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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ 
Ιστορικός ερευνητής- Συγγραφέας 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΤΑΣ 
Βιολόγος- Πρόεδρος Ι.Λ.Ε.Α. 

 
Τα μεγάλα δασοκτήματα στην Πάρνηθα 

«Σαλονίκι και Λοιμικό» 
 

Η Πάρνηθα 
Από την προϊστορική εποχή ήταν κατοικημένη, όπως πλήθος αρχαιολογικές και φιλολογικές 

πηγές βεβαιώνουν. Στην Κορυφή της «Καραβόλα» (1413 μ.) υπήρχε το σπήλαιο – ιερό 
αφιερωμένο στον Παρνήθιο Δία, ανασκαφές σωστικές το 1960 (Ευθ. Μαστροκώστας) 
απεκάλυψαν πλήθος αφιερωμάτων και αγγείων με επιγραφές χρονολογούμενα στον 
Προϊστορική, στη Γεωμετρική, τη Ρωμαϊκή εποχή, αφιερωμένα στον Παρνήθιο Δία. Το σπήλαιο – 
ιερό στο ρέμα της Γκούρας βεβαίωσε με τα ευρήματά του ότι εκεί λατρευόταν ο Πάνας ο θεός 
των δασών και των βοσκών και προγενέστερα οι Νύμφες,  εξ’ ου και Νυμφαίον αναφέρεται, ο 
πύργος του Λοιμικού, το Κατσιμίδι, το φρούριο της Φυλής, οι προϊστορικές Δεκέλεια και Αφίδνα, 
το παλαιόκαστρο, το Λειψύδριο, το τείχος Δέμα και μια σειρά ακόμα από ερείπια που ως αρχαίοι 
αμυντικοί πύργοι διέσωσαν μέχρι σήμερα την ονομασία Πυργάθι, Πυργάρι, Πύργουθι και 
βεβαιώνουν ότι ήταν ένα σύστημα στρατιωτικών οχυρωμάτων για την προστασία του 
Αθηναϊκού πεδίου από εισβολείς. 

Κατά την Χριστιανική εποχή ιδρύθηκαν στην Πάρνηθα ναοί και Μοναστήρια που 
χρονολογούνται στη Βυζαντινή ή Μεταβυζαντινή περίοδο και πολλά απ’ αυτά σώζονται 
ανακαινισμένα. Οι παραδασόβιοι κάτοικοι εκμεταλλεύονταν το δάσος κόβοντας ξύλα ή 
ασχολούμενοι με την ανθρακοποιΐα, αναφέρονται μάλιστα Αχαρνείς ανθρακείς στην αρχαιότητα 
από τον Αριστοφάνη. Η Πάρνηθα ήταν ιδανικός κυνηγότοπος, όπως ο Παυσανίας αναφέρει. 
Ξένοι επιδρομείς δεν εγκαταστάθηκαν στη δυσπρόσιτη Πάρνηθα, η οποία αποδεδειγμένα 
υπήρξε καταφυγή των διωκομένων Χριστιανών. 

Το μεγαλύτερο μέρος της Πάρνηθας νέμονταν από τους Αχαρνείς ή Μενιδιάτες (ονομασία 
Βυζαντινή), ενώ το δάσος της Δυτικής Πάρνηθας νέμονταν οι Χασιώτες. Ανατολικά 42.500 
στρέμ. περιελάμβανε το Βασιλικό δασόκτημα που προ ετών απαλλοτριώθηκε από το Δημόσιο. Η 
μεγάλη αυτή δασική κατά το πλείστον έκταση ανήκε διοικητικά στο δήμο Αχαρνών μέχρι το 
1951. Έκτοτε εντάχθηκε διοικητικά στο Μπάφι, σήμερα Κρυονέρι, που ιδρύθηκε από 
πρόσφυγες Μικρασιάτες. 

Στα προσβάσιμα ημιορεινά αναπτύχθηκαν οικισμοί, παλαιότεροι ή νεότεροι, όπως Μενίδι, 
Χασιά, Κιούρκα, Κακοσάλεσι, Μπάφι, Βαρυμπόμπη, Μαλακάσα, Στεφάνι, Σκούρτα, Κλειδί, 
Θρακομακεδόνες, Άνω Λιόσια. Απογραφικά στοιχεία του 19ου αιώνα σημειώνουν οικισμούς στις 
θέσεις Λοιμικό και Σαλονίκι υπαγόμενους βεβαίως στο Δήμο Αχαρνών όπως και οι μεγάλες 
αυτές εκτάσεις. Το 1861 στο Σαλονίκι απογράφονται 133 άτομα, όπως και στο Τατόϊ 40 και Αγ. 
Τριάδα 44. Ομοίως το 1896 στο Λοιμικό 145 και στο Σαλονίκι 7. Το 1907 στο Λοιμικό 26, 
Σαλονίκι 56. 

