
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ  «ΟΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΕΣ..» 

 

Τα κείμενα που ακολουθούν προέρχονται από το βιβλίο του δασκάλου Χρήστου 

Καλογράνη: « ΟΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΕΣ : ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΟΣΑ ΕΙΔΕ-ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΙ 

ΕΖΗΣΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. 

ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ» ΑΘΗΝΑ 1990. Στο βιβλίο του ο Καλογράνης δίνει μια εικόνα των 

Αχαρνών: α) από την τουρκοκρατία με βάση τα χειρόγραφα του αρχείου του προπάππου 

του, Αναγνώστη Καλογράνη και από συμπατριώτες του μεγάλης ηλικίας, β) από το 

πρόσφατο παρελθόν (εικοστός αιώνας) μέσα από προσωπικές του αναμνήσεις ως παιδί 

και ως ενήλικας. 

 

ΤΟ ΜΕΝΙΔΙ… 

 «…το Μενίδι μολονότι είχε τη μεγαλύτερη και ευφορότερη έκταση όλης της 

Αττικής είχε περιορισμένη έκταση κατοικήσιμου χώρου για λόγους ασφάλειας και 

διευκόλυνσης της ζωής των κατοίκων. Το Μενίδι, ήταν πυκνοκατοικημένη κωμόπολη 

σε σχήμα πετάλου και κατελάμβανε έκταση κατοικήσιμη 250 περίπου στρεμμάτων (…). 

Το κέντρο της κωμόπολης, που είχε τους στενότερους δρόμους- το πλάτος δεν ήταν 

μεγαλύτερο των 2-3 μέτρων, στρωμένους με ποταμόπετρες (καλντερίμι)) ήταν σαν άλλη 

Πλάκα της Αθήνας, με όρια τη σημερινή κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, 

δυτικά το Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, βόρεια τον Άγιο Νικόλαο και την πλατεία 

του Δημαρχείου
1
 και νότια τον Άγνωστο Στρατιώτη και το Υδραγωγείο.  

Τα σπίτια ήταν ισόγεια, πλινθόκτιστα, κεραμοσκεπή και πολύ ελάχιστα 

δίπατα. Το γεγονός πάντως είναι ότι τόσο τα αρχοντικά όσο και τα απλά 

χωριατόσπιτα αποτύπωναν με καθαρότητα την νοικοκυροσύνη, τις λειτουργικές 

ανάγκες και τις αισθητικές ευαισθησίες των συμπατριωτών μας.»  

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ 

(…) Η Συνοικία Καράβου κατελάμβανε από την εποχή της Τουρκοκρατίας και 

προ, το κέντρο της παλιάς κωμόπολης των Αχαρνών. Ο Κάραβος, που σημαίνει τόπος 

με τα πολλά τρεχούμενα νερά έχει να μας επιδείξει ένα πλούσιο ιστορικό και 

λαογραφικό υλικό και μια ενδιαφέρουσα εικόνα των ηθών και εθίμων των Μενιδιατών. 

                                                           
1
 Σήμερα στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο (Ι.Λ.Ε.Α.) 



Η έκταση της πλατείας ήταν 150 περίπου στρέμματα (ένα στρέμμα αντιστοιχούσε με 

έκταση 1200τ.μ. ).  

Τα πρώτα σπίτια της πλατείας ήταν πέντε, μέσα σε πράσινο φόντο από δένδρα, 

χωράφια και περιβόλια. Τα σπίτια αυτά ήταν διώροφα, πέτρινα καραμοσκεπή με 

μεγάλες αυλές περιμανδρωμένες με τοίχους 2, 2.50 μέτρων. Ο τοίχος πρόσοψης είχε τη 

