Εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 31-10-64, σελ. 4. 
2 Εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 15-4-65, σελ. 4 και εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 15-4-65, σελ. 7. 
3 Εφηµερίδα «Ελευθερία», 11-6-65, σελ. 8. (Όπως µου είπε ο φίλος ∆ρόσος ∆ρόλαπας, ύστερα από 
πληροφορίες αυτοπτών λατόµων, το δυστύχηµα συνέβη όταν το φορτηγό πλησίαζε στο λατοµείο, και 
έσκασε υπεργοµωµένο φουρνέλο που πέταξε βράχια προς το µέρος του. Μάλλον γι’ αυτό σήκωσε το 
πόδι απ’ το γκάζι, και «τον πήρε πίσω, η µηχανή γύρισε ανάποδα»). 
4 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 25-1-68, σελ. 8. 
5 Εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 6-3-1970, σελ. 5. 
6 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 20-8-71, σελ. 12. 
7 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 21-1-71, σελ. 12. 
8 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 11-9-71, σελ. 14. 
9 Εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 6-7-73, σελ.1. 
10 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 6-8-75, σελ. 16. 
11 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 27-5 και 28-5-93, σελ. 31&21 αντίστοιχα.  
12 «Παριανοί Λατόµοι, σελ. 277-278. 
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Τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων σχετικά µε τα ατυχήµατα και τους θανάτους των λατόµων.  

(Αρχείο Iranon) 
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5. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
 
Το 1933, συνελήφθησαν οι λατόµοι Χρόνης Τσαυτάλνης και Νικόλαος Μυλέας, οι οποίοι ε-
πιτέθηκαν µαζί µε άλλους πέντε συναδέλφους τους κατά της Άννας Κοντού και του συνοδού 
της Μιχαήλ Μπακόπουλου. Οι λατόµοι αφού ακινητοποίησαν τον Μπακόπουλο κακοποίησαν 
την Κοντού και την εγκατέλειψαν σε άθλια κατάσταση. Η παθούσα είχε βρεθεί στα λατοµεία 
όπου εργαζόταν ο σύζυγός της µε σκοπό να συµφιλιωθεί µαζί του, εφόσον το ζεύγος ήταν σε 
διάσταση επί τρεις µήνες. 1  
Το 1958, µια Αγγλίδα φοιτήτρια της Αρχαιολογικής Σχολής, η οποία είχε επισκεφθεί τη 

Σπηλιά της Πεντέλης για φωτογραφίες, υπέστη επίθεση από τον ∆ηµήτριο Χρήστου Καρα-
µανλή, 20 ετών, εργάτη λατοµείου, ο οποίος προσπάθησε να τη βιάσει. Εκείνη αντιστάθηκε 
και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, και ο δράστης τράπηκε σε φυγή αφού της άρπαξε το πορτο-
φόλι που περιείχε 480 δραχµές. Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στη χωροφυλακή, η ο-
ποία και συνέλαβε το δράστη.2 
Το 1967, ο λατόµος Σπύρος Κ. Σωτήρχος, 37 ετών, αγανάκτησε και άρχισε να βρίζει το συ-

νάδελφό του και επιστάτη Ιωάννη Χάλαρη, 34 ετών, ο οποίος κυνηγούσε και έδερνε µε τη 
ζωστήρα του τη γυναίκα του Αλεξάνδρα. Ο Χάλαρης οργισµένος πήρε το δίκαννο κυνηγετι-
κό του όπλο και τον πυροβόλησε επί τόπου. Το συµβάν έλαβε χώρα στις ξύλινες κατοικίες 
των εργατών στα λατοµεία Μουζάκη.3 

 

 
Τα σχετικά δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων. (Αρχείο Iranon) 

                                                 
1 Εφηµ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ», 29-6-33, σελ. 4. 
2 Εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ», 18-4-58, σελ. 6 
3 Εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 1-10-67, σελ. 4. 
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Λατόµοι στο Πεντελικό όρος. (Φωτ. βλ. Τ. Κιλίφη, «ΠΕΝΤΕΛΗ», τόµ. Β΄ τόµος) 
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6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Το 1929, ο ανιψιός του αποθανόντος Ρουµάνου πολιτικού Τάκε Ιονέσκο ζήτησε από τον Βε-
νιζέλο να του στείλει µάρµαρο από τα λατοµεία της Πεντέλης για το άγαλµα του θείου του 
που θα στηνόταν στο Βουκουρέστι.1 
Το 1930, στήθηκε στο λόφο του Προφήτη Ηλία στην Κρήτη άγαλµα της κρητικής ελευθε-

ρίας που στην ουσία απεικόνιζε τη Θεά Αθηνά. Το µάρµαρο εξορύχθηκε από την Πεντέλη.2  
To 1933, η κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας ζήτησε µάρµαρο από την Πάρο για την κατα-

σκευή αγάλµατος του βασιλιά Αλεξάνδρου. Επειδή τα µεγάλα τεµάχια της Πάρου είχαν εξα-
ντληθεί, εξορύχθηκε µάρµαρο από την Πεντέλη.3 
Το 1957, το υπουργείο βιοµηχανίας ανακοινώνει απόφαση για την απαγόρευση των λατο-

µικών εργασιών στην περιοχή της Σπηλιάς για αρχαιολογικούς λόγους.4 
Το 1962 ιδρύεται το εργοστάσιο «Ελληνικά Μάρµαρα».5 Βασική επιδίωξη, η «κατάκτησις 

της διεθνούς αγοράς».  
 

 
 
 
 

 
Τα σχετικά δηµοσιεύµατα. (Αρχείο Iranon) 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Εφηµ. “Ελεύθερο Βήµα”, 3-4-29, σελ. 2. 
2 Εφηµ. “Ελεύθερο Βήµα”, 18-06-30 σελ. 2 
3 Εφηµ. “Αθηναϊκά Νέα”, 26-4-33, αρ. φυλ. 691, σελ. 1. 
4 Εφηµ. “Τα Νέα”, 5-6-57, σελ. 6.  
5 “Ο Οικονοµικός Ταχυδρόµος”, 5-4-62, σελ. 244. 



Κεφάλαιο 13 
 

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
 
 

1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ Ν∆ ΠΛΕΥΡΑΣ 
 

α. Περιγραφή 
 

Τα λατοµεία που ανοίχτηκαν στη µεταπολεµική περίοδο µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 
’70 στη Ν∆ πλευρά της Πεντέλης, θεωρούνται ανάξια οποιασδήποτε ολοκληρωµένης παρου-
σίασης. Πληγές, µικρές και µεγάλες, ολόκληρα βουνά από σαβούρες, φορτηγά και άλλα οχή-
µατα που επί δεκαετίες σκούριαζαν πάνω στο βουνό,1 αµέτρητα λάστιχα φορτηγών και φορ-
τωτών και λογής λογής σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό της πιο αποτρόπαιης εικόνας. Νοµί-
ζω πως δε θα είχε κανένα νόηµα να γεµίσουν οι επόµενες 50 σελίδες του βιβλίου µε φωτο-
γραφίες ορυγµάτων. Μεγάλα λατοµεία όπως του Ράικου, του Μαλτέζου, του Κοκολάκη κ.ά. 
είναι τρανά παραδείγµατα της εγκληµατικής φρικαλεότητας των Νεοελλήνων που για λίγες 
χιλιάδες δραχµές ανατίναζαν ολόκληρες πλαγιές· και το αποτέλεσµα; Ελάχιστα τεµάχια κα-
λού µαρµάρου και χιλιάδες κυβικά µπάζων χυµένα στις πλαγιές. Ωστόσο, τα παλαιότερα µι-
κρά λατοµεία µπόρεσαν  να ενσωµατωθούν γρήγορα στο τοπίο, εφόσον η καταστροφή ήταν 
πολύ µικρότερη αλλά και γιατί αφέθηκαν όπως ήταν, χωρίς περαιτέρω εκµετάλλευση. 
 

β. Ίχνη – κατάλοιπα - επιγραφές 
 

Tα ίχνη και τα ευρήµατα που άφησαν πίσω τους οι λατόµοι της νεότερης εποχής είναι κυριο-
λεκτικά αµέτρητα. Επέλεξα να παρουσιάσω µόνο τα πιο ...ευπρόσωπα (όσο µπορούν να εί-
ναι) και όσα δε διαφέρουν πολύ από τα αρχαία ευρήµατα, όπως οι µαρµάρινες λεκάνες. Τα 
κατάλοιπα της σύγχρονης λατόµησης δεν παρουσιάζονται ανά λατοµείο, όπως δηλαδή έκανα 
στο  11ο κεφάλαιο, αλλά και στον Α΄ τόµο µε τα αρχαία λατοµεία. Εδώ παρατίθενται ανά κα-
τηγορίες (π.χ «καλύβια», «επιγραφές» κ.λπ.). 

 

Ίχνη εξόρυξης 
 

Από τις εκατοντάδες σφηνιές και διαφόρων σχηµάτων οπές στα νεότερα λατοµεία παρουσιά-
ζονται αυτές που διαφέρουν λόγω του µεγάλου µεγέθους τους. Παρουσιάζονται όµως και οι 
εκπαιδευτικές σφηνιές τις οποίες συναντούµε συνήθως κατά πλήθος πάνω σε µια βραχώδη 
επιφάνεια, αλλά βρίσκονται και έξω από καλύβια των λατόµων, επί εδάφους. 
 

Ηµίεργα – λεκάνες – πελεκηµένοι όγκοι 
 

Στα ηµίεργα συγκαταλέγονται διάφορα κολονάκια ή κιονίσκοι, καθώς και τρία κιονόκρανα 
τα οποία µάλλον προορίζονταν για κάποια εκκλησία ή κάποιο µεγάλο δηµόσιο κτίριο. Οι 
µαρµάρινες (ορθογώνιες κυρίως) λεκάνες χρησιµοποιούνταν από τους λατόµους στα «γύφτι-
κα», όπου βουτούσαν µέσα σε αυτές τα εργαλεία τους. Τέτοιες είδαµε και στα λατοµεία της 
βόρειας πλευράς (Αλούλα). Τέλος, οι παρατηµένοι πελεκηµένοι όγκοι δε διαφέρουν σε τίποτε 
από τους αρχαίους, και είναι διαφόρων µεγεθών.  
 

Καλύβια – «γύφτικα»  – κρύπτες  
 

Τα παλαιότερα καλύβια είναι όµοια στην τεχνοτροπία µε αυτά που είδαµε στα λατοµεία της 
βόρειας πλευράς του βουνού. Σε κάποια από αυτά υπάρχουν µαρµάρινες λεκάνες και δοκιµα-
στικές σφηνιές στον εξωτερικό χώρο, πάνω σε πέτρες του κτίσµατος ή σε µικρές βραχώδεις 
επιφάνειες του εδάφους. Σώζονται πολλά «γύφτικα», µε την «πυρά» τους, και κάποια µικρά 
κτίσµατα, σαν κρύπτες, που είχαν αποθηκευτική χρήση, κυρίως για τις εκρηκτικές ύλες.  
                                                 
1 Αυτά τουλάχιστον εξαφανίστηκαν από τους γύφτους που τα έκοβαν µε οξυγόνο για να πουλήσουν τα 
σίδερα, αλλά την ίδια δουλειά έκανε το 2007 και κάποιος Νεοπεντελιώτης, γνωστός για την πληθώρα 
των παρανοµιών του πάνω στο βουνό.  
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Επιγραφές 
 

Οι επιγραφές που συναντούµε στα λατοµεία είναι ως επί το πλείστον πρόχειρες και άτεχνες, 
και πρόκειται συνήθως για κάποια αρχικά ονοµάτων συνοδευόµενα κάπου-κάπου από µια 
χρονολογία. Αυτές ανήκουν κατά κύριο λόγο στους γιδοβοσκούς και λιγότερο στους λατό-
µους, οι οποίοι κάθε άλλο παρά όρεξη είχαν να σκαλίσουν επιγραφές ύστερα από µια εξο-
ντωτική µέρα. Οι ηµεροµηνίες που αναγράφονται σε αυτές καλύπτουν την περίοδο 1930-
1975. Εδώ παρουσιάζεται µια οµάδα επιγραφών µε ονόµατα και χρονολογίες, ενώ υπάρχει 
και µια δεύτερη κατηγορία χαραγµάτων που αποτελείται από διάφορα σχέδια: 1) Σκάλισµα 
ανθρώπινης παλάµης στο λατοµείο της Σπηλιάς, σκαλισµένη µάλλον από βοσκούς, διότι και 
στο ναό της Νεµέσεως στον Ραµνούντα υπάρχουν αρκετές επιγραφές βοσκών, και ανάµεσά 
τους παλάµες και πατούσες. 2) Σκάλισµα ηλιοτροπίου µέσα σε γλάστρα και καλοσχηµατι-
σµένη καρδιά σε καλύβια κοντά στο νταµάρι του Κοκολάκη. Αριστερά κάτω από την καρδιά 
έχει σκαλιστεί ένας µικρός κύκλος, ενώ µέσα στο πλαίσιο της καρδιάς υπάρχει η επιγραφή 
«ΣΤΦ – ΤΗΝ 9/7[;] 1946». 3) Σκάλισµα αρχαίου ναού σε µακρόστενη πέτρα έξω από την εί-
σοδο καλυβιού. Στα αριστερά του ναού υπάρχουν τα αρχικά «ΦΚ», «∆Ξ» και η χρονολογία 
1937 (βρέθηκε από τον ∆. ∆ρόλαπα). 4) Σκάλισµα αλόγου µε τη συνοδευτική επιγραφή «Χ. 
ΠΡΑΠΑΣ 3-5-57». 5) Παράσταση πτηνών, µε το ένα να στέκεται πάνω σε αρχαίο κίονα. Πά-
νω στην παράσταση υπάρχουν και οι ακόλουθες επιγραφές: «ΧΓΠ ΠΡΑΠΑΣ 1959»,  «ΤΗΝ 
13-5-63  ΣΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ» και το δυσνόητο «ΠΑΛΛΙΑ Η ΠΤΗΝΑ». Κάτω αριστερά από τον 
κίονα διακρίνεται έτερο ακατανόητο σχεδίασµα. 6) Σκάλισµα µεγάλου σταυρού κοντά στη 
ρίζα λατοµείου που για κάποιον λόγο παρέµεινε ηµιτελής. 7) Ανθρώπινη κεφαλή, καρδιά µε 
βέλος, τόξο µε βέλος, η χρονολογία 1962 και το ηµιτελές επίθετο ΜΠΙΣ (βλ. και φωτογραφία 
σελ. 204). Βρέθηκε από τον Iranon κάτω από το λατοµείο Μπισµπιρούλα, πλησίον της αρ-
χαίας οδού λιθαγωγίας. 
 

 
Κολονάκια και τα τρία κιονόκρανα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ. Μέση δεξιά φωτ. ∆. ∆ρόλαπας) 
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Αρ. Πελεκηµένοι όγκοι. ∆εξ. Οπές διαφόρων σχηµάτων, ίχνη λάξευσης και δοκιµαστικές σφηνιές. 

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Καλύβια των λατόµων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Καλύβια και καζάρµες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 



 267 

 
Απόψεις από το εσωτερικό διάφορων καλυβιών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Μαρµάρινες λεκάνες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Επιγραφές των λατοµείων. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ. Κάτω φωτ. ∆. ∆ρόλαπας) 
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Τα σκαλισµένα σχέδια. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
2. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 
α. Κοκκιναράς 
 
Λατοµεία στον Κοκκιναρά υπάρχουν διάσπαρτα σε διάφορα σηµεία, αλλά η κυρίως εκµετάλ-
λευση έγινε στο ήδη υπάρχον αρχαίο λατοµείο, κάτω από τη σηµερινή µονή Αγ. Παντελεή-
µονα. (βλ. Α΄ τόµο). Το 2004 σκεπάστηκε µεγάλο τµήµα του µε χώµα από τα σκαπτικά έργα 
της Αττικής Οδού, στα πλαίσια των υποτιθέµενων «αναπλάσεων» από τους διάφορους τοπι-
κούς φορείς. 
Τα υπόλοιπα λατοµεία είναι µικρού µεγέθους, και πρόκειται κυρίως για επιφανειακές εξο-

ρύξεις. Αυτά βρίσκονται πάνω στη ράχη του Κοκκιναρά και επί της κορυφογραµµής, από ό-
που κατεβαίνει δρόµος µε αυλακώσεις (επίπεδος πυθµένας, 1,25 µ. απόσταση µεταξύ τους). 
∆ύο µεγαλύτερα λατοµεία βρίσκονται χαµηλότερα, στην περιοχή της Πολιτείας. 
Στο σύνολό τους τα λατοµεία δεν παρουσιάζουν κάτι άξιο παρατήρησης, πέραν ίσως των 

καλυβιών των λατόµων.  
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Καλύβια από τα λατοµεία του Κοκκιναρά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 
 
 

 
Από Κοκκιναρά: Αρ. «Τραπεζαρία» των λατόµων. ∆εξ. Μαρµάρινες λεκάνες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Απόψεις του εσωτερικού διάφορων καλυβιών. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
β. ∆ιόνυσος 
 
Στη ράχη που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα σηµερινά λατοµεία ∆ιονύσου στη Ραπε-
ντώσα υπάρχει ένα µικρό λατοµείο στο οποίο έχουν αποµείνει αρκετοί πελεκηµένοι όγκοι. 
Κάποια άλλα, δοκιµαστικά µάλλον νταµαράκια βρίσκονται λίγο ψηλότερα από την κοίτη του 
ρέµατος της Ραπεντώσας, καθώς και µεγάλο κτίσµα (δίπλα ακριβώς στην κοίτη) που µάλλον 
σχετιζόταν µε τις λατοµικές εργασίες.  
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Πελεκηµένοι όγκοι και µια ξερολιθιά στο νταµαράκι του ∆ιονύσου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το µεγάλο κτίσµα στην κοίτη της ρεµατιάς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

γ. Μαυρηνόρα 
 

Στη Μαυρηνόρα υπάρχουν δύο µικρά λατοµεία όπου συναντούµε πελεκηµένους όγκους. Στο 
ένα από τα δύο λατοµεία υπάρχει ένα καλύβι που ξεχωρίζει από όλα όσα υπάρχουν στο βου-
νό τόσο για το σχήµα του (µοιάζει σαν ∆ µε κοίλη κορυφή) όσο και για το δάπεδο, το οποίο 
είναι στρωµένο µε ακανόνιστες πέτρες.  
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Το ιδιαίτερο καλύβι µε το λιθοστρωµένο πάτωµα, και πελεκηµένοι όγκοι από τα λατοµεία της Μαυρη-

νόρας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 
δ. Αγριλίκι 
 
Στην ΝΑ πλευρά του Αγριλικιού υπάρχει ένα µεγάλο λατοµείο και κάποια µικρά διάσπαρτα 
µέσα σε χαράδρα. Υπάρχει ένα µονοπάτι, κατά τόπους πλακόστρωτο, που οδηγεί σε αυτά τα 
µικρά λατοµεία, και κατά την πορεία συναντούµε κάποιους όγκους που έχουν καλυφθεί από 
τη βλάστηση. Είναι πλήρης η απουσία καλυβιών, επιγραφών, και λοιπών σχετικών ευρηµά-
των. Επίσης, κάποιος ντόπιος µου είχε πει ότι το µεγάλο λατοµείο προµήθευσε µε πέτρα τη 
νεοοικοδοµηθείσα τότε αµερικανική βάση της Νέας Μάκρης. ∆εν ξέρω αν αληθεύει, είναι 
όµως πιθανό. 
Λατοµεία δίχως κάποιο ενδιαφέρον υπάρχουν χαµηλότερα στην ανατολική πλευρά, κάποια 

άλλα, επίσης µικρά λατοµεία µε αρκετούς πελεκηµένους όγκους βρίσκονται πλησίον του 
Μαγνητικού Σταθµού, ενώ εκτεταµένη λατόµηση συναντούµε και στη ΒΑ πλευρά του βου-
νού. 
 
ε. Σταµάτα – Βρεδού 
 
Στην περιοχή της Σταµάτας, λίγο πιο κάτω από την ασφαλτοστρωµένη οδό που συνδέει τη 
Σταµάτα και τον Άγ. Στέφανο µε τη λίµνη του Μαραθώνα, υπάρχει ένα νταµαράκι µε αρκε-
τούς παρατηµένους όγκους. Σώζεται επίσης και τµήµα της οδού που οδηγούσε σε αυτό. 
Ένα άλλο µικρό λατοµείο βρίσκεται στη Βρεδού στην κορυφή της χαράδρας της Οινόης. 