Η σύγκριση δείχνει ανεξήγητες φαινομενικά αυξομειώσεις χρονικά κατοίκων, ενώ σε 
απογραφές δεν αναφέρονται καθόλου κάτοικοι. Η εξήγηση είναι απλή: εξαρτάται από τον χρόνο 
της απογραφής και έχει σχέση με την πρόχειρη εγκατάσταση νομάδων βλαχοποιμένων στις 
θέσεις αυτές όπου τους απογράφουν. Μόνιμα χωριά εκεί δεν υπήρχαν. Αυτό βεβαιώνεται για 
τον 19ο αι. και τις αρχές του 20ου από πλήθος στοιχεία, χάρτες, περιηγητικά χρονικά, τις 
διηγήσεις αιωνόβιων, το Αρχείο Σαλονίκης κ.λπ. 

Βασικός σκοπός της ανακοίνωσης είναι να καταδείξουμε την ανθρώπινη παρουσία στα 
ωραιότατα υψίπεδα της Βόρειας Πάρνηθας, Σαλονίκι και Λοιμικό και να παρακολουθήσουμε τη 
ζωή των ανθρώπων εκεί, αναδιφώντας το «Αρχείο Σαλονίκης» για τη χρονική περίοδο 1925-
1950. Το Αρχείο εξασφαλίστηκε με αγορά σε αρχαιοπωλείο προ εικοσαετίας από το Γιώργο 
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Φυτά και θα κατατεθεί στο μεγάλο Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. Το Αρχείο αυτό μας βοηθάει να 
παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα των ανθρώπων εκεί, τα «προαιώνια» όπως 
χαρακτηρίζονται στις δικαστικές αποφάσεις, ιδιοκτησιακά δικαιώματα των Μενιδιατών, σε μια 
μεγάλη έκταση 33.518 στρεμ. με τη γενική ονομασία «Σαλονίκι» όπως αναφέρεται προ της 
διανομής της σε τρία μέρη, (το Λοιμικό, το Σαλονίκι και το Μήλεσι Τσαπόχθι), τις σχέσεις των 
διακατόχων με το δημόσιο (φόρους κ.λπ.), τις συμβάσεις με τους βλαχοποιμένες, τη φύλαξη του 
δάσους, τις γεωλογικές έρευνες, τη διάνοιξη και συντήρηση πηγαδιών κ.λ.π.. Τα όρια της 
έκτασης κατά το Πρωτοδικείο Αθηνών το 1841 ήταν Βόρεια με Κακοσάλεσι, Νότια με Οζά, 
Ανατολικά με δάσος Καντακουζηνού, Δυτικά με δάσος Χασιάς. 

Ένα δεύτερο Αρχείο που έθεσε στη διάθεσή μας ο πρόεδρος της διαχειριστικής Επιτροπής 
Σαλονίκης κ. Κώστας Γαβριήλ και τον ευχαριστούμε, περιλαμβάνει κυρίως εγκριτικές 
αποφάσεις του Δημοσίου στους διακατόχους και αλληλογραφία με τις αρμόδιες Αρχές. Θα 
αξιοποιηθεί σε μελλοντική ολοκληρωμένη μελέτη μας επί του θέματος. 