μεγάλη πόρτα (αυλόπορτα), που ήταν από χονδρό αγριόξυλο, δίφυλλη, ενισχυμένη με 

μεγάλα γύφτικα καρφιά και ασφαλισμένη με δυο χονδρές σιδερένιες αμπάρες. Οι 

χωρικοί ονόμαζαν τα διώροφα αυτά σπίτια Πύργους. Ο κάθε Πύργος είχε το πολύ 

τέσσερα ευρύχωρα δωμάτια (δύο στον κάθε όροφο) ψηλοτάβανα, με ξύλινα πατώματα 

και με πολλά παράθυρα για φως και αέρα. Είχε και το υπόγειο κελάρι ( αποθήκη για 

κρασί, λάδι, όσπρια, σιτάρι κλπ.). Για την άνοδο στον Πύργο υπήρχε εξωτερικό 

κλιμακοστάσιο στο άκρο της αυλής κτισμένο με πέτρες ή με ολόσωμα, βαριά, σκληρά 

μάρμαρα. Στον επάνω όροφο υπήρχε, κατά μήκος των δύο δωματίων, ξύλινος εξώστης 

με πλάτος 2.30 μέτρα  προφυλαγμένος με ξύλινα κάγκελα και επάνω στεγασμένος για 

την βροχή και τον ήλιο με κεραμοσκεπή στέγη, το λεγόμενο χαγιάτι.  

Τα πέντε αυτά ιδιόρρυθμα κτίρια που άλλαξαν πολλούς κυρίους και τα 

εξαφάνισε ο χρόνος και το τσιμέντο... 

  

Η ΛΕΥΚΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΟΥ 

Στην πλατεία του Καράβου στην αρχή υπήρχαν χωράφια και πολύς ακάλυπτος 

χώρος. Τα πρώτα δένδρα που στόλιζαν το χώρο  (και τα οποία αν υπήρχαν σήμερα θα 

είχαν ηλικία 288 χρόνων) ήταν εννέα: μια λεύκα, τέσσερα πλατάνια και τέσσερις 

μουριές. Την λεύκα την φύτεψε ο Μενιδιάτης παππούς της μητέρας μου Χατζής 

Σταματίου Νίκας, τα τέσσερα πλατάνια τα φύτεψε ο παππούς μου Χρήστος Καλογράνης 

του Ιωάννη πολλά χρόνια αργότερα και τις τέσσερις μουριές, τις φύτεψε ο Χρήστος 

Βαρελάς ή Μαλίτσης έξω από τον Πύργο του. Την λεύκα και τα τέσσερα πλατάνια τα 

έφεραν οι παππούδες μας, πολύ μικρά δενδρύλλια από τον Κηφισό ποταμό. Ο ποταμός 

την εποχή εκείνη, όπως είναι γνωστό ήταν γεμάτος αυτοφυή δένδρα αυτού του είδους. 



Αξίζει νομίζω να περιγράψω την μοναδική σε ανάπτυξη λεύκα όχι μονάχα στο 

χώρο του Καράβου αλλά και σε όλη την Αττική. Η λεύκα-γίγας όπως την ονόμαζαν, 

όφειλε την ανάπτυξή  της στο πολύ νερό που βρήκαν οι ρίζες της εκεί αλλά και στο 

γένος (ράτσα). Η λεύκα επί των ημερών μου είχε φθάσει στην πλήρη ανάπτυξη της. 

Χωρίς να υπερβάλλω, σας ομολογώ ότι το ύψος της ήταν 50 περίπου μέτρα ύψος, ο 

κορμός της από το έδαφος και μέχρι την σταύρωση των κλάδων, είχε πέντε μέτρα ύψος. 

Η περιφέρεια του κορμού της ήταν ίση με το άνοιγμα των χεριών και το αγκάλιασμα της 

σε κύκλο πέντε ανδρών. Μεταξύ του κορμού και της σταύρωσης των κλάδων, υπήρχε 

άνετος χώρος να ξαπλώσουν δυο άνδρες ή να καθίσουν οκλαδόν δέκα παιδιά! Οι 

κλάδοι της είχαν μήκος 40 έως 60 μέτρα και διάμετρο από 60 έως 70 εκατοστά του 

μέτρου. Τα παιδιά ιππεύοντας τους κεντρικούς κλάδους, εύρισκαν με το πήγαινε έλα ένα 

ευχάριστο παιγνίδι (τσουλήθρα). Οι ρίζες της τεράστιας λεύκας απλωνόταν γύρω της σε 

μήκος 50-70 μέτρα. Το πράγμα αυτό εύκολα διαπιστωνόταν από τις εκατοντάδες 

παραφυάδες που φύτρωναν την Άνοιξη.    