Οµοίως και εκεί δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, πλην µιας επιγραφής η οποία ξεχωρίζει ανάµεσα 
σε όλες τις υπόλοιπες που υπάρχουν στο βουνό λόγω του πάχους των γραµµάτων.  
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Το µονοπάτι για τα µικρά λατοµεία στη χαράδρα του Αγριλικιού, µεγάλος πελεκηµένος  
όγκος και το µοναδικό ίχνος λατόµησης (χρησιµοποιηµένη σφηνιά). (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το νταµαράκι µε τους όγκους στη Σταµάτα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η επιγραφή στο λατοµείο της Βρεδούς. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ)



Κεφάλαιο 14 
 

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 
 

1. ΑΠΟ ΤΟΝ 17Ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 
 

Mε την εγκατάλειψη της Σπηλιάς και από τον τελευταίο µοναχό, η Σπηλιά αποτέλεσε για δύο 
αιώνες (17ος-19ος αι.) ένα απαραίτητο τουριστικό προορισµό για τους περισσότερους από 
τους ξένους περιηγητές που επισκέπτονταν την Πεντέλη για τη φύση, τις αρχαιότητες και τα 
βυζαντινά µνηµεία της. Στο 19ο αιώνα ξεκίνησαν οι λατοµικές εργασίες από τους Βαυαρούς. 
Για όλα αυτά µιλήσαµε στον Β΄ τόµο. Αυτό που καλούµαστε να εξετάσουµε εδώ είναι ποια 
σχέση είχαν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Αττικής µε τη Σπηλιά στο διάστηµα αυτών των τριών 
αιώνων.  
Τα διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία για την περίοδο που µας ενδιαφέρει εδώ είναι δυστυχώς 

πενιχρά. Το µόνο που γνωρίζουµε µε βεβαιότητα είναι ότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρα-
τίας η Σπηλιά της Πεντέλης αποτέλεσε καταφύγιο για τους Αθηναίους και τους κατοίκους 
των γύρω χωριών. Γνωρίζουµε ήδη από τον Β΄ τόµο την αναφορά του Λαδά, σύµφωνα µε την 
οποία οι Αθηναίοι υποστήριξαν τους Ενετούς κατά τη διάρκεια των ενετοτουρκικών πολέ-
µων. Όταν οι Ενετοί αποσύρθηκαν, οι Αθηναίοι άρχισαν να φοβούνται τα αντίποινα των 
Τούρκων, πράγµα που τους ανάγκασε να αυτοεξοριστούν για µια τριετία (1688-1690) στα 
βουνά της Αττικής. Κάποιοι από αυτούς κατέφυγαν στη Σπηλιά όπου τότε –κατά τον Λαδά 
πάντα – εικονογράφησαν µεταξύ άλλων στην κόγχη του ιερού βήµατος των εκκλησιδίων την 
εικόνα του αγίου Νικολάου. 
Ακόµα, οι τοιχογραφίες πάνω στο τέµπλο του αγ. Νικολάου είναι –κατά τους Λαδά και 

Λαζαρίδη– έργα του 19ου αιώνα, σε µια εποχή δηλαδή που ο ασκητισµός στη Σπηλιά αποτε-
λούσε µακρινό παρελθόν, και κατά συνέπεια πρόκειται για έργα των ανθρώπων που ανέβαι-
ναν εκεί για προσκύνηµα.  
Υπάρχει όµως και µια τραγική ιστορία, άγνωστη στους περισσότερους, που δε θα µαθαίνα-

µε ποτέ την ύπαρξή της αν δεν την κατέγραφε ένας ξένος ταξιδιώτης... 
 
α. Η Σπηλιά ως καταφύγιο των Μαρουσιωτών κατά την τουρκοκρατία  

 
Το 1838, σε ξένο περιοδικό αναφέρεται την ιστορία µιας γυναίκας από το Μαρούσι, η οποία 
κατά τη διάρκεια της επανάστασης και συγκεκριµένα το 1823, φυγάδευσε τα παιδιά της στη 
Σπηλιά της Πεντέλης εξαιτίας των τουρκικών επιδροµών, αλλά και λόγω της ευλογιάς που 
τότε θέριζε το χωριό του Αµαρουσίου. Την ίδια περίοδο πολλοί Μαρουσιώτες είχαν βρει κα-
ταφύγιο στη Σπηλιά: «Κατά τη διάρκεια της επανάστασης το χωριό Μαρούσι έχασε τουλάχι-
στον τα δύο τρίτα του πληθυσµού του, και πολλά από τα σπίτια κάηκαν. Οι αµπελώνες κατα-
στράφηκαν από την έλλειψη περιποίησης, αφού οι χωρικοί αδυνατούσαν να συνεχίσουν τις α-
γροτικές τους εργασίες κατά τα σύντοµα διαλείµµατα της σχετικής ηρεµίας, και ένα µεγάλο πο-
σοστό ελαιόδενδρων κάηκε από τους Τούρκους. Το ζωικό κεφάλαιο κάθε είδους εξοντώθηκε 
εντελώς κυνηγηµένο από τα στρατιωτικά τµήµατα, και ο περιορισµένος αριθµός των χωριών 
που επέζησαν του αιµατηρού αγώνα για ανεξαρτησία ήταν πολύ αδύναµα για να αντισταθούν 
στις ληστρικές επιδροµές των φοβερών συµµοριών που εξακολουθούσαν να λυµαίνονται τη χώ-
ρα µέχρι τον ερχοµό του βασιλέως. Σχεδόν όλοι οι Μαρουσιώτες που ήσαν ικανοί να φέρουν 
όπλα είτε υπηρετούσαν στην Αθήνα, εκ περιτροπής πολιορκητές και πολιορκούµενοι, ή ακολου-
θούσαν τους καπετάνιους τους στις άλλες περιφέρειες όπου ο εξοντωτικός πόλεµος µαινόταν. 
Εντωµεταξύ, οι ηλικιωµένοι, οι γυναίκες και τα παιδιά ήσαν συχνά υποχρεωµένοι να βρίσκουν 
στα δάση και στα απόκρηµνα βουνά καταφύγιο από την κτηνώδη σκληρότητα των τουρκικών 
οµάδων που πλιατσικολογούσαν. Ένα περιστατικό θα είναι ικανό να µεταφέρει µια επαρκή ει-
κόνα των φρικτών συµφορών που υπέφεραν αυτοί οι άτυχοι χωρικοί. Οι περιπέτειες µια φτω-
χής χήρας, που τώρα ζει στο Μαρούσι, δεν µπορούν βεβαίως να υπολείπονται πολύ από τον 
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ανώτατο βαθµό του ανθρώπινου πόνου, και δύσκολα θα βρεθεί χωριό στην Ελλάδα όπου δεν 
έχουν συµβεί παρόµοιες φρικαλεότητες. 
Ήταν η γυναίκα ενός περιβολάρη, και µητέρα τριών αγοριών, το νεότερο των οποίων ακόµη 

κρατούσε στην αγκαλιά της το 1823, καθ’ ον χρόνο δεν είχε κλείσει ακόµη τα τριάντα της, θεω-
ρούµενη εντούτοις µια των ωραιοτέρων γυναικών του Μαρουσιού. Εκείνο τον καιρό θέριζε η 
ευλογιά στο χωριό, ο δε σύζυγός της και τα δύο µεγαλύτερα παιδιά ασθενούσαν βαριά επί αρκε-
τές ηµέρες. Αυτή είχε αποφύγει τη µετάδοση της νόσου κι είχε κατορθώσει να εµποδίσει τη µε-
τάδοσή της και  στο µικρότερο παιδί, όταν ξύπνησε κάποια χαράµατα από ασυνήθιστη φασαρία 
και θορύβους στο χωριό. Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της, το οποίο ήταν (και ακόµη είναι) 
µέσα σε µποστάνι σε µικρή απόσταση από τις υπόλοιπες αγροικίες, και είδε κάποιους χωρικούς 
να περνούν βιαστικά από το δρόµο που οδηγούσε προς το βουνό, ένας των οποίων τραβηγµένος 
από το φως που έβγαινε από την ανοιχτή πόρτα της φώναξε να βιαστεί, γιατί οι Τούρκοι ήταν 
στο κατόπι τους. Μαρµαρωµένη από το τροµακτικό µαντάτο, και φοβούµενη ότι δε θα προλά-
βαινε να γλυτώσει από την πασίγνωστη ωµότητά τους, η καηµένη ίσα που είχε το µυαλό και την 
απαιτούµενη δύναµη να σηκώσει τον ετοιµοθάνατο άντρα της και να τον δέσει στο σαµάρι πά-
νω στο γαϊδούρι, το οποίο ευτυχώς έβοσκε κοντά στην πόρτα. Κατάφερε να βάλει τα δυο άρρω-
στα παιδιά στα γόνατα του πατέρα τους, που προσπάθησε αδύναµα να τα κρατήσει· ενώ εκείνη 
άρπαξε το µικρότερο στην αγκαλιά της, και χτυπώντας µε µια µακριά γκλίτσα και φωνάζοντας 
ανάγκασε το γαϊδούρι να βαδίσει όσο πιο γρήγορα µπορούσε. Ωστόσο, πολύς χρόνος είχε χαθεί, 
και οι άλλοι φυγάδες προπορεύονταν πολύ· όµως δεν είχαν εµφανιστεί µέχρι στιγµής οι διώ-
κτες, γιατί οι άρπαγες Τούρκοι ήταν ακόµη απασχοληµένοι να λεηλατούν τα εγκαταλειµµένα 
σπίτια. Η δυστυχισµένη οικογένεια προχωρούσε για περισσότερο από µισή ώρα, ελπίζοντας να 
φθάσουν στη Σπηλιά της Πεντέλης, όταν ξηµέρωσε, και η γυναίκα που έτρεµε διέκρινε καθαρά 
µια οµάδα ιππέων να καλπάζουν πίσω τους. Τώρα δεν υπήρχε ελπίδα να γλυτώσουν· ο ετοιµο-
θάνατος ενεργοποιήθηκε από το βογκητό απελπισίας που ακολούθησε αυτή τη θλιβερή βεβαιό-
τητα στο µυαλό της γυναίκας του, η οποία παρέπαιε και τρέκλιζε από την κόπωση. Το βάρος 
του παιδιού στα χέρια της, και οι συνεχείς προσπάθειες να αυξήσει την ταχύτητα της φυγής 
τους, είχαν εξαντλήσει τις δυνάµεις της φτωχής γυναίκας, και όταν ο άντρας της σήκωσε µε δυ-
σκολία το κεφάλι του, παρατήρησε τα αδύναµα και ασταθή βήµατά της, και νιώθοντας ότι αυ-
τός δε θα ζούσε για πολύ, πίεσε την απελπισµένη του σύζυγο να τον εγκαταλείψει και να πάρει 
τη θέση του στο γαϊδούρι. 
Μια κοφτή άρνηση ήταν η µόνη απάντηση στην έκκλησή του, αλλά ακόµη κι αυτή σχεδόν 

σκεπάστηκε από τις κραυγές των Τούρκων που πλησίαζαν. Το κεφάλι του άρρωστου άντρα έπε-
σε προς τα πίσω µ’ ένα βαθύ βογκητό, κι όταν η γυναίκα απέσυρε την τροµαγµένη της µατιά 
από τους φοβερούς διώκτες τους, εξεπλάγη από την αλλαγή στην έκφραση της όψης του, και µια 
προσεκτικότερη εξέταση σύντοµα την έπεισε πως είχε χηρέψει. Αλλά δεν ήταν ώρα να αφεθεί 
στη λύπη, γιατί οι ζωές των τριών αγοριών ήταν εξαρτηµένες από τις προσπάθειές της. Αφού 
συνέχισε για λίγο να χτυπά το γαϊδούρι, το οποίο άρχισε να εξαντλείται από το βάρος του ασυ-
νήθους φορτίου του, ο αχός που δυνάµωνε από τα άλογα που κάλπαζαν την έπεισε πως οι 
Τούρκοι είχαν αντιληφθεί το προπορευόµενο κατά µισό µίλι κύριο σώµα των Ελλήνων, και δι-
πλασίαζαν το ζήλο της καταδίωξής τους. Η δυστυχισµένη γυναίκα µάζεψε όση δύναµη της απέ-
µενε για να δώσει ένα απεγνωσµένο χτύπηµα στο κουρασµένο υποζύγιο. Το ζώο ξεκίνησε, αλλά 
το τράνταγµα έριξε ένα από τα άρρωστα παιδιά από τη θέση του, καθώς το χέρι που τα κρατού-
σε µέχρι τώρα ήταν άκαµπτο και παγωµένο πια. Τότε, µπήκε η ιδέα στην κακόµοιρη χήρα ότι αν 
εγκαταλείψει το γαϊδούρι στους Τούρκους ίσως η καταδίωξή τους να καθυστερήσει λίγο από τις 
προσπάθειές τους να το πιάσουν και να το δέσουν, και τα κοντινά ερείπια µιας χριστιανικής εκ-
κλησίας αµέσως καθόρισαν τις πράξεις της· οδήγησε το ζώο µέσα στο κτίριο, και προσεκτικά 
αποθέτοντας το σώµα του συζύγου της µπροστά στην γκρεµισµένη αγία τράπεζα, σταυροκοπή-
θηκε βιαστικά και γύρισε στο µονοπάτι· εκεί άφησε το γαϊδούρι, κι αρπάζοντας τα τρία παιδιά 
της, κατάφερε να τα κουβαλήσει στα χέρια της για αρκετές εκατοντάδες µέτρα. Αλλά ακόµη κι 
αυτό το στρατήγηµα φάνηκε να αποτυγχάνει, γιατί κοιτάζοντας πίσω της είδε ότι το πιστό ζώο 
τρόχαζε στο κατόπι της, µε χαρούµενα σκιρτήµατα επειδή είχε απαλλαχτεί από το τριπλό του 
φορτίο. Η καηµένη µάνα έκλαιγε τώρα µε αγωνιώδεις λυγµούς, καθώς της επιβλήθηκε η πεποί-
θηση πως έπρεπε να εγκαταλείψει ένα από τα παιδιά της για να µπορέσει να σώσει τα άλλα δύο. 
Με µια φυσική παρόρµηση αµέσως ξεχώρισε το µικρότερο παιδί, που σκέφτηκε ότι µπορούσε 
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να αντέξει καλύτερα την ταλαιπωρία του κρύου και της πείνας από όσο τα δύο που ήταν ήδη 
άρρωστα. Το σφιχταγκάλιασε για µια φορά, και µ’ εκείνη τη δύναµη που πηγάζει από την απελ-
πισία, έριξε το παιδί, που κοιµόταν του καλού καιρού, µέσα σ’ ένα χαµηλό αλλά πυκνό θάµνο, 
σε µια στιγµή που ήταν καλυµµένη από τη θέα των φοβερών εχθρών της, και συγκεντρώνοντας 
τα τελευταία υπολείµµατα της δύναµης και του κουράγιου της, συνέχισε τη φυγή της µε ανανεω-
µένη ικµάδα, κουβαλώντας ένα παιδί σε κάθε χέρι. Αφού αγωνίστηκε µε όλη της τη δύναµη για 
µισή ώρα ακόµη, έφθασε στη σπηλιά µε ασφάλεια. Βρήκε τους άλλους φυγάδες ήδη κρυµµένους 
στα βαθύτερα µέρη της, τρέµοντας από το φόβο µήπως ανακαλυφθούν, ξέροντας καλά ότι δεν 
υπήρχε ελπίδα να παρατήσουν την καταδίωξη, καθώς αυτοί οι καβαλάρηδες είχαν σταλεί να 
πιάσουν µερικούς χωρικούς, τους οποίους θα µπορούσαν να βασανίσουν, µέχρι να οµολογή-
σουν πού είχαν τα χρήµατά τους. Οι Έλληνες ήξεραν καλά την ξεροκεφαλιά των Τούρκων, και 
ότι δε θα τους ωφελούσε να πουν την αλήθεια, ότι το συχνό πλιάτσικο των Τούρκων τους είχε 
αφήσει σε αναµφίβολη φτώχεια.  
Πυροβολισµοί ακούγονταν στο βουνό όλη τη µέρα και οι φωνές και οι κατάρες των απογοητευ-
µένων Ντελήδων έβαζαν τον τρόµο στις καρδιές των κρυµµένων χωρικών, που γνώριζαν πως 
οι προσπάθειές τους στην καταδίωξη θα κεντρίζονταν από τη βεβαιότητα ότι θα έχαναν µερικά 
από τα κεφάλια τους αν γύριζαν στο Μαρούσι χωρίς να έχουν πιάσει αιχµαλώτους. Αργά τη νύ-
χτα, όταν υπέθεσαν πως οι Τούρκοι είχαν φύγει απ’ το βουνό, η δύσµοιρη χήρα και µάνα, ήδη 
σχεδόν άρρωστη από την κούραση, την πείνα και το φόβο, αποτόλµησε να βγει απ’ τη σπηλιά σε 
αναζήτηση του παιδιού, που είχε κάθε λόγο να θεωρεί ότι θυσιάστηκε για τη σωτηρία των α-
δερφών του. Ήταν απίθανο να µην έχει κλάψει το παιδί, κι εποµένως να έχει τραβήξει την προ-
σοχή των Τούρκων, που χωρίς αµφιβολία θα το είχαν κατασφάξει χωρίς έλεος. Ακόµη κι αν εί-
χε διαλάθει της προσοχής τους, υπήρχαν πολλοί λύκοι στο βουνό για να του δοθεί ευκαιρία να 
επιζήσει αυτή την τροµερή µέρα. Ωστόσο, η µάνα συνέχισε να σέρνει τα βήµατά της προς την 
κατεύθυνση του σηµείου όπου το είχε ρίξει µέσα στα χαµόκλαδα· όµως βάδισε περισσότερο από 
δύο ώρες στο έρηµο βουνό χωρίς να αναγνωρίσει το µέρος. Φώναξε, κι αφουγκράστηκε µε το 
αυτί της στο χώµα, αλλά του κάκου. Μερικές φορές µια ασθενική κραυγή την έκανε να ξεκινή-
σει βιαστικά, όµως σύντοµα απογοητεύτηκε από το πέταγµα µιας κουκουβάγιας ή ενός γερα-
κιού. Γύρω στα µεσάνυχτα κάθισε πάνω σε µερικές πέτρες, ανίκανη να συνεχίσει πια, στενάζο-
ντας για τη δυστυχία της. Ένα σύντοµο γρύλισµα την ξάφνιασε, και κοιτάζοντας γύρω είδε κα-
θαρά στο χλωµό φεγγαρόφωτο το ισχνό περίγραµµα και τα άγρια µάτια ενός σκύλου ή λύκου, 
δεν ήξερε τι, του οποίου προφανώς είχε διακόψει κάποιο ανόσιο γεύµα. Αµέσως της µπήκε η 
ιδέα ότι το θηρίο έτρωγε το παιδί της, και αποφασισµένη να αντικρίσει το χειρότερο, σηκώθηκε 
και προχώρησε περιµένοντας να βρει τα κατασπαραγµένα υπολείµµατα του µωρού της στα φο-
βερά του σαγόνια. 
∆εν πρόλαβε να κάνει παρά λίγα βήµατα όταν σκόνταψε κι έπεσε πάνω σε µια µαλακή µάζα 

που δεν αντιδρούσε· και, µόλις συνήρθε από το σοκ, αναγνώρισε το ερειπωµένο ξωκλήσι όπου 
είχε αποθέσει το σώµα του συζύγου της, πάνω στο οποίο είχε πέσει. Πετάχτηκε και συνέχισε 
τρέχοντας, µε τη θύµηση ότι το µέρος δεν ήταν µακριά από εκεί όπου είχε αφήσει το παιδί της· 
και η σπουδή της αυξήθηκε µε τη σκέψη ότι ο λύκος ή το αγριόσκυλο προφανώς κατασπάραζε 
το νεκρό σώµα. Έφτασε στο θάµνο και βρήκε το παιδί της να κοιµάται ήσυχα εκεί που το είχε 
αφήσει. Ήταν παγωµένο, αλλά η κανονική του αναπνοή φανέρωνε πως ήταν καλά. Η ευτυχι-
σµένη πλέον µάνα γύρισε στη σπηλιά, αλλά η χαρά της γρήγορα χάθηκε καθώς ανακάλυψε ότι 
το σκέπασµα µε το οποίο είχε καλύψει τα άρρωστα αγόρια είχε κλαπεί από κάποιον συγχωριανό 
της, και ότι ήταν και τα δύο πεθαµένα, πιθανόν από την παγωνιά που µπορούσε να είναι µοι-
ραία στην κατάστασή τους. 
Αφού έµειναν δέκα µέρες στη σπηλιά, οι Μαρουσιώτες, αναγκασµένοι από την πείνα και τις 

στερήσεις, κατέβηκαν στο χωριό το οποίο είχε εγκαταλειφθεί από τους Τούρκους. Η χήρα, µε το 
στερνοπαίδι που της απέµεινε, γύρισε στην αγροικία της, κι έζησε ήσυχα για δύο χρόνια. Αλλά 
οι δοκιµασίες της δεν είχαν τελειώσει, γιατί το 1825 άφησε το γιο της να κοιµάται στο σπίτι, κι 
έχοντας κλειδώσει την πόρτα βγήκε να µαζέψει φύλλα µουριάς για τους µεταξοσκώληκές της, 
αρκετά µακριά από το χωριό. Έλειψε τρεις ώρες, και κατά την επιστροφή της συνάντησε ένα 
µπουλούκι έφιππων Τούρκων, που είχαν προφανώς περάσει µέσα από το Μαρούσι. Κρύφτηκε 
πίσω από µερικά δέντρα στην άκρη του δρόµου, ελπίζοντας ότι θα προσπεράσουν χωρίς να τη 
δουν. Έρχονταν εύθυµοι, και µπορεί να φανταστεί κανείς τη φρίκη της µάνας όταν αναγνώρισε 
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τα χαρακτηριστικά του γιου της σ’ ένα παιδικό κεφάλι, µπηγµένο στο κοντάρι πάνω από το µπα-
ϊράκι µε την ηµισέληνο που κρατούσε ο επικεφαλής του µπουλουκιού. Οι Τούρκοι είχαν διαγου-
µίσει το χωριό, και µη βρίσκοντας τίποτε στο κονάκι της, σκότωσαν το παιδί της. Η δυστυχι-
σµένη γυναίκα διέφυγε απαρατήρητη, και γυρίζοντας στο σπίτι βρήκε το ακέφαλο κορµί του γιου 
της στο κατώφλι. Επέζησε από αυτές τις φοβερές συµφορές, και τώρα περιποιείται τον κήπο ε-
νός Εγγλέζου κτηµατία στο Μαρούσι, µένοντας εκεί. Τέτοιες προσωρινές εκκενώσεις του χω-
ριού τους ήταν συχνά ο µόνος τρόπος για να σώσουν τις ζωές των γυναικόπαιδων του Μαρου-
σιού, κι έγιναν αιτία για την καταστροφή µεγάλου µέρους της περιουσίας τους».1 
 