Σημειώνουμε περιδιαβαίνοντας το χώρο ότι στην έκταση του Λοιμικού υπάρχει άριστα 
διατηρούμενος αρχαίος πύργος (φρυκτωρία) 4ου αι. π.Χ. με θαυμάσια θέα προς την κορυφή της 
Πάρνηθας «Καραβόλα» και προς το οροπέδιο των Σκούρτων δυτικά και τα Βοιωτικά πεδία. Δύο 
εκκλησίες παμπάλαιες υπάρχουν στο χώρο, του Αγ. Γεωργίου ΝΑ του αρχαίου πύργου που 
περιλαμβάνει και ένα ενσωματωμένο δωμάτιο για την διανυκτέρευση των ξυλοκόπων, και στο 
ΒΔ άκρο του δασοκτήματος τη μικρή λάκκα του Αγ. Νικολάου «στα πηγαδάκια» με δύο πηγάδια 
για να ξεδιψούν οι οδοιπόροι, οι διακάτοχοι και τα ποίμνια. Η εκκλησία μικρή δίριχτη παλαιά 
οπωσδήποτε μη χρονολογημένη είχε άλλοτε φορητές εικόνες, όχι αξιόλογες, εκτός από την 
εικόνα του «Αγ. Νικολάου του νέου του εξ Ιωαννίνων» που πριν λίγους μήνες την απέσπασαν οι 
Κακοσαλεσιώτες προφασιζόμενοι ότι ήταν αφιέρωση των προγόνων τους βλαχοποιμένων(!!). 
Όμως η εικόνα φέρει επιγραφή «εις μνημόσυνον συνδρομητών Μενιδίου 1891» και αυτό είναι 
απάντηση σε όψιμους σφετεριστές της ιστορίας. Τώρα η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά 
Μητρόπολη Ιλίου και Αχαρνών μερίμνη του σεβ. Μητροπολίτη, μετά από παράκλησή μας, 
εφόσον δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο από ορισμένους όψιμους ιστορικολαογραφούντες, και 
αναμένεται η παράδοσή της στο Δήμο Αχαρνών ως ιστορικό κειμήλιο και τεκμήριο πίστης των 
προγόνων. Σχετική απόφαση διεκδίκησης έλαβε το Δ.Σ. Αχαρνών και ένα ανιστόρητο ψήφισμα ο 
νεότευκτος Δήμος Ωρωπίων. Αμφισβητήθηκε από ένα νεότευκτο Σύλλογο «Το Σάλεσι» των 
Αυλωνιτών, ακόμα και η γεωγραφική και ιδιοκτησιακή ένταξη της λάκκας του Αγ. Νικολάου και 
της εκκλησίας στο Μενιδιάτικο δασόκτημα «Λοιμικό». Παιχνίδια εμπόρων γης λένε μερικοί, για 
να βγάλουν εκτός προστατευμένης περιοχής την έκταση. Όμως οι δικαστικές αποφάσεις, το 
συμβόλαιο διανομής του 1851, οι διαχειριστικές μελέτες του Δασαρχείου, ο ομόφωνος 
καθορισμός ορίων Δήμων Αχαρνών – Αυλώνος, το δασικό κτηματολόγιο του 1985 και τελευταία 
ο Νόμος Σουφλιά με το συνοδό χάρτη δίνουν απάντηση στις ανοησίες των ανθρώπων. Αίολες 
και αστείες διεκδικήσεις. Σημειώνουμε ακόμα ότι στο δασόκτημα Λοιμικό υπάρχουν δύο 
πηγάδια στη λάκκα του Αγ. Νικολάου, επίσης άλλα 4, ένα ΝΔ της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου 
και τρία στη μικρή λάκκα «τρία πηγάδια». Δύο ακόμα πηγάδια υπάρχουν στη μεγάλη λάκκα του 
δασοκτήματος «Σαλονίκι», παλαιότερα υπήρξαν τέσσερα και στο «Μήλεσι Τσαπόχθι»  επίσης το 
τρίτο αποσπασθέν δασόκτημα του αρχικού «Σαλονίκι» όπου υπάρχουν και μικρές πηγές, στο 
Βρουκόλι. 

Από άποψη βλάστησης μόνο στο νότιο τμήμα της όλης έκτασης υπάρχουν έλατα όπου και 
ανάλογο υψόμετρο 800 -1000 μ. Η υπόλοιπη έκταση εκτός από τα μεγάλα αγροτικά, άλλοτε 
καλλιεργούμενα τμήματα με δημητριακά μέχρι το 1950 περίπου και δενδροκομία (αχλαδιές) 
καλύπτεται από πευκοδάση και θαμνώδη βλάστηση. Ένα πλήθος αγριολούλουδα ομορφαίνουν 
τη μεγάλη αυτή έκταση με το πλούσιο ανάγλυφο. Παιώνιες, λίλια, ίριδες, τουλίπες, ορχεοειδή, 
ανεμώνες, κενταύριες κ.α. στολίζουν ιδιαίτερα την Άνοιξη το τοπίο. 