Η λεύκα  μαζί με τα πλατάνια και τις μουριές ήταν το στολίδι της μεγάλης και 

μοναδικής πλατείας Καράβου στην πόλη μας. Τα εννιά δένδρα της πλατείας Καράβου 

ήταν οι φυσικές ομπρέλες που σκίαζαν, φιλοξενούσαν και χάριζαν την απόλαυση, τη 

δροσιά σε κάθε περαστικό ξένο ή ντόπιο κατά τους θερινούς μήνες του χρόνου. Εκεί 

μάλιστα που ήταν και η μεγάλη δροσερή πηγή έσβηναν την δίψα τους (…)  άνθρωποι 

και ζώα. Εκεί είχαν την κατοικία τους τα λογής- λογής πετούμενα. Εκεί, ο 

κουρασμένος, με τη συναυλία των πουλιών και το νανούρισμα των τζιτζικιών 

απολάμβανε γλυκό ύπνο. Εκεί ήταν ο τόπος συνάντησης και ψυχαγωγίας της νεολαίας 

(… ). 

Οι νέοι μας συνήθιζαν μετά το σχολείο να παίρνουν πρόχειρα  μια φέτα ντόπιο 

σταρένιο ψωμί στο χέρι  και να τρέχουν που άλλου;-στον Κάραβο. Εκεί έβρισκαν τους 

φίλους και την χαρά τους με τα πατροπαράδοτα παιχνίδια τους, τον πετροπόλεμο, την 

πάλη, (με τη γνωστή πρόκληση « μ’ ανικάς  εμένα φίλε Κώτσο;» ), τους βόλους, τα 

κότσια, το βεζύρι (αρθροκόκκαλο από πόδι αρνιού), την αμπάριζα, τις καβάλες, την 

σφεντόνα, τα σκλαβάκια, τη σβούρα και το στρίψιμο (κορώνα ή γράμματα με τις 

μεγάλες χάλκινες πενταροδεκάρες) κλπ. Επί πλέον άρεσε ιδιαίτερα στους νέους να 

χαράζουν στα χονδρά κλαδιά τα αρχικά του ονόματός τους ή διάφορες άλλες φιγούρες. 

Το χάραγμα το έκαναν με τους κολοκοτρωνέικους σουγιάδες που έπαιρναν πάντα μαζί 

τους.   



Με αφορμή το επικίνδυνο χάραγμα των δένδρων  και για να τους σταματήσει η 

κακή συνήθεια των νέων, αλλά και για να τους κεντρίσω την αγάπη για το πράσινο,  

θυμήθηκα μια συμβουλή (παρακαταθήκη του αείμνηστου πατέρα μου Ιωάννη 

Καλογράνη. 

 ’Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα του έτους 1918, οι νέοι των 7 έως 15 χρόνων ήταν 

κατά την συνήθεια τους μαζεμένοι στην πλατεία του Καράβου. Μεταξύ των παιδιών 

ήμουν και εγώ. Τα τζιτζίκια είχαν τη συναυλία τους και εμείς τα παιδιά, το έργο μας (τις 

φωνές, τα παιχνίδια και τις ζημιές στα δένδρα). Για μια στιγμή βλέπουμε τον πατέρα 

μου να έρχεται από το απέναντι μέρος που ήταν το σπίτι μας, να μας πλησιάζει, να μας 

χαιρετάει και να μαλώσει, γιατί ήταν μεσημέρι και φαίνεται τον ξύπνησαν οι φωνές 

μας, ή να μας καταγγείλει στον αγροφύλακα (δραγάτη, όπως τον έλεγαν), γιατί 

πληγώσαμε τα δένδρα με τους σουγιάδες . Ωστόσο, δεν έγινε τίποτε από αυτά που 

περιμέναμε … Ο μπάρμπα –Γιάννης ο Καλογράνης με το χαμόγελό του και τον ευγενικό 

του τρόπο που τον διέκρινε, άρχισε να μας συμβουλεύει με τα ακόλουθα αξέχαστα 

λόγια: « Παιδιά μου, ξέρετε ότι τα δένδρα έχουν σώμα και ψυχή όπως και εμείς; Ξέρετε 

πώς όλα τα δένδρα μικρά ή μεγάλα πονούν και πεθαίνουν όταν τα πληγώνουμε με τους 

σουγιάδες μας ή με ότι άλλο όργανο; Βλέπετε πως μας καλοδέχονται στο παχύ δροσερό 

ίσκιο τους και ακόμα μας δίνουν τον αέρα, για τη ζωή μας; Μου δίνετε το λόγο σας ότι 