β. Επισκέπτες – Εκδροµείς 
 
Φαίνεται ότι στη µεταβαυαρική εποχή αρχίζουν να πυκνώνουν κι άλλο οι επισκέψεις ανθρώ-
πων που θέλουν να δουν τη Σπηλιά. Αρχαιοδίφες, φυσιολάτρες, συγγραφείς, ποιητές και 
καλλιτέχνες παίρνουν όλο και πιο συχνά το µονοπάτι για τη Σπηλιά. Αυτό δείχνουν και οι 
απεικονίσεις των Sargent, Fulleylove, Χατζηµιχάλη, και άλλων αγνώστων καλλιτεχνών, αλλά 
και πλήθος εγχάρακτων επιγραφών στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της Σπηλιάς. Οι α-
ναφορές Ελλήνων επισκεπτών είναι ελάχιστες και είναι αυτές που ακολουθούν:  

– Κ. Κωνσταντινίδης (1847): «Εξακολουθήσαντες δε την ανάβασιν, και προσηλούντες την 
προσοχήν εις τα καθ’ οδόν αντικείµενα, και πως επιλανθανόµενοι του κόπου της αναβάσεως 
και του καύσωνος της ηµέρας, εφθάσαµεν εις σπήλαιον κείµενον υπό τας κορυφάς του όρους, 
και καλούµενον Πεντελικόν σπήλαιον. Προ της εισόδου αυτού υπάρχουσι εκκλησίδιον και πα-
ρακείµενα κατοικήµατα χρησιµεύοντα φαινοµένως προς ενδιαίτησιν εργατών. Εισελθόντες εις 
το σπήλαιον τούτο, κρατούντες ανηµµένα κηρία, προέβηµεν εις είδος πλατείας αιθούσης, εκτει-
νοµένης 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, δεν έχει ούτε το µέγεθος, ούτε τους περιελιγµούς, ούτε τους ποικιλο-
σχήµους σταλακτίτας του εις τα πέριξ της Κερατέας ευρισκοµένου σπηλαίου».2 

– Νικόλαος Β. Κουντούρης (1895): «Είχεν ήδη προχωρήσει η πρωία. Ελάβοµεν την άγουσαν 
εις την Μονήν ένθα ανεµενόµεθα υπό των λοιπών φίλων µας. ∆ύο εκ των συντρόφων µας, µεθ’ 
ων είχοµεν ανέλθει εις την κορυφήν απεχωρίσθησαν, λαβόντες άλλην οδόν καταβάσεως. Οι 
υπολειφθέντες τρεις, µεταξύ των οποίων και εγω, ανεζητήσαµεν κατερχόµενοι το Σπήλαιον. Το 
εύροµεν. Εις την είσοδόν του υπάρχει εκκλησίδιον εν ω εισίν ανηρτηµέναι εικόνες αγίων φωτι-
ζόµεναι από κανδήλι ελαίου προφανώς επιµελεία καλογερόπαιδος της Μονής. Υπήρχε και µι-
κρόν παγκάρι µε τινα µικρά κηρία. 
Εις το βάθος είναι η πηγή του ύδατος καλυπτοµένη υπό φυσικής µικράς σήραγγος τυφλής. Εις 

εξ ηµών λαβών αναµµένο κεράκι, εισήλθεν εις την πηγήν, κυρτώσας, προς τούτο το σώµα του 
διότι η σήραγξ είνε πολύ χαµηλή. Έκαµε ολίγα βήµατα εντός της σήραγγος, έσβησε όµως το κε-
ρί του και κατελήφθη υπό τρόµου και παρέµεινεν εν ακινησία όπου ευρέθη µη απαντών εις τας 
κλήσεις µας. Εισήλθε και ο δεύτερος σύντροφός µας αλλά και αυτός έσχε την αυτήν περιπέτεια. 
Ουδ’ αυτός απήντα εις τας κλήσεις µου. Με κατέλαβε απελπισία.  
Την στιγµή εκείνη αφίκετο εκ Κηφισίας εις νεαρός αγωγιάτης µε δύο Γάλλους περιηγητάς. Τω 

διηγήθει ό,τι είχε συµβεί, αλλά µε καθησύχασε, βεβαιώσας µε ότι ουδείς υπήρχε κίνδυνος και 
εισήλθε εις την σήραγγα κρατών εις χείρας αυτόµατον ηλεκτρικό φαναράκι. Οι προεισελθόντες 
ιδόντες φως και τον νεαρό αγωγιάτη ανεθάρρησαν και συνήλθον. Ο πρώτος εγέµισε το παγούρι 
του νερό από  την πηγή ήτις, ως έλεγε κατόπιν, ήτο στερνίτσα µε µεταλλίνην επιφάνεια. Καθ’ ην 
στιγµήν εβούτησε εις αυτήν το παγούρι του προεκλήθη ως µας έλεγε τοιούτος γδούπος, ώστε ε-
νόµισε προς στιγµήν ότι απεσπάσθη εκ της οροφής της σήραγγας ογκώδες τεµάχιον και τον κα-
τεπλάκωσε. 

                                                 
1 Blackwood’s Edinburgh Magazine,  A visit to a village of Attica, τεύχος 271, Μάιος 1838, τόµος 43, 
σελ. 627-9. (Μετάφραση: ∆ρόσος ∆ρόλαπας) 
2 «Η φυσιολατρεία τον προηγούµενο αιώνα», περιοδικό “Εκδροµικά”, τ. 13, Μάιος 1930, σελ. 13. 
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Εξήλθον και οι τρεις περιχαρείς. Οι δύο πρώτοι έτρεµον σύσσωµοι εκ του τρόµου των και εκ 
του κατεψυγµένου αέρος της πηγής του νερού. Το νερό αυτό ήτο διαυγέστατον, ψυχρόν και ω-
µοίαζε προς κρύσταλλον εν ρευστή καταστάσει».1 

– «Εφηβικός Όµιλος Εκδροµέων» (1916): «...Αλλά ιδού το “ Σπήλαιον”, φοβερό στην όψιν, 
αλλά και θελκτικό στην ωµορφιά, εγείρεται στη µέση περίπου της προς την Κορυφήν ανόδου. Οι 
απότοµοι βράχοι του, το ατελείωτο σκοτάδι του, τα υπό του ελαφρού ανέµου περιβοµβούντα 
πεύκα του, ακόµα δε και η απέραντη σιγή που βασιλεύει εκεί απάνω κάνουν τον οδοιπόρον να 
φοβήται προς στιγµήν, αν όχι να υποχωρή.  
Η χρυσή παρέα µε τον Καντυλανάφτην απ’ το Αποκόρωνος επί κεφαλής προχωρεί και για µια 

στιγµή... Α, οµιλία δεν ακούεται. Τρακ-τρακ µόνο τα πατήµατα των συντρόφων µου µεσ’ τα χα-
λίκια... Σιγή απέραντος, µυστηριώδης. Σιγή και αγωνία που φέρουν τον νουν να ενθυµηθή τον 
Ορφέα κατερχόµενον εις τον Άδην δια να ζητήση την αγαπηµένην του Ευρυδίκην... [...] 

...Εδώ στον επίγειον τούτον Άδην, εζητήσαµε να ξεκουραστούµε... Κοπιώδης ο δρόµος, αλλά 
και δροσερή η φύσις και τρισθαύµαστος. “Τα καλά κόποις κτώνται”, έλεγαν οι πρόγονοί µας. 

– Ενθυµηθήτε, φίλοι µου, είπεν ο αρχηγός ότι ο ακούραστος Βασιλέας µας Γεώργιος, πολλαίς 
φορές ανέβηκε έως εδώ. Αιωνία η µνήµη του. 

– Ω, ναί, Αιωνία η µνήµη του φυσιολάτρη Βασιληά».2 
 

2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1947-1977 
 
α. Συναυλιακός χώρος 
 
Ίσως να φαντάζει περίεργο σε µερικούς, όµως είναι γεγονός πως η Σπηλιά υπήρξε κάποτε 
χώρος τέλεσης συναυλιών κλασικής µουσικής. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα η Σπηλιά χρησι-
µοποιήθηκε τουλάχιστον δύο φορές για αυτή την περίπτωση, τον ∆εκέµβριο του 1947 και τον 
Μάιο του 1949.3 
Στο δηµοσίευµα του 1947 διαβάζουµε: «Τετρακόσιοι και πλέον εκδροµείς παρηκολούθησαν 

την παρελθούσα Κυριακή την συναυλίαν Κουαρτέτου εγχόρδων που ωργάνωσε η Περιηγητική 
Λέσχη εις την Σπηλιά της Πεντέλης. Οκτώ εκδροµείς που ξεκίνησαν από την Αθήνα το πρωί κα-
τέληξαν το απόγευµα εις την Σπηλιά όπου εδόθη η συναυλία. Η ιδέα της συναυλίας αυτής υπήρ-
ξε πρωτότυπη και ταυτοχρόνως αρκετά ελκυστική. Ο υποβλητικός φωτισµός, το µεγαλείον του 
χώρου και η θαυµάσια ακουστική εξησφάλισαν την επιτυχίαν της από καλλιτεχνικής πλευράς. 
Ο µαέστρος κ. Λυκούδης που ωργάνωσε και διηύθυνε το Κουαρτέττο, µε συνεργάτας τον 

Γουλιέµο και Γεώργιο Κοφίνο και τον ∆ηµ. Βαρδάκη υπήρξε ο εµψυχωτής της εκτελέσεως. Τα 
δύο Κουαρτέττα Μπετόβεν και Μότσαρτ εξετελέσθηκαν µε επιτυχία και ήχησαν θαυµάσια εις 
την Σπηλιά. Η Περιηγητική Λέσχη µετά την επιτυχίαν που εσηµείωσε η συναυλία αυτή µελετά 
σοβαρώς να χρησιµοποιήσει τον χώρον αυτόν δια την Άνοιξιν όπου µια µικρά ορχήστρα εγχόρ-
δων θα ηµπορούσε να δώση ειδικάς συναυλίας µε εξαιρετικά καλλιτεχνικά αποτελέσµατα».4 
Στο δηµοσίευµα του 1949: «Μεγάλην επιτυχίαν εσηµείωσεν η δοθείσα συναυλία διπλού κου-

αρτέττου, την οποίαν ωργάνωσε η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη εις την Σπηλιάν της Πεντέλης 
µε την ευγενή συνεργασίαν του µαέστρου κ. Γ. Λυκούδη. Παρά την κακήν κατάστασιν της ορει-
νής οδού η οποία άγει προς την Σπηλιάν, πλέον των 600 φιλοµούσων φυσιολατρών προσήλθον, 
αποζηµιωθέντες µε το υπέροχον θέαµα το οποίο απήλαυσαν από του ύψους εκείνου και τον ει-
δυλλιακόν χαρακτήρα της συναυλίας, της οποίας η εκτέλεσις ήτο άµεµπτος».5 
 
β. Επισκέπτες – εκδροµείς 
 
Οι επισκέψεις και οι εκδροµές σίγουρα δεν έλειψαν και στις επόµενες δεκαετίες. Ο συγγρα-
φέας-σκηνοθέτης Νικόλαος Νικολαΐδης (1939-2007) σε συνέντευξή του δήλωνε ότι συνήθισε 

                                                 
1 «Εις την κορυφήν του Πεντελικού όρους», περιοδ. “Το Βουνό”, τ. 80, Αύγουστος 1940, σελ. 189. 
2 «Το Σπήλαιον και η Κορυφή της Πεντέλης», περιοδικό “Η Νέα Γενεά”, αρ. φυλ. 63, 1917. 
3 www.iranon.gr, «ΠΕΝΤΕΛΗ», Χρονικά, µέρος Β.  
4 Εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», φύλλο 19/12/1947, σελ. 2. 
5 Εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», φύλλο 12/05/1949, σελ. 2. 
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να κάνει µεσηµεριανούς περιπάτους στην Πεντέλη και ειδικότερα στη Σπηλιά.1 Σίγουρα υ-
πήρξαν πολύ περισσότεροι, λιγότερο επιφανείς για τους οποίους δε θα µάθουµε τίποτε. Από 
τη «λίστα» των επισκεπτών δεν έλειψαν φυσικά οι πρόσκοποι, οι οποίοι διοργάνωναν συχνά 
εκδροµές στην Πεντέλη.  
Αναµφίβολα υπήρχαν ανέκαθεν µοναχικοί επισκέπτες της Σπηλιάς – κάτι που ισχύει και 

σήµερα. Όπως γράφει ο Iranon (ό.π.): «...οι µοναχικοί επισκέπτες της σπηλιάς ήταν και οι πιο 
φανατικοί – ή αντίστροφα, οι πιο φανατικοί προτιµούσαν τις µοναχικές επισκέψεις». Ένας τέ-
τοιος, όπως γράφει ο ερευνητής, ήταν και ο βραβευµένος βυζαντινολόγος Μαρίνος Καλλιγάς 
(1906-1985): «Σε άρθρο του του 1950, ο Καλλιγάς ανέφερε ότι την εποχή του σώζονταν ακόµα 
ορισµένες σταλακτιτικές κολώνες στο βάθος της σπηλιάς, ενώ διαµαρτυρόταν για το “ σκουπι-
δαριό” στο οποίο είχε µεταβληθεί –ήδη τότε– το εσωτερικό της. Παράλληλα, έψεγε τη µονή Πε-
ντέλης για το γεγονός ότι είχε εγκαταλείψει τα εκκλησίδια της εισόδου στην τύχη τους, αντί να 
προχωρήσει σε συντήρησή τους και ανάδειξη του όλου 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”, όπως 
δήλωνε». 
Η φήµη της Σπηλιάς ήταν πολύ µεγαλύτερη απ’ όσο θα µπορούσαµε να φανταστούµε για 

εκείνη την εποχή. Σύµφωνα πάλι µε τον Iranon (ό.π.): «Ναι, η σπηλιά συγκέντρωνε ανέκαθεν 
επισκέπτες. Και ήταν αρκετά γνωστή – περισσότερο απ’ όσο θα φανταζόταν κανείς. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι σε άρθρο της του 1971 η Άννα Πετροχείλου (συνιδρυτής µαζί µε το σύζυγο της 
το 1950 της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας) χρησιµοποιούσε τη σπηλιά της Πεντέλης ως 
ευρέως γνωστό µέτρο σύγκρισης προκειµένου να δώσει µια ιδέα για το µέγεθος ενός νεοανακα-
λυφθέντος σπηλαίου στην ορεινή Ηλεία, σηµειώνοντας: “ βρεθήκαµε µέσα σε µια µεγάλη “ σά-
λα” διαστάσεων 50×100 και 15 µ. ύψους, κυκλικής µορφής, µεγέθους δηλαδή της σπηλιάς του 
Νταβέλη”. Όσο για τα εκκλησίδια, η µορφή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που αποτελούσε µέρος 
της αγιογράφησης του τρούλου τους, τυπώθηκε το 1985 σε γραµµατόσηµο». 
Επίσης, το 1933 επισκέφθηκε τη Σπηλιά ο Γερµανός αρχαιολόγος Walther Wrede (διευθυ-

ντής µετέπειτα του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, 1937-44), που φέρνοντας στο 
βουνό µια ογκώδη κάµερα µε φωτογραφική πλάκα διαστάσεων 18 × 24 εκ., µας έδωσε την 
καλύτερη φωτογραφία της Σπηλιάς του παλαιού καιρού, η οποία είναι υψηλότατης ανάλυσης 
και συναγωνίζεται άνετα τις σύγχρονες µεθόδους φωτογραφίας. H ανακάλυψή της οφείλεται 
στον Iranon. 
Τη δεκαετία του ’50 τακτικός επισκέπτης της Πεντέλης ήταν και ο Νικόλαος Τοµπάζης, ο 

οποίος παρακολούθησε φωτογραφικά την ανασκαφή του Νυµφαίου, και τράβηξε επίσης κά-
ποιες εξαιρετικές φωτογραφίες της Σπηλιάς και του τοπίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 www.iranon.gr, «ΠΕΝΤΕΛΗ», Χρονικά, µέρος Β. 
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Η φωτογραφία του Wrede. (Παρατίθεται από www.iranon.gr) 
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Η εικόνα που είχε η είσοδος της Σπηλιάς και τα εκκλησάκια στη δεκαετία του ’50.  

(Από το φωτογραφικό αρχείο Ν. Τοµπάζη) 
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Το λατοµείο της Σπηλιάς όπως ήταν στη δεκαετία του ’50. (Από το  

φωτογραφικό αρχείο Ν. Τοµπάζη) 

 

 
Το τείχος της εισόδου της Σπηλιάς πριν αυτό γκρεµιστεί. (Φωτ. βλ.  
Ernest Arthrur Gardner: «Ancient Athens», London 1902, σελ. 34) 



 284 

 
Το εσωτερικό της Σπηλιάς το 1929. (Φωτ. Ε.Ο.Ο.Α. Παραχωρήθηκε από Νίκο Νέζη) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το εσωτερικό της Σπηλιάς από την είσοδο το 1921. (Φωτ. από περιοδικό “Ηώς”, τ. 89, 1965) 
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Εκδροµές προσκόπων στη Σπηλιά. Στη µέση, πρόσκοποι της 9ης  

Οµάδας Αθηνών το 1924. Κάτω, πρόσκοποι Υµηττού, Μάιος 1947.   
(Φωτ. Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, εικονοθήκη Σ.Ε.Π, photoarc.sep.org.gr) 
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Εκδροµείς και λατόµοι έξω από τη Σπηλιά.  (Φωτ. από www.nea-penteli.gr) 

 

γ. Παραλειπόµενα της νεότερης ιστορίας 
 

Ατυχήµατα – Θάνατοι επισκεπτών 
 

Υπήρξαν όµως και τραγικές περιπτώσεις, όπου κάποιοι άνθρωποι πλήρωσαν µε ατυχήµατα ή 
και µε την ίδια τους τη ζωή ακόµα την επίσκεψή τους στη Σπηλιά. Το πρώτο περιστατικό κα-
ταγράφηκε το 1956. Πρόκειται για την περίπτωση του 25χρονου Ν. (;) Χρυσαφίδη, ο οποίος 
σε εξόρµηση µαζί µε φίλους του στη Σπηλιά έπεσε σε απερίφρακτο ξεροπήγαδο της Πεντέ-
λης χάνοντας τη ζωή του. Το 1968, η 39χρονη Βασιλική Καραγιάννη τραυµατίστηκε σοβαρά 
καθώς προχωρούσε προς το βάθος της Σπηλιάς. Σώθηκε χάρη στο συνοδό της, 38χρονο Γρη-
γόριο Ρότσιο, που είχε επίσης γλιστρήσει αλλά είχε τραυµατιστεί ελαφρύτερα, κατορθώνο-
ντας έτσι να καλέσει βοήθεια. Στo ίδιο περιστατικό αναφέρεται και ο “Παρ’εικός”: «Έµαθα 
από εργάτη, που δούλευε το ’67-’68 στο λατοµείο Μπάνου [...] ότι κάποιος Κορίνθιος οδηγός 
πήγε τη φιλενάδα του απ’ το Ξυλόκαστρο στη Σπηλιά. Εκείνη κάπου γκρεµίστηκε και χτύπησε 
στο κεφάλι. Αυτός φώναξε από πάνω στους νταµαρτζήδες που έσπευσαν και την ανέσυραν α-
ναίσθητη (βλ. και Τα Νέα, 4/7/68). Άκουσαν ότι πέθανε την επόµενη µέρα».  
Στη συνέχεια αναφέρει ένα ακόµα περιστατικό: «Στο στρατό ένας συνάδελφος ∆.Κ. από τα 

Μελίσσια µού είπε ότι µια κοπέλα από την παρέα του έπεσε σε βάραθρο, κι ήταν τυχερή αφού 
στάθηκε σε πατάρι σπάζοντας µόνο το πόδι της. Άλλος από Μελίσσια, είχε έρθει 12 χρόνων στη 
Σπηλιά και µια ξαδέρφη του έπεσε σε πηγάδι στο βάθος αριστερά. Την άκουγαν, χωρίς να τη 
βλέπουν. Έφυγαν και ξαναγύρισαν µε κάποιους µεγαλύτερους εφοδιασµένους µε σκοινιά, οι ο-
ποίοι και την έβγαλαν χωρίς σοβαρό τραυµατισµό».1 
Επίσης, και σύµφωνα µε ένα άλλο δηµοσίευµα, την 1/6/1973, ο 15χρονος ∆ηµήτριος Μα-

ρίνης, προχωρώντας κι αυτός προς το βάθος της Σπηλιάς, χωρίς να βλέπει καλά, γλίστρησε, 
και πέφτοντας υπέστη θανατηφόρο κάταγµα κρανίου.2 
 

Η περίπτωση του Νικόλαου Τσίκα 
 

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του 1958, (βλ. Iranon, ό.π.) ο Νικόλαος Τσίκας ήταν κλέφτης κρεο-
πωλείων. Επιδιδόταν σε συστηµατικές διαρρήξεις κρεοπωλείων ανά την Αθήνα κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, ενώ την ηµέρα κρυβόταν στη Σπηλιά, την οποία χρησιµοποιούσε ως ορ-
µητήριο. Το συχνό φαινόµενο διαρρήξεων των κρεοπωλείων της Αθήνας αποτελούσε πρό-
βληµα άλυτο για την αστυνοµία, και χρειάστηκε να γίνουν πολυήµερες παρακολουθήσεις για 
να καταφέρουν στο τέλος να συλλάβουν τον «επικίνδυνο κακοποιό». 