Από την πανίδα υπήρχαν λύκοι και τσακάλια που σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν όμως 
ελάφια σε μεγάλο αριθμό που προκαλούν τους λαθροθήρες, και αλεπούδες. Χώρος των ερώτων 
των ελαφιών οι δολίνες (βυθίσματα) του χώρου. 
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Από οδικό δίκτυο, υπάρχουν δύο χωματόδρομοι αδιέξοδοι που ξεκινούν από τη λάκκα της 
Μόλας, ο ένας με δυτική κατεύθυνση μέχρι τη λάκκα του Λοιμικού και ο άλλος με Βόρεια – ΒΔ 
προς τη μεγάλη λάκκα του Σαλονίκι όπου αποτερματίζεται. Μπάρες του Δασαρχείου σήμερα 
απαγορεύουν την κίνηση τροχοφόρων για να διασφαλίζεται η ηρεμία του δάσους και η 
προστασία του οικοσυστήματος. 

 
Ιστορία  
Κατ’ αρχήν οι υπάρχουσες εκκλησίες στο χώρο των Αγ. Νικολάου και Αγ. Γεωργίου και οι 

γειτνιάζουσα του Αγ. Πέτρου στη Μόλα και η εξακριβωμένα Βυζαντινή της Αγ. Τριάδας με το 
μοναστήρι της, έστω και αν βρίσκεται στη νότια πλευρά των ψηλών κορυφών με 10.000 στρέμ. 
δάσους ιδιοκτησία, αλλά απαλλοτριωμένη και οι εξαφανισμένες σήμερα στο Σαλονίκι των Αγ. 
Θεοδώρων και Αγ. Παρασκευής, βεβαιώνουν για την ανθρώπινη παρουσία στην Πάρνηθα και το 
χώρο που εξετάζουμε. 

Ο «Πεζοπόρος» έγραφε τον Ιούνιο του 1922 στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» «…Λείψανα παλαιού 
χωρίου εις την βάσιν του νοτίου βουνού (Σαλονίκης) εκεί και αόριστα ίχνη του ναϊδρίου της Αγ. 
Παρασκευής… εις την βάσιν του αντικρυνού βορείου βουνού, ερείπια ναού των Αγ. Θεοδώρων…». 
Ο χάρτης του «οδοιπορικού συνδέσμου» που συνέταξε ο Ιω. Σαρρής το 1927 σημειώνει 
τοπωνύμια και τις δύο εκκλησίες που αναφέρθηκαν. 

Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο στην Τουρκοκρατία, ο ερευνητής των Τουρκικών Αρχείων M. 
Kiel, σε αλληλογραφία που είχαμε το 1992, 2002 στα Αγγλικά (μτφρ. Γ. Φυτάς) μας σημείωσε 
μεταξύ άλλων για το 1642 οικισμούς Bura iflak με 30 εστίες στην Πάρνηθα και για το 1646 ο 
ίδιος οικισμός με την ονομασία Nozea iflak με 46 εστίες (Νοζιάς = Πάρνηθα) μας βεβαίωσε δε ότι 
ο οικισμός αυτός βρισκόταν στην Πάρνηθα. Δεν μπορούμε με τα υπάρχοντα στοιχεία να τον 
τοποθετήσουμε στον χώρο, αλλά κατά την άποψή μας μπορεί να ήταν μόνιμος ή πιθανότερο με 
καλύβες οικισμός κατοικούμενος από Μενιδιάτες κτηνοτρόφους ή καλλιεργητές γης και 
βλαχοποιμένες νομάδες που κατέβαιναν περιπτωσιακά από τα βουνά της Στερεάς Ελλάδας και 
της Πίνδου, όπως ο Πουκεβίλ αργότερα (1815) έγραφε. 