θα αγαπάτε  τα δένδρα και θα τα φροντίζετε;» 

Η πατρική αυτή νουθεσία απέδωσε αργότερα πλούσιους καρπούς. Οι νέοι 

ανθρώθηκαν και έγιναν άξιοι οικογενειάρχες και χρήσιμοι πολίτες. Μερικά από τα 

αιωνόβια αυτά δένδρα, όπως τη λεύκα και τα δυο πλατάνια, τα εξαφάνισε ο χρόνος και 

οι θύελλες. Και όμως χάρις στην αγάπη των παιδιών για το πράσινο, η ιστορική πλατεία 

του Καράβου δεν έχασε ούτε πρόκειται να χάσει τον πράσινο μανδύα της, μα ούτε και 

το γνήσιο πατροπαράδοτο τοπωνύμιό της  «Κάραβος».  

 Η λεύκα του Καράβου έζησε 187 χρόνια, από το 1748 μέχρι τον Δεκέμβριο του 

1935. Δέχθηκε θύελλες και τρεις κατά καιρούς κεραυνούς. Ο πρώτος κεραυνός την 

πλήγωσε στη σταύρωση και την έσκισε μέχρι κάτω στο έδαφος, με άνοιγμα της πληγής 

15 πόντους. Επειδή με το κάθε δυνατό φύσημα του αέρα η σχισμή ανοιγόκλεινε και 

υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να πέσει και να θρηνήσει θύματα, με πρωτοβουλία του πατέρα 

μου και με τις φροντίδες της Αγροτικής Επιτροπής ανέλαβε ο τότε Αρμένιος καροποιός 

και σιδηρουργός Ζαχαρίας να την δέσει με σίδερα. Κατασκεύασε λοιπόν τρία στεφάνια 

από πολύ χονδρά σίδερα και έσφιξε με βίδες τα στεφάνια πάνω στον πληγωμένο κορμό 

της λεύκας, για μεγαλύτερη δε ασφάλεια έδεσε τους πάνω από τη σταύρωση τέσσερις 



κεντρικούς κλάδους με χονδρό καραβίσιο ατσαλόσυρμα. Αυτή η θωράκιση, έδωσε ζωή 

στη λεύκα για δεκαπέντε περίπου ακόμη χρόνια. Και θα υπήρχε ελπίδα να ζούσε και 

σήμερα, εάν δεν είχαν επακολουθήσει οι δύο μετέπειτα κεραυνοί και η χαριστική βολή 

της, κατά την τρομακτική θύελλα που έπληξε τον τόπο μας το Δεκέμβριο του 1935. Η 

θύελλα από αέρα, βροχή, χαλάζι έσπασε την θωράκισή της λεύκας και γονάτισε το 

δυτικό σχισμένο σώμα της στο έδαφος.  

Θυμάμαι την φοβερή εκείνη νύχτα. Κανείς δεν είχε κλείσει μάτι στο χωριό. 

Φωνές και επικλήσεις για βοήθεια ακούγονταν απ’ άκρη σε άκρη. Πολλά σπίτια είχαν 

πλημμυρίσει και σε άλλα ο αέρας άρπαζε τα κεραμίδια από τις στέγες. Οι άνδρες με τα 

φανάρια του λαδιού στα χέρια προσπάθησαν να πλησιάσουν το σπίτι του γέρο –Βασίλη 

Μάρα. Ήταν ένα ισόγειο πλινθόκτιστο δωμάτιο στη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας, 

που το είχαν κτυπήσει οι κλάδοι της πεσμένης μισής λεύκας και είχαν κατεδαφίσει τον 

ένα τοίχο του. Με κόπο οι γείτονες μέσα στη νύχτα ξηλώνουν την πεσμένη πόρτα και 

ελευθερώνουν την παγιδευμένη οικογένεια, τον γέρο –Βασίλη, την γριά του, την 

μισοκουζουλή κόρη του Δήμητρα Τούτσα και τον δεκάχρονο γιό της Βασίλη. Αμέσως 

ύστερα, τους μετέφεραν στο γειτονικό σπίτι του Βούλγαρη ή Φελιάγκου, ο οποίος 

ανέλαβε να τους φιλοξενήσει. Οι γείτονες στο μεταξύ φρόντισαν να επισκευάσουν το 

σπίτι για να επανέλθει η οικογένεια του Βασιλμάρα. Την εποχή εκείνη, οι χωρικοί είχαν 

μεταξύ τους αδελφικό δεσμό. Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια ήταν σε 

μεγάλη βαθμό ανεπτυγμένα. Λόγια λίγα και πολλές καλές πράξεις. Ο λόγος ήταν 

συμβόλαιο για όλους.  