 

                                                 
1 «Πεντελική Μυθολογία», εισαγωγή, σηµ. 2. 
2 Βλ. Iranon, «ΠΕΝΤΕΛΗ», Χρονικά. 
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Κυνηγοί θησαυρών 
 
Ο παλιός γνωστός θρύλος για τον υποτιθέµενο θησαυρό που (υποτίθεται) είχε κρύψει ο λή-
σταρχος Νταβέλης στη Σπηλιά φαίνεται πως έβρισκε µεγάλη απήχηση σε κάποιους επίδοξους 
κυνηγούς θησαυρών.1 Σε δηµοσίευµα του 1966 (βλ. Iranon, ό.π.) αναφέρεται η περίπτωση 
του Θ. Κάππου, κατοίκου Μελισσίων, ο οποίος εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την άρνηση 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να του χορηγήσει άδεια ανασκαφής της Σπηλιάς, προκειµένου 
να ξεθάψει το θησαυρό του Νταβέλη. Ο Κάππος διατεινόταν ότι κατείχε αδιάσειστα αποδει-
κτικά στοιχεία ότι στη Σπηλιά του Νταβέλη υπήρχε ένα µέρος του θησαυρού του λήσταρχου. 
Όπως φαίνεται, οι ισχυρισµοί του αυτοί είχαν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, ενώ και ο αρ-
θρογράφος της εφηµερίδας, Φ. Καββαδίας, όπως φαινόταν, συµµεριζόταν την αγανάκτησή 
του. 
 

Βανδαλισµοί 
 
Όσο περνούσαν τα χρόνια, η επίσκεψη στην Πεντέλη γινόταν µια όλο και πιο εύκολη υπόθε-
ση για τον κάτοικο της πρωτεύουσας. Όλο και περισσότεροι διέθεταν πλέον αυτοκίνητα, και 
οι εκδροµείς των αττικών βουνών ολοένα και πλήθαιναν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, η Σπη-
λιά να υποστεί τους πρώτους βανδαλισµούς. Έτσι, από τη δεκαετία του 1960 και µετά άρχι-
σαν να πυκνώνουν και τα δηµοσιεύµατα εφηµερίδων που έκαναν λόγο για βανδαλισµούς στα 
εκκλησίδια, τονίζοντας την ανάγκη συντήρησης και προστασίας τους. Όπως φαίνεται, στα 
δηµοσιεύµατα αυτά επικρατεί µια ανθρωποκεντρική λογική, δηλαδή «δεν µας νοιάζει αν κα-
ταστρέφουν τη Σπηλιά, τα εκκλησάκια όµως πρέπει να προστατευτούν!» Πόσο δίκιο έχει 
λοιπόν ο Iranon (ό.π.) όταν γράφει: «Τα δηµοσιεύµατα εστιάζονταν στα εκκλησίδια, αγνοώντας 
συνήθως τους βανδαλισµούς και τις καταστροφές στην ίδια τη σπηλιά, η οποία, ιστορικά και 
πολιτιστικά, θα έπρεπε να αποτελεί τον µείζονα χώρο ενδιαφέροντος. Τα εκκλησίδια ανήκαν 
στη σπηλιά, όχι το αντίστροφο. Και η ιστορία της σπηλιάς εκτεινόταν πολύ πιο πίσω στο χρόνο 
και πολύ πιο πέρα στα ανθρώπινα πεπραγµένα, εµπεριέχοντας την ιστορία των εκκλησιδίων ως 
ένα µόνο ανάµεσα στα πολλά της κεφάλαια». 
 

∆ιατάγµατα, προτάσεις και αποφάσεις για την προστασία της Σπηλιάς 
 

Το 1957 µε διάταγµα του βασιλιά Παύλου, η Σπηλιά και η γύρω περιοχή χαρακτηρίστηκαν 
προστατευόµενος χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Προβλεπόταν η απαγόρευση λατό-
µησης σε µια ζώνη µήκους 1600 µέτρων και πλάτους 400 µέτρων, η οποία περιελάµβανε τη 
Σπηλιά αλλά και το Νυµφαίο (~370 µ., Α-ΒΑ της Σπηλιάς). Το διάταγµα εκείνο δεν εφαρµό-
στηκε ποτέ. Απόδειξη όλα τα µόλις προαναφερθέντα, όπου κάθε Νεοέλλην, πιστός στην νεο-
ελληνικότατη παράδοση του «ρηµάζω ό,τι βρω µπροστά µου» πήγαινε στη Σπηλιά και διέ-
πραττε λογής λογής αίσχη. Γιατί δεν ήταν µόνο η λατόµηση το πρόβληµα.  
Το 1974 εκδόθηκε νέο προεδρικό διάταγµα, που απαγόρευε τη λατόµηση σε ακτίνα 250 

µέτρων από τη Σπηλιά και 100 µέτρων από το Νυµφαίο. Όµως ούτε αυτό το διάταγµα βρήκε 
εφαρµογή. Πόση «φυσιολατρική» υποκρισία όµως... Το µόνο που τους ενδιέφερε ήταν να 
σωθεί µόνο ό,τι έφερε ίχνη της διαχρονικής ανθρώπινης δραστηριότητας. Το υπόλοιπο βουνό 
χαριζόταν στους λατόµους για να το «ξεκοιλιάσουν».  
Στη συνέχεια ακολούθησαν αµέτρητες προτάσεις και διακηρύξεις περί προστασίας της πε-

ριοχής της Σπηλιάς. ∆εν έγινε όµως τίποτε, ώσπου το 1977 ο στρατός έδωσε τη χαριστική 
βολή. Όλο το εσωτερικό της Σπηλιάς ανασκάφηκε, καταστρέφοντας µονοµιάς, ό,τι η Φύση 
χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια για να δηµιουργήσει. Τίποτα πλέον δε θυµίζει τη Σπηλιά που 
γνώρισαν οι αρχαίοι λατόµοι, οι ασκητές, οι περιηγητές και οι απλοί επισκέπτες και εκδρο-
µείς. Για τα έργα του 1977 θα µιλήσουµε στο επόµενο βιβλίο. Εδώ θα περιοριστώ να πω ότι η 
δεύτερη µεγάλη καταστροφή του στρατού ήταν φυσικά και ο χωµατόδροµος που δηµιουργή-
θηκε για την ευκολότερη πρόσβαση στη Σπηλιά. Έτσι, µε το τέλος των έργων, η Σπηλιά δε-
χόταν ολόκληρα κοπάδια επισκεπτών. Οι βανδαλισµοί αυξήθηκαν και συνεχίζονται αµείωτα 
έως τις µέρες µας.  
                                                 
1 Φαινόµενο το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται αδιάπτωτα και στην εποχή µας.  
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1. Από το “Βήµα”, φύλλο 03/06/1973, σελ. 16.  2. Από το “Βήµα”, φύλλο 04/07/1968, σελ. 4.   

3. Από την “Ελευθερία”, φύλλο 21/03/1956, σελίδα 6.  (Παρατίθενται από Iranon) 
 

 
Εφηµερίδα “Το Βήµα”, φύλλο 02/04/1958, σελ. 6. (Παρατίθεται από Iranon) 
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Αρ. ∆ηµοσίευµα της εφηµερίδας “Το Βήµα”, φύλλο 05/07/1964, σελ. 4. ∆εξ. Απόσπασµα 
δηµοσιεύµατος της εφηµερίδας “Οικονοµικός Ταχυδρόµος”, φύλλο 06/07/1972, σελ. 10. 

 

 
“Ελευθερία”, φύλλο 16/02/1966, σελ. 4. (Παρατίθεται από www.iranon.gr)



Κεφάλαιο 15 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 
 
 

1. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στην Πεντέλη οι κάτοικοί της υπέστησαν τα δεινά της γερµα-
νικής κατοχής. Όπως µας πληροφορεί ο Τιµόθεος Κιλίφης, οι Γερµανοί εγκαταστάθηκαν στα 
πάνω κελιά της µονής. Η συµπεριφορά τους ήταν άλλοτε ήπια και άλλοτε σκληρή, ανάλογα 
µε το διοικητή. Σύµφωνα µε τον ίδιο, στον περίβολο της εκκλησίας του Αγ. Σίλα οι Γερµανοί 
είχαν προβεί σε εκτελέσεις, ενώ έκαψαν και το δάσος για να µην κρύβονται οι αντάρτες. Έ-
βγαζαν και έφτιαχναν κάρβουνα από τα καµένα δέντρα που έκοβαν.1 Έγραφε ο Μίνως ∆ού-
νιας το 1942 για εκείνες τις φωτιές: «Εξακολουθούν οι πυρκαϊές των δασών στα βουνά της Ατ-
τικής. ∆εν περνά µέρα να µην καίεται πότε η Πεντέλη, πότε η Πάρνηθα, πότε ο Υµηττός. Και 
αυτά είναι µόνο τα βουνά που βλέπω από τα παράθυρά µας. Τι θα γίνεται λίγο παραπέρα; Μό-
νο σαν τελειώσει κάποτε αυτός ο πόλεµος θα δούµε τα ερείπια που έχουν αφήσει στο πέρασµά 
τους οι καταχτητές. Ζούµε όλοι µεσ’ στην Αθήνα σαν σ’ ένα απέραντο στρατόπεδο συγκεντρώ-
σεως. ∆εν µπορούµε να βγούµε παραπέρα. Ο τόπος δεν είναι πια δικός µας. Όρνια και λύκοι 
τον λυµαίνονται και τα δάση καίγονται αλύπητα. Ως πότε πια αυτή η θυσία;»2 
Στις 27 Σεπτεµβρίου του 1944 ένα γερµανικό αεροπλάνο έπεσε και συνετρίβη στην τοπο-

θεσία Καρυδιά. Είχε οµίχλη και ο πιλότος έχασε τον προσανατολισµό του και προσέκρουσε. 
Τότε µερικοί Πεντελιώτες έτρεξαν και άρπαξαν ό,τι βρήκαν στους σκοτωµένους Οι Γερµανοί 
εξοργίστηκαν και το τάγµα των Μελισσίων έλαβε εντολή να κάψει το δάσος της Πεντέλης 
και να εκτελέσει τους Πεντελιώτες. Τότε, όπως αναφέρει ο Κιλίφης, ο σπουδαγµένος στη 
Γερµανία καθηγητής της Παντείου Παπαζαχαρίου όπως και η Γερµανίδα σύζυγος του Πανα-
γιώτη Τσίτουρα, κάτοικος Πεντέλης, µεσολάβησαν στους Γερµανούς και µαζί µε τους Πε-
ντελιώτες άνοιξαν προσωρινούς λάκκους για τους νεκρούς. Έτσι γλύτωσε το βουνό από τις 
φωτιές και οι Πεντελιώτες από τις εκτελέσεις.3 Παρ’ όλα αυτά, η Γερµανίδα καθώς και ο Π. 
Τσίτουρας εκτελέστηκαν από τους αντάρτες στη γέφυρα Μουζάκη. Ο δε Παπαζαχαρίου φυ-
λακίστηκε µε την κατηγορία του κοµµουνιστή.4 
Στην περιοχή της Παλλήνης, οι Γερµανοί εκτέλεσαν ντόπιους που αργότερα θάφτηκαν σε 

οµαδικό τάφο.5   
Λόγω του ότι οι κάτοικοι της Πεντέλης προσέφεραν καταφύγιο στους Αθηναίους αντάρτες, 

υπέστησαν και τα ανάλογα αντίποινα από τους Γερµανούς µε πιο χαρακτηριστική τη σύλλη-
ψη των ανδρών του χωριού Νταού και την εκτέλεσή τους την ηµέρα της Αγίας Μαρίνας στο 
λόφο Λεβίδη στην Παλλήνη, ως αντίποινα για την εκτέλεση του Γερµανού Φρουράρχου στη 
Ραφήνα.6 
Στο ξωκκλήσι του Αγίου Πέτρου στον ∆ιόνυσο υπάρχει µνηµείο αφιερωµένο στους αδελ-

φούς Ανδρέα Γ. Ξηρό, ∆ηµήτριο Γ. Ξηρό και Νικόλαο Γ. Ξηρό οι οποίοι εκτελέστηκαν (πι-
θανότατα στο ίδιο σηµείο) από τους Γερµανούς το 1944. 
Στην πλατεία της Νέας Πεντέλης υπάρχει µνηµείο αφιερωµένο στους εκτελεσθέντες αδελ-

φούς Ανδρέα και ∆ηµήτρη Σόφη.  
 
 
 
 

                                                 
1 Κιλίφης, τόµ. Α΄, σελ. 339.  
2 «Έπειτα από 120 χρόνια ελεύθερης ζωής, είµεθα πάλι σκλάβοι». Περιοδικό “Η Λέξη”, τεύχος 59-60 
(25 Ιουλίου 1942). 
3 Κιλίφης, τόµ. Α΄, σελ. 146. 
4 Κιλίφης, τόµ. Α΄, σελ. 121 
5 Α.Τ. Παλλήνης Βορειοανατολικής Αττικής, βλ. www.detective-zakynthinos.net 
6 www.el.wikipedia.org 
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2. ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ∆ΙΟΝΥΣΟ 
 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, µαζί µε τους χιλιάδες Έλληνες σκοτώθηκαν 
και 15.000 Γερµανοί στρατιώτες. Οπωσδήποτε τότε δεν υπήρχε χρόνος για ιδιαίτερες ταφικές 
διαδικασίες εν τω µέσω πολεµικών επιχειρήσεων. Οι Γερµανοί στρατιώτες τάφηκαν γρήγορα 
και οµαδικά σε 437 διαφορετικές περιοχές σε όλη τη χώρα. Οι περιοχές που προτιµούσαν για 
τη δηµιουργία των οµαδικών τάφων ήταν κυρίως δίπλα σε εκκλησίες.  
Κατόπιν αίτησης του «Λαϊκού Συνδέσµου Γερµανικής Μέριµνας Τάφων Πολέµου», και σε 

συνεργασία µε την ελληνική κυβέρνηση ξεκινάει τον Απρίλιο του 1959 η περισυλλογή των 
Γερµανών νεκρών στρατιωτών ανά την Ελλάδα. Οι εργασίες περισυλλογής και φύλαξης των 
οστών ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα. 
Τα κιβώτια µε τα υπολείµµατα των νεκρών από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα συ-

γκεντρώθηκαν στη µονή Ξενίας στον Βόλο, ενώ οι νεκροί της Κρήτης στη µονή Γωνιάς στο 
Κολυµπάρι Χανίων. Με διακρατική συµφωνία που υπεγράφη το 1965 µεταξύ Ελλάδας και 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας δροµολογήθηκε η δηµιουργία δύο γερµανικών 
στρατιωτικών νεκροταφείων. Στην περιοχή Ραπεντώσα ∆ιονύσου, για τους νεκρούς της ηπει-
ρωτικής και νησιωτικής χώρας, και στο Μάλεµε Χανίων για τους νεκρούς της Κρήτης. 
Το νεκροταφείο του ∆ιονύσου βρίσκεται πάνω σε µικρή ράχη στην «καρδιά» της ανατολι-

κής πλευράς του βουνού. Πρόκειται για ένα λιτό νεκροταφείο. Αποτελείται από τρεις αυλές 
οι οποίες περιβάλλουν τα ταφικά µνηµεία. Οι σοροί έχουν τοποθετηθεί σε 12 υπόγειους οµα-
δικούς τάφους. Σε κάθε ένα από αυτούς φυλάσσονται τα οστά από 850 νεκρούς. Πέτρινες 
πλάκες κλείνουν τους τάφους, πάνω στις οποίες υπάρχουν χαραγµένα τα στοιχεία των στρα-
τιωτών και ο βαθµός τους. Σε κάθε µία από αυτές τις αυλές υπάρχουν και άλλες πέτρινες 
πλάκες που περιέχουν τα ονόµατα από τους 843 στρατιώτες που αγνοούνται και δε βρέθηκαν 
ποτέ τα οστά τους. Στο στρατιωτικό νεκροταφείο του ∆ιονύσου έχουν ενταφιαστεί συνολικά 
9973 νεκροί Γερµανοί στρατιώτες, από πολεµικές επιχειρήσεις της περιόδου 1939 - 1945.1 
Τα εγκαίνια του νεκροταφείου έγιναν τον Σεπτέµβριο του 1975. Τη φροντίδα του νεκροτα-

φείου έχει αναλάβει ο ιδιωτικός σύλλογος «Σύνδεσµος Φροντίδας Γερµανικών Τάφων Πολέ-
µου» που εδρεύει στο Κάσσελ της Γερµανίας.  
Τέλος, ένα πράγµα που προκαλεί εντύπωση είναι η έλλειψη θρησκευτικής αναφοράς στο 

νεκροταφείο, που, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα στρατωτικά νεκροταφεία όπου ο σταυρός 
βρίσκεται πάνω στους τάφους, εδώ βλέπουµε απλώς ένα µεγάλο τσιµεντένιο σταυρό στην α-
ριστερή πλευρά του διαδρόµου που οδηγεί στην πύλη του νεκροταφείου.  
 
 

 
Το γερµανικό νεκροταφείο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 Βλ. athinapisovitrina.blogspot.gr 



 292 

 
Το εσωτερικό του νεκροταφείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Οι επιγραφές προ της εισόδου του νεκροταφείου (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
 

 

 
Μερικά από τα χιλιάδες ονόµατα που βρίσκονται σκαλισµένα πάνω στις πλάκες του  

νεκροταφείου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Αρ. Το µνηµείο των αδελφών Ξηρών στον Άγιο Πέτρο. ∆εξ. Η επιγραφή από το µνηµείο  

της Νέας Πεντέλης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

3. ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ (ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ) 
 
Οι Γερµανοί εισέβαλαν στη Ραφήνα την Πρωτοµαγιά του 1941. Αρχικά κατέλαβαν τα ξενο-
δοχεία της Ραφήνας, ενώ σύντοµα άρχισαν να ψάχνουν την περιοχή για την κατασκευή µόνι-
µων εγκαταστάσεων. Ο χώρος που επιλέχτηκε ήταν ο λόφος της Παναγίτσας, το Οχυρό όπως 
σήµερα είναι περισσότερο γνωστό, και ο οποίος αποτελεί φυσική προέκταση των νοτιοανα-
τολικών παρυφών της Πεντέλης. Εκεί αρχίζουν να κατασκευάζουν µόνιµα καταλύµατα. Για 
το ∆ιοικητή τους κτίστηκε µεγάλο ξεχωριστό κτίσµα, εν είδει βίλας.  Για τους 500 περίπου 
στρατιώτες έχτισαν θαλάµους και µεγάλες ξύλινες παράγκες, ενώ επίσης έκτισαν σταύλους 
για τα ζώα τους. Για τις ανάγκες των κατασκευών γκρέµιζαν σπίτια στη Ραφήνα για τα απα-
ραίτητα οικοδοµικά υλικά. Τα οχυρωµατικά έργα των Γερµανών ξεκίνησαν από το λόφο του 
Οχυρού αλλά συνεχίστηκαν και κοντά στις ακτές της Ραφήνας και στις παραλίες.1 
Ο Βασίλης Πιστικίδης δίνει µια περιγραφή των αθλιοτήτων εις βάρος των κατοίκων της 

Ραφήνας για την εκτέλεση του έργου: «Κάθε Ραφηνιώτης από 16 έως 60 χρονών ήταν υπό-
χρεος σε αγγαρεία µια µέρα την εβδοµάδα. Η αγγαρεία ήταν κυρίως το σκάψιµο των ορυγµά-
των, το άνοιγµα υπόγειων στοών στα σπλάχνα του λόφου Οχυρό και το ρίξιµο µπετόν για να 
σκεπαστούν οι στοές και για να κατασκευάσουν τις βάσεις των πολυβολείων. Αυτές τις αγγαρεί-
ες τις συµπλήρωναν οι φωνές των Γερµανών επιστατών, που αν έβλεπαν να κοντοστέκεσαι να 
πάρεις ανάσα τότε άρχιζαν τα χτυπήµατα µε το πίσω µέρος του όπλου ή µε καδρόνια που κρα-
τούσαν. Αµοιβή ήταν ένα κοµµάτι µαύρο ψωµί λες και ήταν φτιαγµένο από ροκανίδι και λίγα 
ξερά, πολλές φορές µουχλιασµένα, δαµάσκηνα. ∆εν είναι υπερβολή να πούµε ότι οι οχυρώσεις 
αυτές που φτιάχτηκαν µε τον ιδρώτα των κατοίκων της Ραφήνας, αλλά και άλλων από τα γύρω 
χωριά, αποτελούσε τόπο µαρτυρίου και καθηµερινή υπενθύµιση της σκληρότητας του κατοχικού 
κατακτητή».2 
Ο λόφος ήταν περιφραγµένος µε συρµατόπλεγµα και είχαν τοποθετήσει νάρκες που θα α-

πέτρεπαν την προσπέλαση. Εσωτερικά του συρµατοπλέγµατος και διάσπαρτα στο χώρο υ-
πήρχαν πέντε τεράστια κανόνια φερµένα καθώς έλεγαν από τη Γαλλία, από την περίφηµη 
γραµµή Μαζινό. Τα κανόνια αυτά ήταν περιστρεφόµενα κατά 270 µοίρες και στηρίζονταν σε 
κυκλικές βάσεις από µπετόν. Οι βάσεις αυτές, µε διάµετρο ως και 15 µέτρα, είχαν περιµετρι-
κά τους υπόγειες τσιµεντένιες αποθήκες πυροµαχικών, και βέβαια υπήρχαν ορύγµατα βάθους 
ως και 1,5 µέτρο ώστε να επικοινωνούν µεταξύ τους αλλά και µε τους θαλάµους. Η θέση ή-

                                                 
1 Βασίλης Πιστικίδης: «Οχυρό ή λόφος της Παναγίτσας - Νέος χώρος αναψυχής και γνώσης». Εφηµε-
ρίδα “Ανατολική Ακτή”, Σεπτέµβριος 2006.  
2 Ό.π. 
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ταν στρατηγική. Μπορούσαν να εποπτεύουν όλη την περιοχή από τον Σχινιά µέχρι το Πόρτο 
Ράφτη. Μάλιστα, κατεδάφισαν µερικές βίλες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Ραφήνας, 
ώστε να έχουν ακόµη καλύτερη ορατότητα προς Μαραθώνα. Οι σύµµαχοι προσπάθησαν να 
βοµβαρδίσουν το οχυρό το 1944 αλλά έκαναν λάθος στο λόφο, και οι βόµβες τους έπεσαν 
αρκετά µακρύτερα στο λόφο της Αγίας Μαγδαληνής.  
Ο γερµανικός στρατός εγκατέλειψε τη Ραφήνα τον Οκτώβρη του 1944. Από τις αρχές του 

µήνα είχαν αρχίσει να µεταφέρουν τα απαραίτητα πυροµαχικά από το Οχυρό στο λιµάνι, τα 
οποία φόρτωσαν σε ένα καράβι µαζί µε αρκετούς στρατιώτες. Όµως το µεταγωγικό τους 
βοµβαρδίζεται και βυθίζεται κάπου µεταξύ Χαλκίδας και Ερέτριας, οπότε αποφασίζουν να 
µεταφέρουν τα υπόλοιπα µε καµιόνια και κάρα. Έτσι στις 8 το πρωί ένα καραβάνι ξεκινά από 
το Οχυρό µέχρι τη σηµερινή κεντρική πλατεία µε στρατιώτες και οπλισµό. Ειδοποιούν τους 
Ραφηνιώτες ότι το Οχυρό είναι παγιδευµένο και σε λίγο θα ανατιναχθεί. Τους καθησυχάζουν 
µάλιστα πως αν ανοίξουν και τα παράθυρά τους δε θα σπάσει ούτε τζάµι. Ειδοποιήθηκε ο 
κόσµος και σε λίγα λεπτά ακολούθησε µια τροµακτική έκρηξη που αναποδογύρισε το µισό 
λόφο. Ευτυχώς όµως η έκρηξη αυτή κατέστρεψε τα υπόλοιπα πυροδοτικά καλώδια και δεν 
ανατινάχθηκε η µεγάλη αποθήκη των πυροµαχικών που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για τη 
Ραφήνα. Όταν έφυγε και ο τελευταίος Γερµανός, οι κάτοικοι ανέβηκαν στο Οχυρό και ύψω-
σαν µια ελληνική σηµαία. Αργότερα, τα οικοδοµικά υλικά του Οχυρού, όπως η καλής ποιό-
τητας ξυλεία και τα κουφώµατα των κτιρίων, πάρθηκαν για την κατασκευή σχολείου.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Βλ. Β. Πιστακίδης, ό.π. 