Άλλωστε ερείπια (σωροί λίθων σήμερα) οικισμών σημειώνονται στο χώρο που εξετάζουμε, 
στο Παλιοχώρι και στην Ντράσιζα της Χασιάς. Ο Παν. Γρίσπος στη Δασική ιστορία της Ελλάδος 
γράφει σχετικά: «Στις αρχές του 16ου αι. ξέσπασε την Ελλάδα θρησκευτικός διωγμός …πολλοί 
κάτοικοι διεσπάρησαν… καλλιεργούντες μικρούς αγρούς …παντού όπου ανέβλυζε ύδωρ εκεί 
κεκρυμένη εντός των δένδρων υπήρχε μια καλύβη της οποίας ουχί σπανίως ο κάτοικος ήταν 
λόγιος…». Είναι μια γενικόλογη αναφορά όμως με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και με 
ανύπαρκτη την αρχαιολογική έρευνα τόσο για την αρχαιότητα όσο και για τους σκοτεινούς 
αιώνες της Τουρκοκρατίας δεν μπορούμε να συνθέσουμε ακριβώς την ιστορία του τόπου αυτού, 
προβληματιζόμαστε όμως με την ονομασία δύο τοπωνυμίων, ΣΑΛΟΝΙΚΙ και ΛΟΙΜΙΚΟ. Και για 
μεν το Σαλονίκι ο Σαρρής το ετυμολογεί ως «Ψηλά αλώνια» που συμφωνεί κατά κάποιο τρόπο 
με τη χρήση του χώρου, σ’ αυτό συμφωνεί και ο Π. Α. Φουρίκης (Συμβολή εις το τοπονυμικό της 
Αττικής). Ας μας επιτραπεί όμως να διαφωνήσουμε με την ετυμολόγηση του Λοιμικού. (Λημικό 
με «η» το αναγράφει αυθαίρετα ο Σαρρής και το αποδίδει στον αρχαίο πύργο με παραφθορά). 
Αλλά και φωνητικά να το πάρουμε κι αναλογιστούμε και άλλα συνώνυμα στην Αττική, 
Καπανδρίτι, Αγ. Μαρίνα, Ελληνικό, πρώην λοιμοκαθαρτήριο, θεωρούμε ότι η ορθογραφία του 
είναι με «οι» ήτοι «Λοιμικό», που εξηγείται από την τοπογραφία του, το επήνεμο του τόπου, το 
απομακρυσμένο από νοσογόνες εστίες Αθηναϊκό πεδίο, αν θυμηθούμε ότι κατά τους 
Αθηναιογράφους, όταν ενέσκυπτε λοιμός στην Αθήνα κατά τους αιώνες της Τουρκοκρατίας, οι 
κάτοικοι έφευγαν γρήγορα προς τα «πλησιόχωρα» και τις εκκλησίες και μοναστήρια της 
υπαίθρου Αττικής και σε επιδεκτικούς καλλιέργειας τόπους, όπως ο χώρος που εξετάζουμε. 
Ενδιαφέρον οπωσδήποτε παρουσιάζει μια γλωσσολογική ερμηνεία των τοπωνυμίων της 
Πάρνηθας που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. 

Οι πρώτες πληροφορίες και ντοκουμέντα που έχουμε από την απελευθέρωση και μετά για τα 
μεγάλα αυτά δασοκτήματα, είναι από την προσφυγή στα δικαστήρια των Μενιδιατών 
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διακατόχων της έκτασης το 1841 εναντίον του Δημοσίου, το οποίο αμφισβήτησε τα 
Μενιδιάτικα δικαιώματα νομής της έκτασης. 

Στην προσφυγή τους έγραφαν και δέχθηκε το δικαστήριο εξετάζοντας μάρτυρες, ότι η 
έκταση κατείχετο «από αμνημονεύτων χρόνων» από τους Μενιδιάτες. Από τους προσφεύγοντες 
ιδιοκτήτες, η ιστορική έρευνα στα Γ.Α.Κ., στο Αρχείο Αγωνιστών ’21, στη βιβλιογραφία κ.λπ. 
έγκυρες πηγές, διαπιστώθηκε ότι επί 23 ιδιοκτητών οι 12 ήταν αποδεδειγμένα Μενιδιάτες 
αγωνιστές με διακρίσεις αριστείων, δεν σημαίνει βέβαια ότι οι υπόλοιποι δεν ήταν, όμως εδώ 
αναφέρομε τι απεκάλυψε η έρευνα. Από τους εξετασθέντες μάρτυρες επί 13 συνολικά των 
διακατόχων, οι 10 ήταν επίσης διαπιστωμένα αγωνιστές του ’21. Σημειώνεται επίσης ότι επί 
τεσσάρων μαρτύρων του Δημοσίου οι τρεις ήταν βλαχοποιμένες και ο τέταρτος ίσως 
Κουκουβανιώτης. Ασφαλώς οι βλαχοποιμένες είχαν συμφέρον να θεωρηθεί η όλη έκταση 
δημόσια, εφόσον η βοσκή των ποιμνίων ήταν ελεύθερη, ενώ στους Μενιδιάτες κατέβαλαν 
λιβαδιάτικα. Το δικαστήριο όμως δεν πείσθηκε από τη μαρτυρία τους και τη δίκη κέρδισαν οι 
Μενιδιάτες. Το ίδιο έγινε και στο Εφετείο το 1843 και στην αναίρεση του Δημοσίου στον Άρειο 
Πάγο το 1847. 

Έκτοτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι οριστικό, αναγνωρισμένη δηλαδή η όλη έκταση ως 
διακατεχόμενη από τους προσφεύγοντες Μενιδιάτες. Η αρχική έκταση με τη γενική ονομασία 
ΣΑΛΟΝΙΚΙ εκτάσεως 33.518 στρέμ. κατά το Δημόσιο και πολύ περισσότερη κατά τους 
δικαιούχους που πρόβαλαν αντιρρήσεις στο δασικό Κτηματολόγιο του 1985, μοιράστηκε μετά 
τα δικαστήρια, το 1851 σε τρία κομμάτια. 

Το Ανατολικό με την ονομασία Μήλεσι Τσαπόχθι περιήλθε στο Μήτρο Πάντο από τα Κιούρκα 
(γαμπρός Μενιδιάτης με μεγάλη μερίδα). Η τελευταία διαχειριστική έκθεση του Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας αναφέρει για το Μήλεσι Τσαπόχθι: «…Σύμφωνα με το 1456/24-4-1980 έγγραφο της 
Επιθεώρησης Δασών Αττικής και Νήσων (η έκταση) προέρχεται από το αρχικό δάσος Σαλονίκι. Η 
κτηματογράφηση το χαρακτήρισε σαν διακατεχόμενο με ΚΑ 11591011, 11589370, 11580944. Η 
έκτασή του είναι 6.438 στρέμ.) 

Το κεντρικό κομμάτι με την ονομασία Σαλονίκι με τη διανομή, συμβόλαιο 517/10/6/1851 
του συμβ. Κ. Πιτάρη, περιήλθε στους αναφερομένους στο συμβόλαιο και το υπόλοιπο με την 
λάκκα του Αγ. Νικολάου, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, τον αρχαίο πύργο και την εκκλησία 
του Αγ. Γεωργίου, με την ονομασία Λοιμικό περιήλθε στους υπολοίπους διακατόχους 
Μενιδιάτες. 

Μετά τη διανομή του 1851 το καθένα από τα τρία κομμάτια μοιράστηκε σε δράμια κατά το 
επικρατούν έθιμο (400 δράμια = 1 οκά) και ανάλογα με το κληρονομικό δικαίωμα ο κάθε 
δικαιούχος έλαβε π.χ. 20 δράμια ή 16 δράμια κ.λπ.). Με διαίρεση αναλογεί στρεμματική έκταση 
στον κάθε δικαιούχο. Ορίστηκε διαχειριστική επιτροπή εκ των δικαιούχων και μοιράζονταν 
ετήσια τα κέρδη από τη νομή των εκτάσεων. Τα κέρδη προέρχονταν από την καλλιέργεια 
δημητριακών, την δενδροκομία (αχλαδιές), την ξύλευση με άδειες υλοτομίας που εξέδιδε το 
Δημόσιο, την ανθρακοποιΐα και την ενοικίαση της χορτονομής στους βλαχοποιμένες με 
συμφωνητικά συμβολαιογραφικά ή απλά, αλλά και με δημοπρασίες. Το αρχείο που έχουμε στη 
διάθεσή μας έχει πλήθος σχετικών πρωτότυπων στοιχείων που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Αρχείου ως αναφορά τα έξοδα των μεγάλων 
αυτών κτημάτων ήτοι: διανοίξεις και συντηρήσεις πηγαδιών, γεωλογικές μελέτες, φύλαξη του 
δάσους, αστυνόμευση για λαθροϋλοτόμους, οριοθεσίες, ζυγίσεις ανθράκων και ξύλων, 
δικαστικά έξοδα, πληρωμές στο Δημόσιο για στρεμματικό φόρο και ανάλογες αποδείξεις της 
Εφορίας, καλλιεργητικά έξοδα και επιμέλεια στη δενδροκομία, αποστολή μερισμάτων σε 
διακατόχους ακόμα και στην Αμερική, αποδείξεις εργαζομένων για τις διάφορες ανάγκες, 
πρόχειρες καταστάσεις δικαιούχων σε δράμια των κτημάτων και εν γένει ένα αρχείο χρήσιμο 
στην έρευνα, για να διαπιστώσει κανείς τη δραστηριότητα των ανθρώπων. Το αρχείο αφορά 
μόνο το κεντρικό τμήμα της όλης έκτασης με την ονομασία ΣΑΛΟΝΙΚΗ και για τα έτη 1926-1950 
και θα κατατεθεί στην Ι.Λ.Ε.Α., όπως προείπαμε, προς εμπλουτισμό του μεγάλου Αρχείου της. 
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Χρειάζεται, για μια επισταμένη θεώρηση της ανθρώπινης παρουσίας και τις δραστηριότητες 
εκεί, να αναφερθούμε και στους Βλάχους – Σαρακατσάνους και τις σχέσεις τους με τους 
Μενιδιάτες. Φαίνεται, όπως είπαμε, ότι η παρουσία τους στην Πάρνηθα ανάγεται στους αιώνες 
της Τουρκοκρατίας ή ακόμα νωρίτερα. Μετά την απελευθέρωση έντονη υπήρξε η 
δραστηριότητά τους, εκεί μάλιστα κατά τη μεσοβασιλεία ο Καθηγητής Πανεπιστημίου σήμερα 
Γιάν. Κολιόπουλος μετά από Αρχειακές έρευνες, Αρχείο Βακαλόπουλου κ.λπ., στα Γ.Α.Κ. 
σημειώνει στο εξαίρετο βιβλίο του «ΛΗΣΤΕΣ» ότι αρκετοί ληστές είχαν συγγένειες με 
βλαχοποιμένες και αναφέρει ονόματα. 