Στο μεταξύ η μισή πεσμένη λεύκα, ήταν εμπόδιο στην κίνηση της δεύτερης πηγής 

του Καράβου αλλά και σε κάθε τροχοφόρο. Γι αυτό η Κοινότητα, η Αγροτική Επιτροπή 

και η Επιτροπή του Καράβου, απεφάσισαν και έκαμαν δημοπρασία για την κοπή και 

του υπολοίπου μέρους της λεύκας που έστεκε μεν όρθιο,  αλλά είχε κριθεί επικίνδυνο. 

Το έργο ανέλαβε συνεργείο ξυλοκόπων. Για πολλές εβδομάδες εργαζόμενο το συνεργείο 

έκοψε το ιστορικό και πολύτιμο αυτό δένδρο, που και νεκρό απέδωσε εκατοντάδες 

κυβικά ξυλεία για έπιπλα και καύσιμη ύλη.     

Η λύπη για τον αφανισμό της ήταν φανερή όχι μόνο στους περίοικους αλλά και 

σε όλη την πόλη και έξω από αυτήν. Η πλατεία ζητούσε διάδοχο της λεύκας. Η 

υπόσχεση για το πράσινο που είχα δώσει, όταν ήμουν μικρός, στον πατέρα μου, ήταν 

καιρός να γίνει πράξη. Εγώ ο δεκαετής τότε και τώρα άνδρας και δημιουργός της Α΄ 

Προσκοπικής Ομάδας Αχαρνών δίνω το σύνθημα «Γεμίστε τον κάθε γυμνό χώρο με 

πράσινο».  



Πράγματι, οι πρόσκοποι, τώρα φυτεύουν στη θέση της πρώτης λεύκας την υπ’ 

αριθμό Β΄ (μικρό δενδρύλλιο λεύκας) και μαζί πολλά άλλα δένδρα, όπως ευκαλύπτους 

και πλατάνια στην πλατεία Καράβου. Κι αργότερα, σαν εκπαιδευτικός και Αρχηγός των 

προσκόπων, δεν έχανα ποτέ την ευκαιρία να τονίζω με ομιλίες μου τις ωφέλειες που 

παρέχει το πράσινο και πως είναι φρόνιμο να γεμίσει κάθε ακάλυπτος χώρος με αυτό. 

Τα ερεθίσματα αυτά των ομιλιών μου έπεισαν μικρούς και μεγάλους και έτσι γίνεται 

πλέον η επίσημη αρχή.    (…) 

Η Δημοτική Αρχή το Φθινόπωρο του 1936, με δημοτικούς εργάτες, μαζί με τους 

προσκόπους και εθελοντές πολίτες, φυτεύει και στολίζει  με δένδρα τρεις κεντρικούς 

δρόμους των Αχαρνών:  1) Την οδό προς Φιλαδέλφεια και μέχρι Κόκκινο Μύλο, με 

πεύκα. 2) Την οδό Αθηνών (μέχρι τη θέση Κυπαρίσσια) με ευκάλυπτους και λεύκες, 

γιατί η περιοχή είχε πολλά νερά. 3) Την οδό προς Λιόσια με ευκαλύπτους και καρυδιές 

γιατί αυτός ο χώρος είχε πολλά νερά.  

Τον επόμενο χρόνο οι μαθητές των σχολείων (1
ου

 και 2
ου

 ) μαζί με τους 

δασκάλους, τους Προσκόπους και τα Λυκόπουλα κάνουν αναδασώσεις στους λόφους 

των Σαράντα Μαρτύρων και Προφήτη Ηλία  με πεύκα και κυπαρίσσια. Θα βλέπαμε 

σήμερα δυο θαυμάσια αλσύλλια σ’ αυτούς τους λόφους εάν είχε απαγορευθεί η βοσκή 

των γιδοπροβάτων. Τα κατσίκια κατέφαγαν τα μικρά δενδρύλλια και άφησαν έρημη τη 

γη (…) .» 

 

 

 