Κεφάλαιο 16 
 

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ 
 
 

1. Η ΠΕΝΤΕΛΗ ΩΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, η περιοχή της Παλαιάς Πεντέλης αποτέλεσε χώρο ανάπαυ-
σης στρατιωτών. Σε µια εφηµερίδα της εποχής διαβάζουµε: «Κάτω από τα σκιερά πεύκα της 
Πεντέλης, µέσα στην ζωογόνο ατµόσφαιρα του φιλτραρισµένου οξυγόνου, µακρυά από κάθε 
θόρυβο, κάθε έγνοια και σκέψι τέσσαρας µήνας κάθε χρόνο, µια µηρµυκιά από πεντακοσίους 
και άνω οπλίτες αναρρωνύει από την κόπωσι των γυµνασίων ή από διάφορες ασθένειες που 
πέρασε, αντλεί δυνάµεις, ζωογονείται και αποκαθιστά την υγεία της. 
Κάθε χρόνο από τις 15 Ιουνίου ως τις 30 Σεπτεµβρίου όλα τα συντάγµατα της 11 Μεραρχίας 

αποστέλλουν στο κέντρον αναρρωνυόντων Πεντέλης τους οπλίτας εκείνους που έχουν ανάγκην 
τονώσεως του οργανισµού των. 
Η ευεργετική πρωτοβουλία της λειτουργίας του κέντρου είνε παληά. Αλλά από πέρυσι η κυ-

βερνητική µέριµνα, που αγκάλιασε και υιοθέτησε όλους τους θεσµούς κοινωνικής προνοίας και 
υγείας, επεξετάθη και ως το κέντρον, το οποίο µερίµνη του υπουργείου Στρατιωτικών λειτουρ-
γεί ήδη µε αξιοθαύµαστον οργάνωσιν και πρωτότυπον πρόγραµµα, χάρις στην ευσυνείδητον 
εφαρµογήν του οποίου οι αναρρωνύοντες οπλίται επιστρέφουν στα συντάγµατά των µε σηµαντι-
κωτάτην ωφέλειαν της υγείας των. Αρκεί να σηµειωθή ότι από την εφετεινή πρώτην αποστολή –
κάθε αποστολή παραµένει ένα ολόκληρον µήνα– οι περισσότεροι οπλίται ανεχώρησαν µε αύξη-
σιν βάρους τριών και τεσσάρων κιλών! 
Ο διοικητής του κέντρου υπολοχαγός κ. Νίκος Μαυροσκότης µεριµνά δια την πιστοτάτην ε-

φαρµογήν του προγράµµατος του κέντρου, το οποίον είχε καταρτισµένο από την Μεραρχία µε 
όλους τους κανόνας µιας επιστηµονικής διαίτης και αγωγής».1  
 

2. ΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 

Η περιοχή της Σπηλιάς και η ευρύτερη περιοχή είχε χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς ως πεδίο 
βολών του στρατού. Σε δηµοσίευµα του 1951, η περιοχή είχε δεσµευθεί για ασκήσεις µε 
πραγµατικά πυρά της ΑΣ∆ΑΝ (Ανώτερη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Αττικής και Νήσων).2 Σύµ-
φωνα µε µία άλλη ανακοίνωση του 1953, η ΑΣ∆ΑΝ πραγµατοποίησε βολή πολυβόλων µε 
πραγµατικά πυρά στην περιοχή δυτικά των λατοµείων.3 
 

3. ∆ΥΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ∆ΙΟΝΥΣΟ 
 

Τον Μάρτιο του 2007, καθώς πεζοπορούσα στον ∆ιόνυσο, βρήκα χωµένο στις πλαγιές ένα 
κατασκεύασµα που υπέθεσα πως ήταν κάποιο εικονοστάσι. Πλησίασα να δω από κοντά· ε-
πρόκειτο για µνηµείο αφιερωµένο σε κάποιον αεροπόρο που το 1935 σκοτώθηκε στο σηµείο 
εκείνο. Πάνω στη µαρµάρινη πλάκα λέει τα εξής: «Ενταύθα εφονεύθη ο Ανθ/γός Αεροπόρος 
Αθαν. Γ. Μπαρζούκας κατόπιν αεροπορικού ατυχήµατος τη 5/9/35 θύµα του προς την Πατρίδα 
καθήκοντος. Αιωνία του η µνήµη». Ένα δεύτερο δυστύχηµα συνέβη 29 χρόνια αργότερα από 
το θάνατο του Μπαρζούκα, το οποίο ανακάλυψε και πρωτοδηµοσίευσε ο Iranon. Στις 
24/10/1964, ένα εκπαιδευτικό διθέσιο αεροπλάνο τύπου «Harvard» ξεκίνησε από τη βάση 
του Τατοΐου µε σκοπό να εκτελέσει «τυφλή πτήση δι’ οργάνων» (δηλαδή πτήση βασισµένη 
στις ενδείξεις των οργάνων). Το αεροπλάνο ήρθε σε θέση απώλειας στήριξης, µε αποτέλεσµα 
να προσκρούσει στη βόρεια πλευρά της Πεντέλης, κοντά στην κορυφή του βουνού και να 
χάσει τη ζωή του ο υποσµηναγός Βασίλειος Κωστούλας, εκπαιδευτής της πτήσης και χειρι-
στής, ο οποίος εν συνεχεία απανθρακώθηκε από τη φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή. 
Ο δε εκπαιδευόµενος ανθυποσµηναγός Χρ. Κυριακόπουλος κατάφερε να απεγκλωβιστεί  από 
τα συντρίµµια και γλύτωσε έχοντας µόνο λίγα τραύµατα. 

                                                 
1 Μιχ. Χανν., εφηµ. “ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ”, 9/8/38. 
2 Εφηµ. “Εµπρός”, φύλλο 23/08/1951, σελ. 6 
3 Εφηµ. “ΤΟ ΒΗΜΑ”, 11/6/53, σελ. 2. 
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Tα περί βολών δηµοσιεύµατα. [Παρατίθενται από www.iranon.gr] 

 

 
Το δηµοσίευµα για τη συντριβή του αεροσκάφους. (Βλ. Iranon: «ΠΕΝΤΕΛΗ», Χρονικά, µέρος ∆΄) 

 

 
Το µνηµείο του Μπαρζούκα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ)



Κεφάλαιο 17 
 

ΛΟΙΠΑ ΠΑΛΑΙΑ ΙΧΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι άγνωστες στους περισσότερους κατασκευές και τα έρ-
γα της παλιάς εποχής. Κάποια βρίσκονται εντός των ορίων των παλιών οικισµών, αλλά τα 
περισσότερα βρίσκονται διάσπαρτα στο βουνό. Υπ’ όψιν ότι επικεντρώνοµαι στα πιο ενδια-
φέροντα και καλαίσθητα εξ αυτών, διότι πολλά πρόχειρα και απλοϊκά ίχνη, όπως ερείπια κα-
λυβιών, τειχάκια των βοσκών για προστασία από τον αέρα, πεζούλες καλλιέργειας, µαντριά 
κ.ά (έχω καταγράψει 258 τέτοια σε ολόκληρη την Πεντέλη) κρίθηκαν ανάξια αναφοράς.  
 

1. ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΑ 
 

Σε πολλές περιοχές της Πεντέλης συναντούµε τα ερείπια κάποιων µεγάλων στρογγυλών κτι-
σµάτων. Τα κτίσµατα αυτά είναι άφθονα και τα βρίσκουµε σχεδόν παντού στο βουνό. Πρό-
κειται για καµίνια παραγωγής ασβέστη της προβιοµηχανικής περιόδου, τα οποία είναι πετρό-
κτιστα και µοιάζουν µε µεγάλα πηγάδια. Από τον αριθµό τους συµπεραίνουµε πως οι άνθρω-
ποι που ζούσαν στο βουνό και γύρω από αυτό στήριζαν αρκετά την επιβίωσή τους και την 
ανάπτυξη του τόπου τους στην παραγωγή ασβέστη.  
 
α. Επιλογή τοποθεσίας 
 

Τα ασβεστοκάµινα βρίσκονται κατά κανόνα µακριά από κατοικηµένες περιοχές. Αυτός είναι 
και ο λόγος που βρίσκουµε τόσα πολλά στην Πεντέλη αλλά και σε πολλές άλλες ορεινές και 
ηµιορεινές τοποθεσίες. Η επιλογή τοποθεσίας για την παραγωγή ασβέστη προϋποθέτει την 
ύπαρξη ασβεστολιθικών πετρωµάτων στη γύρω περιοχή, καθώς και πολλών πουρναριών, θά-
µνων και µικρών δέντρων ως καύσιµη ύλη. Γι’ αυτό και επιλέγονται δασώδεις περιοχές για 
την κατασκευή των καµινιών. Τα ασβεστοκάµινα βρίσκονται πάντοτε καλά κρυµµένα σε µέ-
ρη προφυλαγµένα από τους ανέµους.1 
 
β. Περιγραφή ενός ασβεστοκάµινου 
 

Τα ασβεστοκάµινα όπως είπαµε είναι απλές στρογγυλές πέτρινες κατασκευές. Πρόκειται για 
µεγάλους λάκκους που έχουν ανοιχτεί (κατά κανόνα) σε επικλινές έδαφος. Τα µεγέθη των 
λάκκων διαφέρουν από καµίνι σε καµίνι. Η συνήθης διάµετρος είναι γύρω στο 1,5 µε 2 περί-
που µέτρα, και το ύψος στα 2 µε 2,5 µέτρα, ενώ κάποια ξεπερνούν σε ύψος τα 3 µέτρα. Κα-
τόπιν έκτιζαν το λάκκο µε πέτρες και στη συνέχεια τις σοβάντιζαν µε λάσπη για να µειώσουν 
τις απώλειες της θερµότητας.  
Όταν το εσωτερικό κτίσιµο του λάκκου έφτανε στους 50 περίπου πόντους το «τραβούσαν» 

προς τα έξω ώστε να δηµιουργηθεί ένα είδος κυκλικού πεζουλιού, πάνω στο οποίο έκτιζαν τις 
ασβεστόπετρες, ξεκινώντας χαµηλά µε µικρά κοµµάτια τα οποία όσο ανέβαιναν προς τα πά-
νω ήταν µεγαλύτερα και φτάνοντας στο στόµιο έκλειναν µε τη µορφή θόλου, όπως τα ιγκλού 
ή οι παραδοσιακοί φούρνοι. Ο θόλος κτιζόταν και εξωτερικά και κατόπιν έκλεινε µε µια µε-
γάλη πλάκα, το λεγόµενο κλειδί. (Το κτίσιµο µε ασβεστόπετρα απαιτούσε µεγάλη τέχνη, και 
αν ο µάστορας δεν έκανε καλή δουλειά του γκρέµιζαν το καµίνι). 
Στην µπροστινή πλευρά του λάκκου χαµηλά και κάτω από το σηµείο που άρχιζε το κτίσιµο 

της ασβεστόπετρας υπήρχε άνοιγµα από το οποίο τροφοδοτούσαν το καµίνι µε καύσιµη ύλη 
την οποία προµηθεύονταν από τη γύρω βλάστηση.2 
Σε κανένα από τα ασβεστοκάµινα της Πεντέλης δε σώζεται η θολωτή οροφή ενώ µόνο σε 

τρία από αυτά διατηρείται η µπροστινή κτιστή πλευρά του λάκκου µε το άνοιγµα - είσοδο 
στο καµίνι.  

 

                                                 
1 Γιάννης ∆. Λύρας: «Τα παλιά καµίνια», µέρος Α΄, βλ. www.lyrasi.blogspot.gr 
2 Bλ. www.yk-polichn.les.sch.gr/asbesto.doc. 
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γ. Η διαδικασία καύσης και η παραγωγή ασβέστη 
 

Η καύσιµη ύλη αποτελούνταν από θάµνους, κυρίως πουρνάρια και σχίνα, όπως ειπώθηκε και 
προηγουµένως. Έκοβαν τα κλαδιά των θάµνων και τα στοίβαζαν γύρω από το καµίνι. Όταν η 
φωτιά άναβε, τα έβαζαν στη φωτιά από το άνοιγµα του καµινιού µε τη βοήθεια του «τσατα-
λιού» (ξύλινη διχάλα). 
Η τροφοδοσία του καµινιού γινόταν για ένα 24ωρο περίπου, συνεχώς και µε σταθερό ρυθ-

µό. Η φωτιά έµπαινε το απόγευµα κατά τις 3-4 η ώρα και σταµατούσε το πρωί µετά τις 9. 
Μόλις κρύωνε λίγο έβγαζαν τις πέτρες του θόλου και αφαιρούσαν τον ασβέστη. 

 

* 
Στην Πεντέλη έχω εντοπίσει περί τα 20 ασβεστοκάµινα, ωστόσο εδώ παραθέτω τα 5 πιο κα-
λοδιατηρηµένα.  
 

 
Καµίνια στη Νταού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το καµίνι στο Βρανά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το καµίνι στον Κοκκιναρά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το καµίνι στη Ραπεντώσα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
2. ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 
Σε κάποια ρέµατα της ανατολικής και νότιας πλευράς της Πεντέλης υπάρχουν αποµεινάρια 
πετρόκτιστων φραγµάτων. Η µία ρεµατιά βρίσκεται στον ∆ιόνυσο και φέρει σε τρία σηµεία 
της ερείπια τέτοιων κτισµάτων (το ένα από αυτά σε τελείως ερειπωµένη κατάσταση), και η 
άλλη βρίσκεται στα Καλλήσια όπου το φράγµα διατηρείται ακέραιο. 
 

 
Τα ερείπια φραγµάτων στη ρεµατιά του ∆ιονύσου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το φράγµα στα Καλήσσια. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
3. ΠΑΛΙΕΣ Ο∆ΟΙ 

 
Ένας χρήσιµος οδηγός για το παλιό οδικό δίκτυο της Πεντέλης είναι οι παλαιοί χάρτες. Το 
δίκτυο αυτό, βέβαια, αποτελούνταν κάποτε µόνο από δασικά µονοπάτια. Οι κύριες οδοί είναι 
πολύ λιγότερες, ενώ σε ορισµένες από αυτές αναφέρθηκα στο προηγούµενο βιβλίο.1  
Υπήρχαν όµως και κάποιες άλλες παλαιές οδοί, ορισµένες εκ των οποίων σώζονται τµηµα-

τικά,  ενώ κάποιες άλλοι έχουν χαθεί εντελώς. Υπήρξαν βέβαια και οδοί που ενώ είχαν εξα-
φανιστεί προ πολλού, αποκαλύφθηκαν µετά τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Ας τις δού-
µε. 
 
α. Οι οδοί του Γαργηττού 
 
Η κύρια παλιά οδός του Γαργηττού για τη µονή Πεντέλης είναι η σηµερινή ασφαλτοστρωµέ-
νη οδός που περνάει έξω από τη σκήτη του Αγ. Τιµοθέου, ανεβαίνει για το µέγαρο της Πλα-
κεντίας και καταλήγει στην Παλαιά Πεντέλη. Υπήρχε όµως και µία άλλη ανατολικότερα, την 
οποία βρήκα µέσα στην κοίτη του ρέµατος Μπαλάνα και διατηρείται για λίγα µέτρα. Από το 
µέγεθος και την κατασκευή βγαίνει το συµπέρασµα ότι θα πρέπει να ήταν σε µεγάλη χρήση. 
Και αυτή η οδός οδηγούσε στην Παλαιά Πεντέλη.  
 

 
Ο παλιός δρόµος στο ρέµα Μπαλάνα στο Γαργηττό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 Εννοώ τις τρεις κύριες οδούς (Αθηνών, Αµαρουσίου και Κηφισιάς) που είχαν προορισµό τη µονή 
Πεντέλης. 
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β. Οι οδοί του ∆ιονύσου 
 

Η κύρια οδός του ∆ιονύσου ένωνε τη Ραπεντώσα µε τον Βρανά, στην περιοχή της µονής του 
Αγ. Γεωργίου. Πάνω στη χάραξη της παλιάς οδού ανοίχθηκε κατόπιν ο σηµερινός χωµατό-
δροµος, ο οποίος πλέον διακόπτεται από την κατασκευή του άθλιου φράγµατος.  
Κοντά στο γερµανικό νεκροταφείο εντόπισα το τµήµα µιας άλλης οδού, λιθόστρωτης. Υ-

ποθέτω ότι θα πρέπει να συνέδεε την Ανατολή Νέας Μάκρης µε τη Ραπεντώσα.  
 

 
Το λιθόστρωτο του ∆ιονύσου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
4. ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΝΑΣ 

 
Στο ρέµα της Πύρνας στον Κοκκιναρά υπάρχουν δύο πετρόκτιστες γέφυρες. Άγνωστο πότε 
ακριβώς κατασκευάστηκαν. Στη γέφυρα που βρίσκεται χαµηλότερα έχουν γίνει εργασίες συ-
ντήρησης και χρησιµοποιείται έως σήµερα. Η άλλη γέφυρα διατηρείται σε σχετικά καλή κα-
τάσταση. Έχει καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη βλάστηση, και διακρίνονται λίγο τα 
τοιχώµατα.  
 

 
Το πρώτο (συντηρηµένο) γεφύρι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Το δεύτερο γεφύρι της Πύρνας. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

5. ΤΟ «ΚΑΣΤΡΑΚΙ» ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 
 

Στην κορυφή του µικρού υψώµατος που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου 
στον Κοκκιναρά χτίστηκε µνηµείο δίκην «µεσαιωνικού φρουρίου» µε «πολεµίστρες», αφιε-
ρωµένο στη Ν. Κ. Ηλιοπούλου, µέλους προφανώς της γνωστής οικογένειας Ηλιόπουλου στην 
οποία ανήκει (!) όλη βόρεια πλευρά της Πεντέλης, από τον ∆ιόνυσο έως τον Μαραθώνα.  
Πρόκειται για ένα σχεδόν κυκλικό κτίσµα µε µεγάλα τείχη, το οποίο πλαισιώνεται από ένα 

δροµάκο και διάφορα σκαλοπάτια στη ΝΑ πλευρά. Στην κορυφή του υπάρχει µαρµάρινη 
στήλη µε την ακόλουθη επιγραφή: «Έδωκε φως στη γέννα της κε ’σβύσθη το δικό της. Και ρή-
µαξ’ άνδρα και παιδιά στο µαύρο σπιτικό της. Κι αυτά τα νεκρολούλουδα π’ ανθούν εδώ διαβά-
τη τα πότισ’ όλου του λαού το σπλαχνικό το µάτι». 
 

 
Το Καστράκι στην Πολιτεία. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Η µαρµάρινη στήλη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Όψεις από το Καστράκι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
6. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ 

 
Πάνω στο λόφο του Κουφού υπάρχει το υπόλειµµα ενός παλιού κτιρίου, η αρχιτεκτονική του 
οποίου µοιάζει πολύ –σχεδόν ίδια θα λέγαµε– µε την Tourelle, το κτίριο που κατασκεύαζε η 
∆ούκισσα για τη στέγαση του υπηρετικού προσωπικού της. ∆εν κατόρθωσα να µάθω την 
προέλευση του εν λόγω κτιρίου.  
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Το κτίριο στον Κουφό. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

7. ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΑΝΑΡΗ 
 

Το ρέµα του Βαλανάρη είναι αναµφίβολα το µοναδικό ρέµα της Πεντέλης στο οποίο συνα-
ντούµε τόσα πολλά ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας, από τα αρχαία χρόνια έως τη νεότερη 
εποχή. Ανάµεσα λοιπόν σε όλα τα γνωστά µνηµεία του Βαλανάρη, στα οποία έχω ήδη ανα-
φερθεί στον Α΄ αλλά και στον παρόντα τόµο, υπάρχουν κάποια ακόµα παλιά ερείπια. Το ένα 
βρίσκεται λίγα µέτρα παρακάτω από τη γνωστή γεφυρούλα και το νερόµυλο, δίπλα ακριβώς 
στην κοίτη του ρέµατος, και πρόκειται για ένα πέτρινο κυλινδροειδές χαµηλό κτίσµα. Αρχικά 
το εξέλαβα ως πηγάδι. Γρήγορα διαπίστωσα όµως ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Συζητώ-
ντας το θέµα µε ένα φίλο, µου εξέφρασε την άποψη, µήπως πρόκειται για κατάλοιπο στήρι-
ξης κάποιας άλλης γέφυρας. Αυτό µου φάνηκε πρακτικά αδύνατο, εφόσον το απέναντι φυσι-
κό «τοίχωµα» της ρεµατιάς ορθώνεται εντελώς κάθετο για 3-4 µ. Οπωσδήποτε ήταν κάτι που 
σχετιζόταν µε το νερό, όµως δεν µπόρεσα ποτέ να καταλάβω τι ήταν ακριβώς. Φαίνεται πά-
ντως παµπάλαιο, πιο παλιό από τη γεφυρούλα και το νερόµυλο.  
Αρκετά χαµηλότερα στο ρέµα υπάρχει ένας τεράστιος τοίχος και στη ρίζα του µικρά τειχά-

κια και µια καλύβα. ∆εν µπόρεσα να µάθω τη χρησιµότητά του. 
 

 
Το µικρό κυλινδρικό κτίσµα στο Βαλανάρη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο µεγάλος τοίχος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το καλύβι δίπλα στοω τοίχο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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8. ΠΑΛΙΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ 
 

Έξω από τις καλύβες των Σαρακατσάνων υπήρχαν κάποιοι φούρνοι ιδιαίτερης τεχνοτροπίας, 
και που όπως εξηγεί ο Στίλπων Π. Κυριακίδης είχαν µεγάλες οµοιότητες προς τους αρχαίους 
µυκηναϊκούς τάφους: «Εις τας καλύβας, τας παρά την µονήν της Πεντέλης, υπάρχει και έξω 
εκάστης τόπος δια να ανάπτωσι πυρ, προφυλασόµενος δια µικρού ηµικυκλικού τοιχαρίου. Εδώ 
και εκεί εις µερικά κονάκια, όπως λέγονται τα αθροίσµατα των καλυβών αυτών, ευρίσκει κα-
νείς και φούρνους, συνήθως εκτισµένους επί βραχώδους εδάφους. [...]  
Είναι δε οι φούρνοι ούτοι αξιοπαρατήρητοι δια τον αρχέγονον τρόπον της οικοδοµής των. 

Είναι εκτισµένοι όπως οι µυκηναϊκοί τάφοι, όπως ο θησαυρός του Ατρέως, µε σειρές λίθων αλ-
λεπαλήλους συγκλινούσας προς το κέντρον όσων ανέρχονται και µε µίαν πλάκα επί της κορυ-
φής, καλύπτουσαν το τελευταίον άνοιγµα. Και η θύρα των δε είναι οµοία προς την θύραν του 
αυτού τάφου µε τας δύο παραστάδας και το υπέρθυρον. Και κατ’ αυτόν τον τρόπον εις ένα τα-
πεινόν φούρνον έπειτα από χιλιάδας ετών ευρίσκοµεν το πρωτογονικόν και αρχέγονον υπόδειγ-
µα των µεγαλοπρεπών µυκηναϊκών τάφων, µε µόνην ίσως την διαφοράν ότι ο µεν φούρνος εί-
ναι πανταχόθεν εκτεθειµένος εις το ύπαιθρον, ενώ οι τάφοι είναι υπόγειοι».1 
Από τους φούρνους αυτούς δε σώζεται το παραµικρό ίχνος σήµερα, αλλά στις σελίδες του 

παραπάνω αποσπάσµατος υπάρχει η ακόλουθη φωτογραφία.  
 

 
Ο φούρνος του Σπανού στα Καλλήσια. 

 
9. ΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Το παλαιότερο εύρηµα στην περιοχή του ∆ιονύσου θα πρέπει να είναι οι δύο κίονες οι οποίοι  
σήµερα βρίσκονται επί της λεωφόρου ∆ιονύσου. Οι κίονες αυτοί είναι µονοκόµµατοι, δεν 
αποτελούνται δηλαδή από σπονδύλους όπως συνέβαινε κατά την αρχαιότητα. Οι µονολιθικοί 
κιόνες πρωτοεµφανίστηκαν στη βυζαντινή εποχή. Οι συγκεκριµένοι θυµίζουν τους κίονες του 
ασκητηρίου του Αγ. Λουκά που αποτύπωσε ο Skene. Αν είναι έτσι, τότε δε θα µπορούσα να 
φανταστώ για ποιο λόγο θα έµπαιναν κάποιοι στον κόπο να µεταφέρουν τους κίονες από τον 
Άγ. Λουκά κάτω στην κοιλάδα. Ίσως βέβαια να ανήκουν και σε κάποιο άλλο κτίριο το οποίο 
σήµερα δε βρίσκεται πουθενά. Αναµφίβολα πάντως βρίσκονταν σε κάποιο σηµείο όπου απο-
τελούσε «σταθµό» για τους βοσκούς της περιοχής. Πάµπολλες είναι οι επιγραφές τους πάνω 
στην επιφάνεια των κιόνων. 
                                                 
1 «Ηµερολόγιον (Πασχαλινόν) του Οδοιπορικού Συνδέσµου», Έτος Β΄, εν Αθήναις, 1926, σελ. 75-76. 



 308 

 
Οι πιθανότατα βυζαντινοί κίονες του ∆ιονύσου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Οι επιγραφές πάνω στους κίονες. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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10. ΠΕΤΡΙΝΑ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Στη Β∆ πλευρά του βουνού υπάρχουν δύο παλιά πέτρινα εικονοστάσια, τα µοναδικά σε ολό-
κληρη την Πεντέλη. Το ένα –εν είδη εκκλησιδίου–  εικονοστάσι, βρίσκεται στην κορυφή 
Καστράκι, όπου και τα ερείπια αρχαίας οχύρωσης (βλ. Α΄ τόµο). To κατασκεύασε ο Ερυ-
θραιώτης Παναγιώτης Μαρτάκης το 1958, κατόπιν ευρέσεως ενός µικρού εικονίσµατος του 
αγίου Φανουρίου στην περιοχή ένα χρόνο πριν. Όπως γίνεται σε όλες τις ανάλογες περιπτώ-
σεις ευρέσεως εικόνων στο πουθενά, έκτισε αυτό το «ναΐσκο» για χάρη του αγ. Φανουρίου 
και τον αφιέρωσε σε αυτόν. Το υλικό που χρησιµοποίησε προερχόταν από την αρχαία οχύ-
ρωση. Έκτισε επίσης µικρό περίβολο, ενώ το κατώφλι του «ναΐσκου» είναι στρωµµένο µε µι-
κρές σκουρόχρωµες πέτρες. Από το 1958 κι έπειτα, κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου (ηµέρα 
γιορτής του αγίου) πλήθος κατοίκων της Ερυθραίας ανέβαινε εκεί για προσκύνηµα. Όµως µε 
την ίδρυση οµώνυµου ναού στην Ερυθραία, η ανάβαση στο Καστράκι ατόνησε και εν συνε-
χεία εγκαταλείφθηκε.1 
Το δεύτερο εικονοστάσι βρίσκεται χαµηλότερα στο ίδιο ύψωµα, και είναι χωµένο στο δά-

σος. Είναι πολύ µικρότερων διαστάσεων από το προηγούµενο και πλαισιώνεται από χαµηλή 
ξερολιθιά στην αριστερή του πλευρά. Πάνω σε ένα πήλινο θραύσµα υπάρχει εγχάρακτη και 
σχεδόν καλλιγραφική επιγραφή γυναικείου ονόµατος µε τη χρονολογία 1960. 

 

 
Το εικονοστάσι - “ναΐσκος” του αγ. Φανουρίου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Το δεύτερο εικονοστάσι και η επιγραφή. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

                                                 
1 Νίκος Καραφωτίου: «Αρχαία Καστρίτσα: Η νεότερη Πατερίτσα».  (Βλ. “Η Νέα Ερυθραία on line”) 
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11. Η ΚΑΜΑΡΑ - Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

Σε ρεµατιά του ∆ιονύσου σώζονται τα δύο άκρα τοίχου, όπου στο ένα φαίνεται υπόλειµµα 
αψιδωτού ανοίγµατος κάτω από το οποίο κυλάει το νερό του ρέµατος. Την πρώτη φορά που 
το είδα από µακριά το εξέλαβα ως γέφυρα, πλησιάζοντας όµως είδα πως ήταν αρκετά στενό 
για γέφυρα, ενώ στην οροφή της καµάρας κρεµόταν τµήµα παλιού µεταλλικού αγωγού. Υπο-
θέτω λοιπόν ότι έπαιρναν νερό από τον ∆ιόνυσο για να το «κατεβάσουν» στον Βρανά. Άλ-
λωστε ψηλότερα από εκείνο το σηµείο, στην κοίτη παρακείµενης ρεµατιάς υπάρχει µια ανά-
λογης χρήσης κατασκευή µικρότερου µεγέθους, φτιαγµένη από τσιµέντο. Πιθανώς συνδεόταν 
µε την καµάρα, µιας και βρίσκονται περίπου στην ίδια ευθεία.  
 

 
Το υδραγωγείο του ∆ιονύσου. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

12. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

Στο Πικέρµι υπάρχουν τα ερείπια δύο κτισµάτων τα οποία φαίνονται πολύ παλιά, έως παµπά-
λαια. ∆εν υπάρχει κάποια πληροφορία για αυτά. Σε µικρή απόσταση βρίσκεται µεγαλύτερο 
κτίσµα παλιό µεν, αλλά πολύ µεταγενέστερο των προηγούµενων.  
Στον Κοκκιναρά, στη Νέα Πεντέλη και στην Νταού σώζονται τα ερείπια κάποιων µεγάλων 

οικηµάτων, κάποια εξ αυτών προερχόµενα από τους παλιούς οικισµούς και χωριά, όπως στην 
Νταού. Στη Νέα Πεντέλη επίσης υπάρχει δίπλα σε ρέµα παλιός φούρνος, νεότερος σε κατα-
σκευή από τους προαναφερθέντες «µυκηναϊκούς». 
Στην Παλαιά Πεντέλη, εντός της κοίτης του Βαθυρέµατος βρίσκεται παλιά µαρµάρινη ορ-

θογώνια λεκάνη.  
Στη Βρεδού, και κοντά στο φράγµα του Μαραθώνα σώζεται σε ερείπια µικρό κυκλικό κτί-

σµα. 
 

 
Η µαρµάρινη λεκάνη στην κοίτη του Βαθυρέµατος. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Ο φούρνος στη Νέα Πεντέλη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

 
Ερείπια κτισµάτων στο Πικέρµι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Τα µεγάλα οικήµατα. Πάνω: στον Κοκκιναρά. Μέση. στη Νέα Πεντέλη. Κάτω: στην Νταού.  

(Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Το κυκλικό κτίσµα στη Βρεδού. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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13. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
 

Ολόκληρο το Βουνό είναι γεµάτο από σκαλισµένες επιγραφές και σχέδια. Ίσως δε να πρόκει-
ται για το µοναδικό αττικό βουνό µε τέτοιο «πλούτο» βραχογραφιών οι οποίες καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσµα, από την αρχαιότητα (βλ. Α΄ τόµο) ως τις µέρες µας. Αιτία γι’ αυτό ήταν κα-
ταρχάς η καταλληλότητα του µαρµάρου. Επίσης, από πολύ παλιά η Πεντέλη αποτελούσε πό-
λο έλξης πολλών Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, εκδροµέων, ορειβατών. Ειδικά η Σπηλιά, 
που προκαλούσε το ενδιαφέρον των περισσότερων, βρίθει από ξένα και ελληνικά ονόµατα 
και χρονολογίες, ενώ δεν είναι λίγα τα σκαλίσµατα των µοναχών που ασκήτεψαν εκεί για 
αιώνες (βλ. Β΄ τόµο). Και δε θα πρέπει βεβαίως να παραλείψουµε ότι στο βουνό έδρασαν ο-
λόκληρες γενιές βοσκών, όπως επίσης και λατόµοι, οι οποίοι στον ελεύθερο χρόνο τους χά-
ραζαν τα ονόµατά τους, την ιδιότητά τους, αλλά ακόµα και ηµεροµηνίες, πολλές φορές µαζί 
µε κάποια συνοδευτικά σχέδια, όπως φυτά, δέντρα, πτηνά, καρδιές, γκλίτσες, σταυρούς, εκ-
κλησάκια, µορφές ζώων και ανθρώπων. Με αυτό το είδος των επιγραφών καταπιάνεται και το 
παρόν βιβλίο, και ήδη παρατέθηκαν αρκετές από αυτές στα προηγούµενα κεφάλαια.  
Στα χρόνια ανάβασής µου στην Πεντέλη έχω βρεί µέχρι στιγµής πάνω από 2.000 τέτοιες 

επιγραφές, αυτές δηλαδή που ανήκουν στους τελευταίους δύο αιώνες. Βέβαια δεν είναι δυνα-
τό να παρουσιαστούν όλες, και έτσι έκανα µια αυστηρότατη επιλογή, παρουσιάζοντας τις πιο 
καλοδουλεµένες και ευπαρουσίαστες, µε έµφαση σε εκείνες που συνοδεύονται από εγχάρα-
κτες παραστάσεις. Οι επιγραφές παρουσιάζονται ανά περιοχές και όσες αναφέρω τις παραθέ-
τω ως έχουν, µε την ανορθογραφία τους. 
Όλα τα λαξεύµατα, από την αρχαιότητα έως σήµερα αποτελούν αναµφίβολα το «Λίθινο 

Χρονικό» της Πεντέλης· πρόκειται για τα κοµµάτια µιας ιστορίας, παντοτινά χαµένης στο 
χρόνο. Επίσης, αυτά τα λαξεύµατα, εκτός από την έντονη γοητεία που ασκούν στον σηµερινό 
παρατηρητή, η οποία βασίζεται στο ότι κάποτε κάποιος στάθηκε στο ίδιο σηµείο που τώρα 
βρίσκεται αυτός, έχουν οπωσδήποτε και κάτι να του υπενθυµίσουν: «Όλα αυτά τα ίχνη έχουν 
το ενδιαφέρον τους, ειδικά όταν συνοδεύονται από χρονολογία. Σε κάνουν να νιώθεις την πά-
ροδο του χρόνου και το πρόσκαιρο της ανθρώπινης ύπαρξης».1 
 
α. Από Παλαιά Πεντέλη 
 
Οι επιγραφές που συναντούµε στα υψώµατα πέριξ της Παλαιάς Πεντέλης ανήκουν ως επί το 
πλείστον σε εκδροµείς, κατασκηνωτές και φυµατικούς, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες «εστίες» 
επιγραφών σε άλλα σηµεία του βουνού, που σκαλίστηκαν κατά κύριο λόγο από βοσκούς.  
Η πηγή Κρύα Βρύση, στα βορειανατολικά της Παλαιάς Πεντέλης, αποτελούσε παλαιόθεν 

ένα από τους πιο σηµαντικούς εκδροµικούς προορισµούς της περιοχής, πράγµα που αποδει-
κνύεται από την πληθώρα επιγραφών πάνω στις µαρµαρόπλακες της πηγής. Εκεί υπάρχουν 
και κάποια σχέδια µε κυρίαρχο το σχήµα της καρδιάς. Ακολουθούν σταυρός, φυτό και το 
“µπράτσο” (ταστιέρα) µιας κιθάρας.  
Αρκετές άτεχνες και µισοσβησµένες επιγραφές βρίσκονται στην πλαγιά απέναντι από την 

πηγή αλλά και στην κορυφή του υψώµατος Κατσουλιέρης. Η ύπαρξη τόσων επιγραφών στον 
Κατσουλιέρη ερµηνεύεται προφανώς από τη θέα που προσφέρει η εν λόγω κορυφή. Επιγρα-
φές υπάρχουν και σε άλλα σηµεία της περιοχής. Ξεχωρίζει µια ανώνυµη επιγραφή µε τη χρο-
νολογία «1-10-45». Μια ουρά προεκτείνεται από το άνω άκρο του τελευταίου ψηφίου (5) της 
χρονολογίας. ∆εξιότερα ένα άλλο ακαθόριστο (ίσως ηµιτελές) σχήµα, και λίγο δεξιότερα ένα 
µπαστούνι ή γκλίτσα.  
Οι χρονολογίες των επιγραφών κυµαίνονται ανάµεσα στις δεκαετίες 1930-1950.  

 
 

                                                 
1 Παρ’εικός: «ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», κεφ. Σιβυλλικά Λαξεύµατα, τµ. 1.  (Βλ. www.iranon.gr) 
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Επιγραφές και σχέδια από την Κρύα Βρύση. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Επιγραφές από άλλα σηµεία της Π. Πεντέλης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
β. Από Νέα Πεντέλη 
 
Να ξεκαθαρίσω πως όταν λέω «Νέα Πεντέλη» εννοώ το δυτικό κοµµάτι του βουνού που βρί-
σκεται πάνω από τον οικισµό, έως τα όρια του Κοκκιναρά. Εστίες επιγραφών υπάρχουν λοι-
πόν στην περιοχή από το ύψος του νεκροταφείου Μελισσίων έως το νταµάρι του Κοκολάκη. 
Οι χρονολογίες κυµαίνονται ανάµεσα στο 1901-1974. Ξεχωρίζει µεγάλη ανάγλυφη παράστα-
ση του Μαγγίνα, στην οποία εικονίζεται µεγάλο ανθισµένο φυτό, γκλίτσα, τσαρούχι, µαχαίρι 
και η εντός πλαισίου επιγραφή «ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ 1961». Ο ίδιος Μαγγίνας σκάλι-
σε και µια άλλη επιγραφή στην πλαγιά απέναντι από το  ορυχείο (περί ορυχείου βλ. Α΄ τόµο) 
η οποία λέει: «ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ 26-11-1961 ΕΤΩΝ 17», ενώ από κάτω έχει σκαλί-
σει δύο γκλίτσες. ∆ίπλα υπάρχει και παλιότερη επιγραφή µε τη χρονολογία 1931. Ξεχωριστή 
επίσης είναι και η παράσταση πτηνού, καθήµενου πάνω σε δύο πλαίσια τα οποία εµπεριέχουν 
την επιγραφή «ΚοΣταΣ / ΣΣ. 1945».  
Οι ονοµασία που επικρατεί είναι του Μαγγίνα, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα ονόµατα 

όπως Στεργίου, Καπράλος, Κακαβούλας, Μακροδηµήτρης, Τούντας, Ρουσσάκης, Κιούσσης, 
Κράνης και αρκετά αρχικά ονοµάτων. Κάποιος έχει γράψει και την ιδιότητά του: «ΠΙΜΕ-
ΝΑΣ». Έχουν εντοπιστεί επίσης και δύο µικροί σταυροί αποµονωµένοι από άλλες επιγραφές, 
ο ένας εξ αυτών ισοσκελής.  

 
γ. Από Κοκκιναρά 
 
Εστίες επιγραφών έχω µέχρι στιγµής εντοπίσει στο παλιό λατοµείο του Κοκκιναρά και σε µια 
φυσική κρύπτη, τα βράχια της οποίας είναι γεµάτα επιγραφές βοσκών της περιόδου 1931-
1968. Ορισµένοι έχουν σκαλίσει ακόµα και την ηλικία τους, όλοι τους νεαροί (17, 18 και 22 
ετών). Ανάµεσα στις επιγραφές βρίσκεται και περίγραµµα ανθρώπινης κεφαλής. Από τα ονό-
µατα επικρατεί πάλι αυτό του Μαγγίνα, αλλά εµφανίζονται και τα ονόµατα Ράπτης, Μπακά-
λης, Μπηλιόνας και αρκετά αρχικά ονοµάτων.  
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Από Νέα Πεντέλη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Από Νέα Πεντέλη. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Από Κοκκιναρά. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 

δ. Από ∆ιόνυσο 
 

Η ΒΑ πλευρά της Πεντέλης διαθέτει µάλλον το µεγαλύτερο αριθµό επιγραφών από κάθε άλ-
λη περιοχή του βουνού. Ήδη είδαµε πληθώρα τέτοιων σκαλισµάτων στην περιοχή των πα-
λιών λατοµείων στην Αλούλα. Οι υπόλοιπες επιγραφές εντοπίζονται κυρίως σε µια περιοχή 
από τα Ελληνικά Μάρµαρα έως το ∆ιονυσοβούνι. Πολλές από τις επιγραφές συνοδεύονται 
από αφηρηµένα διακοσµητικά σχέδια, υπάρχουν όµως και πιο σαφή θέµατα, όπως γκλίτσες, 
µαχαίρια, σταυροί, ζώα, δέντρα και φυτά. Υπάρχει επίσης ένα σύµβολο των προσκόπων, ένα 
ακαθόριστο σκάλισµα που µοιάζει µε δύο αντικριστά ς (θυµίζουν όφεις), ενώ υπάρχουν και 
αρκετές επιγραφές φαντάρων του εκεί (πρώην) στρατοπέδου.  
Τα ονόµατα που συναντούµε στις επιγραφές είναι Μαγγίνας (αλλά και Μαγκίνας), Ζορ-

µπάς, Κλεφτάκης (απαντάται και µε τη συντοµογραφία Κλε), Πολήζος, Στεργίου, Μακροδη-
µήτρης, Νταβαναγγέλης, Αλεξανδρής, Χήρας, Γαβρίλης, Μπιµπίκος, Μεγαγηάνις, Τζαφέρης, 
Μάµαλης, Ευθυµίου, Αποστόλου, Σιδέρης, Καρα...όγος, και άλλα ακατανόητα ονόµατα ή λέ-
ξεις, όπως το «ΕΒΙΡΙΑ».  
Κάπου αλλού υπάρχει ένα τετράγωνο «κάδρο», όπου το περίγραµµά του διακοσµείται µε 

ρόµβους, ενώ µέσα σε αυτό υπάρχει η ακατανόητη επιγραφή: «∆ΕΟΧΤΟΙ / [...]Ε SSΟ84». 
Στην κορυφή του κάδρου και έξω από αυτό υπάρχει η χρονολογία «1968-9».  
Σε µία από τις επιγραφές των Μαγγιναίων υπάρχει η φράση «Ν.Κ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ...ΑΤΑ – 

ΤΗΝ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ Ε. 1916». 
Το σόι Μαγγίνας µπορεί να είναι ο κατ’ εξοχήν «άρχων των επιγραφών» κυρίως της Ν∆-∆ 

πλευράς του βουνού, όµως στη βόρεια πλευρά, Μαγγίνας και Ζορµπάς «συναγωνίζονται», µε 
το δεύτερο σόι να φαίνεται ότι κερδίζει αυτό τον τίτλο. Ένας µάλιστα ήταν αναµφίβολα από 
τους πιο πολυγράφους γιδοβοσκούς, έχοντας επιπλέον και κάποια καλλιτεχνική φλέβα, εφό-
σον του άρεσε να διακοσµεί τις επιγραφές του µε διάφορα αφηρηµένα σχέδια.  
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Η επιγραφική δραστηριότητα ξεκινάει τουλάχιστον από το 1876, σύµφωνα µε επιγραφές σε 
κοµµάτι µαρµάρου που χρησιµοποιήθηκε κατόπιν από τους λατόµους για την κατασκευή της 
µεγάλης καζάρµας (µιλήσαµε γι’ αυτή) πλησίον του λατοµείου Ραπεντώσας. Εκεί διακρίνο-
νται τα ονόµατα Μαγγίνας και Ζορµπάς. Είναι όµως αλλοιωµένο το όνοµα δίπλα στο 1876. 
Πρόκειται για την αρχαιότερη «ποιµενική» επιγραφή σε όλο το βουνό. Η δεύτερη παλαιότερη 
επιγραφή στην περιοχή του ∆ιονύσου είναι του 1897 και τη σκάλισε Ζορµπάς. Τη βρήκα σε 
βράχο επί της κορυφογραµµής του ∆ιονυσοβουνίου. Επίσης, σε δύο από τις επιγραφές των 
Ζορµπάδων υπάρχουν οι φράσεις «Η.Λ.Γ ΖΟΡΜΠΑΣ ΤΙΝ 20 ΓΙΝΑΡΙΟ ΕΜΕΡΑΝ ∆ΙΦΤΕ-
ΡΑ 1937», και «Η.Λ.Γ ΖΟΡΜΠΑΣ ΤΙΝ 21 ΓΙΝΑΡΙΟU 1937 ΕΜΕΡΑΝ ΤΡΙΤΙΝ».  

Mια ξεχωριστή µικρή «εστία» επιγραφών βρήκα στην περιοχή Παληάµπελο. Εκεί υπάρ-
χουν αρκετά ονόµατα, αρχικά και σχέδια όπως δέντρα, σταυροί, µια εκκλησία και κάτι που 
παραπέµπει σε κουκουβάγια. Υπάρχει ωστόσο και ένα σχέδιο που ξεχωρίζει αλλά και δεν ε-
παναλαµβάνεται πουθενά αλλού. ∆εν ξέρω τι σκοπό είχε ακριβώς αυτός που το σκάλισε, ό-
µως µοιάζει πολύ µε σειρά από βαγονάκια ή κάρα, οι τροχοί των οποίων «κυλούν» πάνω σε 
δύο οριζόντιες γραµµές που θα µπορούσαν να παριστάνουν δρόµο, ή σιδηροτροχιές. Αν  αυτό 
αληθεύει, το πρωτοφανές τούτο εύρηµα πιθανώς να σχετίζεται µε κάποιους µικρούς σωρούς 
από µπάζα εξόρυξης που βρίσκονται στο ίδιο σηµείο. Ίσως το σκάλισµα να υποδεικνύει την 
ύπαρξη κάποιου λατοµείου ή ορυχείου (στην ίδια πάντα περιοχή). Ωστόσο κάτι τέτοιο µέχρι 
σήµερα δεν έχει βρεθεί. 
 
 

   
Η επιγραφή του Ζορµπά µε τη χρονολογία 1897  

στο ∆ιονυσοβούνι (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Η επιγραφή µε τη χρονολογία (1)876 στη Ραπεντώσα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Από ∆ιόνυσο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Από ∆ιόνυσο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
 
 
 
 



 322 

 
 

 
Από ∆ιόνυσο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ. Πάνω αρ. φωτ. ∆. ∆ρόλαπας) 
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Από ∆ιόνυσο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Από ∆ιόνυσο. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Από ∆ιόνυσο. (Φωτ. ∆. ∆ρόλαπας) 



 326 

 
Σχέδια και επιγραφές απ’ το Παληάµπελο. Στην αριστερή φωτ. (πάνω δεξιά) το ξεχωριστό σκάλισµα 

µε τα «κάρα». (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
 

 
Το σκάλισµα µε τα «κάρα» σε κοντινό πλάνο (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
ε. Από Μαυρηνόρα 

 
Στη Μαυρηνόρα είναι λιγότερες οι επιγραφές και πολύ πιο διασκορπισµένες. Έτσι, στους α-
νατολικούς πρόποδες του βουνού υπάρχει µια µεµονωµένη επιγραφή που ξεχωρίζει για το 
περιεχόµενό της: «Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ». Αργότερα, κάποιος πρόσθεσε ένα Η στην επι-
γραφή αλλάζοντας το νόηµα: «Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ». Σε άλλο σηµείο αρκετά ψηλό-
τερα υπάρχει σχεδίασµα εκκλησίας µε τρεις τρούλλους και σταυρούς πάνω στις κορυφές. Στο 
εσωτερικό της αριστερής εκκλησίας υπάρχει κάτι που µοιάζει µε τριφύλλι, στη µεσαία εκ-
κλησία ο αριθµός 55 (χρονολογία) και στη δεξιά το ηµιτελές περίγραµµα πτηνού (υπάρχει 
µόνο το άνω µέρος του). Το «θεµέλιο» της εκκλησίας αποτελεί πλαίσιο εντός του οποίου 
βρίσκεται χαραγµένο το όνοµα «Σ.Κ. ΣΤΕΡ» (Στεργίου). Σε δύο ακόµα σηµεία υπάρχουν 
διάφορες άλλες επιγραφές. Κρυµµένη στη βλάστηση βρίσκεται µικρή βραχώδης επιφάνεια 
γεµάτη ονόµατα, αρχικά και χρονολογίες. Ψηλότερα, στο Κακό Μελίσσι υπάρχουν αρκετές 
αλλά αρκετά φθαρµένες επιγραφές πεζοπόρων και γιδοβοσκών. Εκεί εµφανίζονται τα εξής 
ονόµατα: Στεργίου, Πράπας, Τσίρκας, Ζορµπάς, Σπανός, Μπατρής, Κόκκαλης, Γ...ργάρας, 
Λήδα, καθώς και όνοµα Κωνσταντίνος Αν συνοδευόµενο από εγχάρακτο σταυρό. ∆εν λεί-
πουν βεβαίως και τα αρχικά ονοµάτων.  
Επίσης, όπως µε πληροφόρησε ο Ν. Νέζης (στέλνοντάς µου φωτογραφίες) σε µια ράχη της 

Νταού πάνω από το νεκροταφείο είδε δύο επιγραφές µε τη χρονολογία 1924 και την ηµερο-
µηνία 5/10/1945, όπου την τελευταία υπογράφει ο Καπράλος.  
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στ. Από Αγριλίκι 
 
Το Αγριλίκι φέρει µεγάλο αριθµό εγχάρακτων επιγραφών. Αυτές καλύπτουν το διάστηµα 
1926-1954, και προέρχονται από βοσκούς της Ραπεντώσας, του ∆ιονύσου και του Μαραθώ-
να. Τα ονόµατα που διαβάζονται στις επιγραφές είναι τα ακόλουθα: Μαγγίνας, Ζορµπάς, 
Κλεφτάκης, Τσούκας, Σπανός, Πανάς, Μανώλης (επίθετο), και Γεόργιος ...αρου... . Υπάρ-
χουν και εδώ βέβαια αρκετά αρχικά µε χρονολογίες. Οι σχεδιαστικές αναπαραστάσεις είναι 
ελάχιστες. Η επιγραφή του Τσούκα συνοδεύεται από δύο φιγούρες τσελιγκάδων µε φουστα-
νέλλες και γκλίτσες στο χέρι. Σε µία από τις επιγραφές του Σπανού υπάρχει σχέδιο µαχαι-
ριού, ενώ σε άλλο σηµείο υπάρχει σκάλισµα που µοιάζει µε φυτό η δέντρο.  
Αρκετές επιγραφές υπάρχουν και σε σπήλαιο στη ΒΑ πλευρά του βουνού.  

 
ζ. Από Σκάρπα 
 
Η Σκάρπα έχει κι αυτή πολλές επιγραφές οι οποίες εντοπίζονται σε δύο σηµεία, στην ανατο-
λική πλευρά του βουνού. Και εδώ τα ονόµατα είναι πάνω-κάτω τα ίδια, αλλά εµφανίζονται 
και κάποια καινούρια: Μαγγίνας, Μπισµπιρούλας, Ζορµπάς, Μπιµπίκος, Τσούκας, Μπατρής, 
Τσόγκας, Φλώρος, Πολήζος, Νάνος, Χιοβέλις, Κονταρίνης, Φάρος, και πληθώρα αρχικών 
ονοµάτων. Τα σκαλίσµατα της Σκάρπας καλύπτουν το διάστηµα 1914-1960. Και εδώ τα δια-
κοσµητικά σχέδια είναι ελάχιστα, είναι όµως ίσως τα πιο πολύπλοκα και καλοσχεδιασµένα 
σκαλίσµατα σε ολόκληρη την Πεντέλη. Το ένα σχέδιο απεικονίζει φυτό µέσα σε γλάστρα. 
Εντυπωσιακή είναι η ακρίβεια στα φυλλαράκια του φυτού. Το δεύτερο δείχνει κάτι που µοιά-
ζει µε φυτό όµως πρόκειται για αφηρηµένο σχέδιο. Αυτό συνοδεύεται από την επιγραφή «ΒΓ. 
ΧΠΜΠΑ / ΤΗΝ 20 ΑΠΡΙΛΙΣ 1953». Αλλού εικονίζεται µαχαίρι µε την επιγραφή «Κ.Η 
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ...ΕΤΟΣ ΤΙ [Ν] 2-6-1931 / Ο Ι∆ΙΟΣ / ΣΤΙΡΦΑRΙΣ ΜΑΑΧΕΡ ΜΑ-
ΧΕ[ΡΙ]». Το «µααχέρ» (βλάχικη προφορά) παραπέµπει στη λέξη «µαχαίρι», ενώ η ίδια η λέ-
ξη «µαχέρι» βρίσκεται πάνω στη λεπίδα του µαχαιριού.  
Σε άλλη επιγραφή βλέπουµε σταυρό µε τα άκρα του να καταλήγουν κι αυτά σε σταυρούς, 

ενώ ο κυρίως σταυρός εδράζεται πάνω σε βάση από την οποία φύονται δύο «ουρές» που οι 
άκρες τους ακουµπούν πάνω στο σταυρό. ∆ίπλα σε αυτό, ένα απλοϊκό δέντρο. Η συνοδευτική 
επιγραφή λέει «ΜΠΙΖΠΙΡΟΥΛΑΣ 1956». Υπάρχουν όµως και κάποια άλλα µικρότερα σε 
µέγεθος ακαθόριστα σχέδια, και ίσως ηµιτελή. Επίσης, σε µία από τις επιγραφές του Ζορµπά 
διαβάζουµε τη φράση: «και «Ε.Σ ΖΟΡΜΠΑΣ ΤΗΝ 26 ΜΑΗΟΝ 1922 ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕ-
ΒΗ ΚΗΟΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. ΒΛΑΧΟΠΗΜΕΝΑΣ». 

 
η. Από Σταµάτα 
 
Στην πλαγιά ενός κατάφυτου υψώµατος (από τα πολλά) στην περιοχή της ηµιορεινής Σταµά-
τας βρήκα λίγες επιγραφές βοσκών. Εδώ διαβάζουµε ονόµατα όπως Μαγγίνας, Φλώρος, Κα-
ραγιώργος, όµως υπάρχουν και κάποια δυσανάγνωστα ονόµατα και αρκετά αρχικά. Αυτά τα 
σκαλίσµατα χρονολογικά κυµαίνονται στο διάστηµα 1906-1956. 
 
θ. Στην κορυφή 
 
Σε κάποια απ΄ τα βράχια που κοσµούν την κορυφή της Πεντέλης βρέθηκαν κι άλλες επιγρα-
φές και δύο πρωτότυπα σχέδια βυζαντινών δικέφαλων αετών. Στον ένα αετό έχουν σχεδια-
στεί µόνο τα κεφάλια, και ένα στέµµα βρίσκεται πάνω από αυτά. Ο άλλος αετός έχει σχεδια-
στεί ολόκληρος, έχει ανοιγµένες φτερούγες και πάνω από τα κεφάλια υπάρχει επίσης στέµµα. 
Ακολουθούν τα ονόµατα των βοσκών: Μαγγίνας, Νταβαναγγέλης, Μακροδηµήτρης, Μεγα-
γιάννης, Πράπας, Μάµαλης, Πολήζος, Γεοργανάς, και το όνοµα Πάβλος. Υπάρχουν και πολ-
λά αρχικά ονοµάτων. Τα σκαλίσµατα καλύπτουν το διάστηµα 1887-1966.  
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Οι δύο επιγραφές από την Νταού. (Φωτ. Ν. Νέζης) 

 

 
Από Μαυρηνόρα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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 Από Αγριλίκι. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ)  
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Από Σταµάτα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 

 
Από Σκάρπα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Από Σκάρπα. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 
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Από την κορυφή της Πεντέλης. (Φωτ. ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ) 

 
 
 



Κεφάλαιο 18 
 

ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ 
 
 
Στον Β΄ τόµο αναφερθήκαµε στους θρύλους οι οποίοι γεννήθηκαν µέσα από τα παλιά χριστι-
ανικά µνηµεία του βουνού. Εδώ παρατίθεται το υπόλοιπο λαογραφικό υλικό, όπως το κατέ-
γραψαν οι παλιοί µελετητές των αττικών θρύλων και παραδόσεων. Καταθέτω επίσης και ορι-
σµένους θρύλους τους οποίους έµαθα τυχαία από κάποιους κατοίκους του βουνού.  
 

1. ΘΡΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΥΚΙΣΣΑ 
 
Μπορούµε να φανταστούµε πώς θα φαινόταν µια γυναίκα σαν τη Σοφία ντε Μαρµπουά στα 
µάτια των Αθηναίων της εποχής εκείνης, οι οποίοι είχαν την τάση να αποδίδουν µεταφυσικές 
ιδιότητες σε οτιδήποτε ήταν ξένο στα µάτια τους. Και πραγµατικά, µια Γαλλίδα ντυµένη στα 
λευκά, σαν αρχαία ιέρεια ή νεράιδα, µε ένα άκρως µυστηριώδη χαρακτήρα και αλλόκοτες 
πράξεις, όπως το να ταριχεύσει το σώµα της νεκρής κόρης της και να συνοµιλεί µαζί της σαν 
να είναι ζωντανή, οπωσδήποτε ήταν πράγµατα που τάραζαν κατά πολύ τα νερά της λογικής 
και της πραγµατικότητάς τους. Η εικόνα που έδινε η ∆ούκισσα στους Αθηναίους, καθώς και 
σε όσους τη συναναστρέφονταν, περιγράφεται από τον Καιροφύλλα: «Η ζωή της ήταν γεµάτη 
µυστήριο. Άφηνε πάντα πολλά ερωτηµατικά να αιωρούνται γύρω της. Ερωτηµατικά που έκαναν 
την υψηλή κοινωνία που συναναστρεφόταν, αλλά και τον απλό κόσµο που τη γνώρισε, να προ-
σπαθούν µε κάθε τρόπο να βγάλουν κάποιο συµπέρασµα. Αλλά µάταια. Ένα πυκνό σκοτάδι α-
πλωνόταν παντού, σε όλες τις κινήσεις της, σε κάθε πράξη της, σε κάθε ενέργειά της. Σε όλα 
υπήρχε ένα µεγάλο ερωτηµατικό. [...] Μερικοί έλεγαν ότι δεν πρέπει να είναι διανοητικά ισορ-
ροπηµένη. Άλλοι ισχυρίζονταν ότι πρέπει να έχει κάποια φρενοπάθεια. Ήτανε όµως τρελή;» 
Ειδικά την περίοδο που η ∆ούκισσα κρατούσε το ταριχευµένο κορµί της Ελίζας στα σκο-

τεινά υπόγεια του σπιτιού της, οι διαδόσεις έδιναν και έπαιρναν. Απέφευγαν να περάσουν 
από το σπίτι της τις νύχτες, γιατί πίστευαν ότι το µέρος ήταν στοιχειωµένο· ενώ µετά τη φω-
τιά που κατέκαψε το σπίτι, οι περισσότεροι µιλούσαν για «κατάρα Θεού». Υπήρξαν βέβαια 
και άλλοι που ισχυρίζονταν ότι άγνωστοι έβαλαν τη φωτιά, εξαιτίας της (όπως λεγόταν τότε) 
συµπάθειας της ∆ούκισσας για τους Εβραίους.  
Ο Γιώργος Χατζησωτηρίου περιγράφει τις διηγήσεις των παλιών γερόντων από το Λιόπεσι 

για την εποχή εκείνη: «Η µάνα, λέγανε, είχε τρελλαθεί. Έκοψε απότοµα κάθε περίπατο που έ-
κανε προς το Χαλάνδρι και το Γαργηττό. Έκλεισε το σπίτι της σ’ όλο τον κόσµο, τον οποίον λες 
και µισούσε. ∆εν ήθελε να βλέπει ακόµη και εκείνους που της πήγαιναν φρέσκο ψωµί, αυγά, 
σύκα ή ό,τι άλλο, ανθρώπους απλούς που τη λάτρευαν. Γύριζε µε µια άσπρη νυχτικιά γύρω από 
το ανάκτορο νύχτες, έτσι που νόµιζαν ότι ήταν κάποια νεράιδα. Λέγανε ακόµα πως τόσοι και 
τόσοι Λιοπεσιώτες, ιδίως τσοπάνηδες, περαστικοί από το µέρος, έβλεπαν σε ένα ισόγειο µέρος, 
θαµπό φως και πως άκουαν συχνά αναφυλλητά ή µονόλογο µουρµουριστό. Όποτε θυµόταν, ό-
ποτε της ερχόταν η “ λόξα” της, ο άσβηστος πόνος της, κατέβαινε κι έκανε ώρες ατελείωτες τις 
νύχτες, συντροφιά µε την κόρη της. Από τότε οι περαστικοί απέφευγαν να περάσουν από κει, 
γιατί πίστεψαν ότι το σπίτι είχε στοιχειώσει. Η εντύπωση αυτή κράτησε µέχρι τις αρχές του αιώ-
να µας. Η θεία µου η Μαρίνα του Κορρού, γεννηµένη στο Γαργηττό, µου ανέφερε ότι ο πατέρας 
της ο Πέτρος της απαγόρευε να περάσει από εκεί, από τα ερείπια, που φύλαγε ένας καλοκάγα-
θος γεράκος, σχεδόν αόµµατος. Είπαµε ερείπια, γιατί η κακή τύχη κυνήγησε τη Σοφία αλύπητα. 
Μια πυρκαγιά, από άγνωστη αιτία, έκαψε το ανάκτορο και αποτέφρωσε τη νεκρή, τη µέχρι πά-
θους, τη µέχρι παραλόγου πολυαγαπηµένη της κόρη. Ύστερ’ απ’ αυτά, η ∆ούκισσα της Πλακε-
ντίας σερνόταν απλώς στη ζωή άβουλη, τρελλή, κακή, ιδιότροπη. Λίγα χρόνια της απόµεναν και 
το 1854 άφησε εδώ την τελευταία της πνοή, σχεδόν έρηµη, µε τους πολυάριθµους σκύλους της, 
λιπόσαρκη, φάντασµα θάλεγε, µε λευκή περιβολή».1 

                                                 
1 «Ιστορία, Θρύλοι και Παραδόσεις του Πεντελικού Βουνού»: Γ. Χατζησωτηρίου: «Σύντοµο Οδοιπο-
ρικό στην Πεντέλη από έναν Μεσογείτη», σελ. 63. 
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Το παρουσιαστικό της ∆ούκισσας φαίνεται ότι στοίχειωσε για τα καλά τους ανθρώπους, οι 
οποίοι ισχυρίζονταν πως ακόµα και µετά το θάνατό της έβλεπαν το φάντασµά της να περιφέ-
ρεται στα ερείπια των κτιρίων της και στα δάση της Πεντέλης. Ο ∆ηµ. Καµπούρογλου δια-
σώζει αυτούς τους θρύλους: «Η σκιά της ∆ουκίσσης δεν πλανάται µόνον γύρω από το έρηµον 
και κατάλευκον παλαιογοτθικού ρυθµού παλάτι της, το βγαλµένον ολόκληρον και αυτό από τα 
σπλάχνα του βουνού των µαρµάρων – την είδε στην λάµψην του φεγγαριού ένας παλαιός φύλαξ 
της Μονής. ∆εν πλανάται µόνον γύρω από τον τάφον της κόρης της, αλλ’ από κορφή σε κορφή, 
σαν να πετά, βρίσκεται έξαφνα κάτω στο Θαλάσσι και τριγυρίζει να βρη τη βαρκούλα της. Ούτε 
ίχνος δεν υπάρχει πλέον από την ωραίαν αυτήν βαρκούλαν µε τα κοµψά κουπιά, που την οδη-
γούσε µόνη της το βράδυ-βράδυ και παρεδίδετο εις τα όνειρά της, ενώ οι νεροχελώναις την ε-
βαυκάλιζαν µε το τρεµουλιαστό τους παράπονον».1 Τα ίδια, όπως είδαµε και σε άλλο κεφάλαιο 
άκουσε και ο Denton J. Snider όταν ρώτησε ένα χωρικό για το παλάτι της ∆ούκισσας, µαθαί-
νοντας πως αυτή, αν και νεκρή προ πολλού, ακόµα στοιχειώνει το σηµείο όπου κάποτε κα-
τοικούσε. Αλλά και ο Σταύρος ∆. Κούρτης, σε άρθρο του για την παλιά Αθήνα δε θα παρα-
λείψει να αναφερθεί στους θρύλους αυτούς: «Η ∆ούκισσα, έρηµη πια, αποτραβήχτηκε στην 
Πεντέλη, κι άφησε εκεί την πνοή της. Μα η σκιά της πλανιέται ακόµη στους δρυµούς του βου-
νού. Οι αέρινοι πέπλοι της ανεµίζουν στο καστέλο της ροδοδάφνης. Και τα παλάτια, που έκτισε, 
θυµίζουν το πέρασµά της από τον Τόπο...»2  
Και για την Tourelle έλεγαν ότι στα υπόγειά της ακούγονταν πολλές φορές µουρµουρητά 

και θρήνοι.  
 

2. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΤΑΒΕΛΗ 
 

Λεγόταν πως υπάρχει ένα φάντασµα το οποίο κάνει την εµφάνισή του κυρίως στη Σπηλιά. 
Πρόκειται για ένα θεόρατο γενειοφόρο φουστανελά, ο οποίος εµφανίζεται εκεί από το πουθε-
να, ή από τα ερείπια του αρχοντικού της ∆ούκισσας της Πλακεντίας, κουβαλώντας µια φρα-
ντζέζικη κασετίνα από σκαλισµένο µαόνι. Η σιλουέτα στέκεται για λίγο, σταυροκοπιέται κι 
εξαφανίζεται. Οι άνθρωποι πίστευαν πως είναι το φάντασµα του Νταβέλη ή του Μπίµπιση.  
 

3. ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 
 
Τα πολύ παλιά χρόνια οι βοσκοί κατέβαιναν σχεδόν κάθε βράδυ έντροµοι από την περιοχή 
των αρχαίων λατοµείων και της Σπηλιάς γιατί έβλεπαν, καθώς έλεγαν, φαντάσµατα να περι-
πλανιούνται εδώ και εκεί, και θεωρούσαν την περιοχή στοιχειωµένη. Το θρύλο έµαθα από 
την Ε.Σ που δούλευε ως καθαρίστρια στη µονή Πεντέλης. Ή ίδια, όταν ήταν µικρή θυµάται 
τους παππούδες της να διηγούνται αυτές τις ιστορίες και να σταυροκοπιούνται από την τρο-
µάρα τους. Είχαν ανέβει εκεί και παπάδες από τη µονή για εξορκισµό.  
 

4. ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΕΤΣΙΝΙΑΡΗ∆ΩΝ 
 
Η λαογράφος Αγγελική Τσεβά, µέσα από συζητήσεις που είχε µε τους εναποµείναντες  µεσο-
γείτες ρετσινιάρηδες κατέγραψε και τους θρύλους που γεννήθηκαν από τη διαµονή τους στα 
δάση: «Ο ήλιος είχε γείρει για τα καλά. Κουρνιάσανε στις καλύβες τους οι εργάτες. Φάγανε 
ψωµί γρήγορα-γρήγορα, και µετά οι άνδρες έφυγαν. Κάθε βράδυ συναντιόντουσαν όλοι µαζί, 
πίναν τη ρετσίνα τους και τα λέγανε. Ενώ στις καλύβες οι γυναίκες ετοίµαζαν τα απαραίτητα 
της άλλης µέρας. Έτσι κι απόψε κατέβασαν µερικά ποτήρια, ήρθαν στο κέφι κι άρχισαν το τρα-
γούδι. Το πρώτο τραγούδι ήταν αρβανίτικο και το ’παν για τον νεαρό Κορωπιώτη που ’ταν αρ-
ραβωνιασµένος. [...] 
Ήθελαν να πουν κι άλλα τραγούδια µα κάτι τους σταµάτησε. Ακούστηκαν κάπου εκεί κοντά 

τους κλαρίνα, νταούλια, σαντούρια, γέλια λες και γινόταν κάποιο γλέντι.  
Τέτοια όργανα και φωνές άκουγαν συχνά, όλα τα χρόνια µα κανένας δεν έβλεπε τίποτα. Κι 

έλεγαν µόνοι τους. Χορεύουν τα αγερικά (οι νεράιδες – οι λάµιες). Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι 

                                                 
1 «Ο Αναδροµάρης της Αττικής», σελ. 68-69. Βιβλιοπωλείο ∆.Ν. Καραβία, Αθήνα 1920. 
2 «Στην Αθήνα πριν από 150 χρόνια», περιοδικό Νέα Εστία, τ. 1349, σελ. 490. 
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µας ο ένας κοντά στον άλλον κι άρχισαν να συζητάνε για τα ανεξήγητα φαινόµενα που συνά-
ντησαν στο βουνό της Πεντέλης. 
Αρχίζει κάποιος. Πριν δύο µέρες πήγα στο Κατσουλέθρι1 για ρετσίνι. [...] Πήγα πολύ πρωί. 

Είπα να κοιµηθώ λίγο µέχρι να χαράξει. ∆εν θα ’χε περάσει πολύ ώρα και ξύπνησα από ένα 
νανούρισµα. Τότε αντίκρυσα µπροστά µου ένα πανύψηλο και ολόγυµνο άνδρα. Το µόνο που 
φορούσε ήταν ένα τεράστιο καπέλο που είχε σχήµα µανιταριού. Σηκώθηκα και τότε αυτός έφυγε 
τρέχοντας µέσα στο δάσος ουρλιάζοντας.  
Η γυναίκα µου λέει κάποιος άλλος χθες κατά τη µια το µεσηµέρι πέρναγε µπροστά από το πα-

λάτι της ∆ούκισσας. Παντού ερηµιά. Είχε ένα περίεργο συναίσθηµα φόβου. Ξαφνικά βλέπει 
µπροστά της σε απόσταση περίπου 50 µέτρα ένα κοριτσάκι, που δεν το ’κανε πάνω από δέκα 
χρόνια, να έρχεται προς το µέρος της. Τα µαλλιά του ήσαν µακριά και τεντωµένα προς τα πάνω 
λες και κάποιος µαγνήτης τα τράβαγε. ∆εν πρόλαβε να ψάξει πολύ το θέµα και ένας ανεµο-
στρόβιλος τύλιξε το παιδί και χάθηκαν µαζί σ’ ένα ερειπωµένο σπίτι που ήταν κάπου εκεί.  
Θυµόµαστε, λέει κάποιος άλλος τον βλάχο που βόσκει εδώ στη Μεντέλη

2 τα πρόβατα και που 
τον λέγανε τρελλό. Θα σας πω εγώ γιατί τον λένε τρελό! Μια µέρα εκεί που έβοσκε τα πρόβατά 
του, βλέπει να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα πολύ µεγάλο πράγµα σαν µανιτάρι που είχε φώτα 
γύρω-γύρω, και να προσγειώνεται σε µικρή απόσταση µπροστά του. 
Άνοιξαν κάτι πόρτες και βγήκαν δύο άνθρωποι που µοιάζανε µε δύτες. Του µιλήσανε λέει µε 

τη σκέψη. Του ζήτησαν να πάει µαζί τους. Εκείνος όµως αρνήθηκε κι αυτοί έφυγαν λέγοντας 
πως θα ξανάρθουν. Όπου τόλµησε να πεί το περιστατικό τον είπαν τρελλό».  
Στο τέλος του κειµένου η Α. Τσεβά σηµειώνει εµφαντικά: «Τα ανεξήγητα περιστατικά δεν 

σταµάτησαν ποτέ να συµβαίνουν στο βουνό της Πεντέλης, ακόµη και σήµερα και να αποτελούν 
ένα πρόσθετο λαογραφικό υλικό σχετικό µε τις λαϊκές προλήψεις».3 

 
5. ΘΑΛΩΣΣΙ, Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΛΙΜΝΗ 

 
Μια φορά κι ένα καιρό, υπήρχε στην Πεντέλη µια λίµνη, το Θάλλωσι ή Θαλάσσι όπως την 
έλεγαν, η οποία βρισκόταν στους πρόποδες του κατάφυτου λόφου του Προφήτη Ηλία, ή αλ-
λιώς, Ορφικού Λόφου. Οι παλιοί Πεντελιώτες, ισχυρίζονταν πως η λίµνη ήταν «στοιχειωµέ-
νη», ένας τόπος όπου «κακές» Νεράιδες και Λάµιες κάνουν την εµφάνισή τους εκεί για να 
βλάψουν τους ανθρώπους. Ο Γεώργιος Χατζησωτηρίου αναφέρει σχετικά: «Ένα από τα πα-
ράξενα της Πεντέλης είναι ότι είχε κάποτε, ακόµα µέχρι εδώ και µισό αιώνα, λίµνη. Μάλιστα 
αγαπητοί µου! Λίµνη µικρή βέβαια και όχι βαθιά. Λεγόταν Θάλωσσι ή Θαλάσσι και βρισκόταν 
ελάχιστα χλµ, δυτικότερα της Νέας Πεντέλης. Σήµερα δεν ξέρω αν υπάρχει ή γεµίζει η λίµνη µε 
νερό, ύστερα από βροχές. Ούτε την είχα δει. Όµως έχω ακούσει για αυτήν. Περιβάλλεται µε 
θρύλους. Ότι ήταν γιοµάτη από Λάµιες και Νεράιδες. Λίµνη κακιά, αφού καταπίνει ή πνίγει αν-
θρώπους. Έτσι τουλάχιστον µου αφηγήθηκαν παλιοί τσοπάνηδες του χωριού µου, ο Γερο-
Μιστόκλης ο Σπανός και ο Χρήστος Μεγαγιάννης».4  
 

6. Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 
 
Από τον Νικόλαο Πολίτη διαβάζουµε µια διήγηση για την κόρη ενός παπά από το Χαλάνδρι, 
η οποία αρπάχτηκε από τις Νεράιδες της Πεντέλης: «Η θυγατέρα του παπά του χωριού, ένα 
κορίτσι δώδεκα έως δεκατριών χρονών, αν και την αγαπούσαν πολύ οι γονείς της και της έκα-
ναν ό,τι ήθελε, φαινόταν πάντοτε θλιµµένη και µελαγχολική. Και όταν µπορούσε έφευγε από το 
χωριό και πήγαινε στο βουνό στην Μεντέλη, µέσα στα ρουµάνια. Εκεί έµενε από την αυγή του 
θεού ως τη νύχτα. Πολλές φορές πετούσε το πανωφόρι της και έζωνε καλά ένα κοντό φουστα-
νάκι που φορούσε µονάχα για να είναι πιο ελεύθερη να πηδά. Οι γονείς της λυπόνταν πολύ που 
την έβλεπαν έτσι, µα δεν µπορούσαν να την εµποδίσουν γιατί καταλάβαιναν πως ήταν οι Νεράι-
δες που την τραβούσαν. Ο παπάς, ο πατέρας της, συχνά την πήγαινε στην εκκλησία και της διά-

                                                 
1 Σήµερα λέγεται Κατσουλιέρης, και πρόκειται για βραχώδες ύψωµα πάνω από την Παλαιά Πεντέλη.  
2 Έτσι ονόµαζαν την Πεντέλη οι κάτοικοι των Μεσογείων. 
3 «Ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού», σελ. 74-75. 
4 Ό.π., σελ. 64. 
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βαζε ευχές µα δεν την έκανε καλά. Όσο πέρναγε ο καιρός και µαράζωνε, ώστε που πέθανε, για-
τί οι Νεράιδες την ήθελαν».1 
 

7. Ο ΜΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΝΑΣ 
 
Στη σπηλιά των Μοιρών που βρίσκεται στον Κοκκιναρά (βλ. Α΄ τόµο) υπήρχε ένας µάγος, ο 
οποίος λεγόταν πως είχε την ικανότητα να επικοινωνεί µε τις υποχθόνιες θεότητες και να α-
νακοινώνει τα αποτελέσµατα σε όσους τις επικαλούνταν. Γράφει ο Καµπούρογλου: «Και εις 
την Πύρνα της Κηφισίας επίσης παραδίδοται η ύπαρξις Μοιρών. Εκεί όµως προστίθεται και εις 
Μάγος, όστις εκ διαδοχής είχε το προνόµιον να συνεννοήται µετά των Μοιρών να ν’ αγγέλη τ’ 
αποτελέσµατα εις τους επικαλουµένους ταύτας. Έσχατος µνηµονεύεται Τσαρουχάς τις· αναφέ-
ρεται δε και Αθηναϊκή οικογένεια, ήτις έλαβε πικράν πείραν της ευνοίας των Μοιρών προς τον 
Μάγον· διότι επερωτήσας ούτος κατά τον συνήθη τρόπον “Μοίραι των Μοιρών” περί του µέλ-
λοντος της µεγάλης κόρης της οικογενείας, έλαβεν απάντησιν, ην δεν ηθέλησε ν’ ανακοινώση 
ταύτη, τέλος παρακληθείς θερµώς υπό της θείας της κόρης, επικαλεσθείσης την ψυχήν αυτού, 
απήντησε: “ το κορίτσι θ’ αργήση να πανδρευθή· σαν πανδρευθή, θα πάρει γέρον άνδρα· δεν θα 
ζήσει καλά, δεν θα κάµη παιδί, και µετά τέσσαρα χρόνια αφού πανδρευθή θα πεθάνη”. Το δε 
µέλλον δεν διέψευσε τον Μάγον πραγµατωθεισών εντελώς των προρρήσεών του. Ο Τσαρουχάς 
ερχόµενος εις τας Αθήνας συχνά έφερε τας διαφόρους µοιραίας αποφάσεις εις οικογενείας, αί-
τινες είχον µεταβή όπως επερωτήσωσι τας Μοίρας της Πύρνας».2 
Υπενθυµίζω εδώ, ότι τον ίδιο θρύλο αναφέρει και ο περιηγητής Christopher Wordsworth, 

όπως είδαµε σε άλλο κεφάλαιο.  
 

8. Η ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΜΕ ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 
 
Ο θρύλος της γουρούνας µε τα γουρουνάκια είναι ένας θρύλος γνώριµος παντού στην Ελλά-
δα. Λένε πως η γουρούνα ταξιδεύει κάτω από τη γη, και πολλές φορές οι άνθρωποι ακούνε το 
υποχθόνιο µουγκρητό της στις ερηµικές τοποθεσίες. Λέγεται και Βασίλισσα µε την Άµαξα.  
Από παλιά κάτοικο της Νέας Πεντέλης, την Ε.Γ., έµαθα για τη σχετική παράδοση και στην 

περιοχή της Πεντέλης όπου οι ντόπιοι την άκουγαν τις νύχτες να περνάει κάτω από τη γη.  
 

9. Ο ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΝΑ 
 

Στις κορυφές του Βρανά οι άνθρωποι έλεγαν ότι περιφέρεται ένας γιγάντιος καβαλάρης που 
βαστάει ρόπαλο.3 Κάτι αντίστοιχο για τον καβαλάρη λέει και ο Κώστας Ρωµαίος στο βιβλίο 
του «Το Αθάνατο Νερό»: «Και στου Βρανά αντίκρυ στα ριζοβούνια, φαίνεται καµιά φορά τη 
νύχτα να τρέχει ένας µικρός καβαλάρης».  
 

10. ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΚΟΝΕΡΑΣ 
 
Στο Κάτω Σούλι υπάρχει µια λίµνη που λέγεται ∆ρακονέρα, και το βουνό δίπλα της ∆ρακο-
νέρα επίσης. Εκεί υπάρχει µια µικρή σπηλιά όπου µέσα της κατοικεί ένα στοιχειό. Κανείς δεν 
τόλµησε να µπει ποτέ εκεί µέσα, εκτός κι αν έµπαιναν πολλοί κι αρµατωµένοι.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 «Παραδόσεις», τόµ. Α΄, εκδ. Εργάνη, Αθήνα 1965. 
2 «Ιστορία των Αθηναίων», τόµ. Α΄, εκδ. Παλµός-Αντωνόπουλος, σελ. 271-272. 
3 «Παραδόσεις», τόµ. Α΄, εκδ. Εργάνη, Αθήνα 1965. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Κάπου εδώ φτάνουµε στο τέλος της ιστορίας του Πεντελικού βουνού. Προσπάθησα να είµαι 
όσο το δυνατό πιο σχολαστικός στο εγχείρηµα αυτό, και ελπίζω τούτη η ιστορική «τριλογία» 
να φανεί χρήσιµη στους πιθανούς ενδιαφερόµενους. Πολύ περισσότερο δε, ελπίζω να βρεθεί 
µελλοντικά κάποιος άλλος, που θα προχωρήσει ακόµα παραπέρα, ρίχνοντας περισσότερο 
φως στα µεγάλα άγνωστα και σκοτεινά κοµµάτια της πεντελικής ιστορίας. 
Πρόκειται για µια ιστορία, που όσο ενδιαφέρον και να ’χει η διαδικασία αναζήτησης, εύρε-

σης και συναρµολόγησης των κοµµατιών της από κάποιον «εµµονικό» µε την Πεντέλη, δεν 
παύει να αποτελεί παρά το χρονολόγιο της σταδιακής καταστροφής του βουνού, και παράλ-
ληλα µια παρουσία προσωπικοτήτων που κάθε άλλο παρά σηµαντικές και αξιοσέβαστες εί-
ναι, και που δυστυχώς η κάθε µια από αυτές άφησε το δικό της µιαρό στίγµα πάνω σε ένα 
βουνό που ποτέ δεν τους ανήκε όπως οι ίδιοι νόµιζαν. 
Είναι µια ιστορία που πολλοί θα χαρακτήριζαν (ειδικά οι κάτοικοι του βουνού) «λαµπρή», 

«τρισένδοξη», τα δε πρόσωπα που συνδέονται µε αυτή θα αναγόρευαν ως «εξέχουσες προ-
σωπικότητες», και θα φούσκωναν τα στήθη τους από υπερηφάνεια για τον ένδοξο τόπο τους. 
Κάθε άλλο όµως. Η κυνική και ωµή πραγµατικότητα αποδεικνύει περίτρανα πως η ιστορία 
της Πεντέλης, από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα, έχει να επιδείξει µόνο τραγικές µορφές 
της ιστορίας, που όλες µαζί συνέβαλαν στο να αποκτήσει το βουνό τη σηµερινή του όψη. 
Μια εικόνα χυδαίας λεηλασίας, και µιας λυσσαλέας αλλά και αβυσσαλέας καταστροφικής 
µανίας. Ειδικά από τη µεταπολεµική εποχή έως τις µέρες µας, η ιστορία της Πεντέλης θα 
µπορούσε να γραφεί µε µία µόνο λέξη: Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η. Καταστροφή, για την οποία 
ευθύνεται η τοπική «εξουσία», τα µοναστήρια, και φυσικά το γενικότερο Νεοελληνικόν Ι-
δεώδες. Η Πεντέλη βέβαια, όπως και κάθε βουνό, έχει περάσει από αµέτρητες φυσικές κατα-
στροφές. Αυτή τη φορά, καταστροφέας είναι ο άνθρωπος. Είναι όµως απλώς άλλη µια περίο-
δος ταραχής που το βουνό θα ξεπεράσει –όπως ξεπέρασε και τις προηγούµενες – και θα ’χει 
όλο το χρόνο να επουλώσει τις πληγές του ή να προσαρµοστεί σε αυτές, σε µια εποχή βεβαί-
ως που η ανθρωπότητα θα αποτελεί µακρινό παρελθόν για τη Γη. Και όλα αυτά, φυσικά, µέ-
χρι να έρθει και το τέλος της ίδιας της Γης, διότι τίποτε στο Σύµπαν δεν είναι αιώνιο.  
Μπορεί λοιπόν να κλείνει κάπου εδώ ένα µεγάλο κεφάλαιο (έστω και –µοιραία– ελλιπές) 

του ιστορικού σκέλους, όµως ένα άλλο κεφάλαιο ανοίγει στους επόµενους τρεις τόµους. Εί-
ναι ώρα να αφήσουµε πίσω τους ανθρώπους, τα έργα και την ιστορία τους, και να ασχολη-
θούµε µε το ουσιώδες – δηλαδή το ίδιο το Βουνό.  
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