Είναι η εποχή που παρουσιάζεται κάμψη της Μενιδιάτικης δραστηριότητας και μάλιστα μετά 
το 1851 για αρκετά χρόνια δεν έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία για ενοικιάσεις χορτονομής. 
Ποιος άραγε μπορούσε να εργαστεί σε ένα ληστοκρατούμενο χώρο όπου αποσπάσματα της 
χωροφυλακής κυνηγούσαν ληστές; 

Οι σχέσεις Μενιδιατών – βλαχοποιμένων κυριαρχούνταν από δυσπιστία, αλλά και σκωπτική 
διάθεση. Ο μακαρίτης Μήτσος Βλάχος, Μενιδιάτης, μου εμπιστεύθηκε σε κάποια συνέντευξή του 
το 1992 ένα τετράστιχο στα Αρβανίτικα: «Βρε τσοπάν με δε με δη, ζρ νι ντρου ε μπένε ντι» 
δηλαδή «βρε τσοπάνε με πρόβατα και γίδια, πάρε ένα ξύλο και κάντα δύο», ενδεικτικό της 
άποψης ότι οι βλαχοποιμένες δεν ασχολούνταν εκτός από την κτηνοτροφία με άλλα 
επαγγέλματα εκτός από να κόψουν ένα ξύλο και να το κάνουν δύο, άλλωστε είναι γνωστό ότι 
δεν είχαν έγγειο ιδιοκτησία και ζούσαν μια νομαδική ζωή. Όμως έκαναν αριστουργήματα με την 
ξυλογλυπτική και την υφαντική. Χαρακτηριστικό της δυσπιστίας των χωρικών Μενιδίου είναι 
και το διασωθέν δίστιχο: «Άμα κάνεις βλάχο φίλο, πάρε και κανένα ξύλο». Σημειώνουμε τέλος ότι 
υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση με τους Μενιδιάτες κτηνοτρόφους Μιχαίους, Βησσαράκηδες, 
Πουραΐμηδες, Τριβελέους, Βαρελάδες, Μαρίνηδες κ.α. 

Κατά χρέος αναφέρουμε τη θυσία 17 βλαχοποιμένων στην Πάρνηθα το Ιούλιο του 1944, όταν 
ήδη ο Γερμανικός φασισμός ψυχοραγούσε. Σε μια από τις πολλές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις 
των Γερμανών στην Πάρνηθα από Σαλονίκι – Λοιμικό – Μόλα, Ντράσιζα εναντίον των 
ανταρτών, συνελήφθησαν και 17 βλαχοποιμένες, οδηγήθηκαν στην περιοχή «Γούρνα» και 
εκτελέστηκαν εντελώς άδικα. Ένα απέριττο μνημείο θυμίζει σήμερα τη θυσία τους και τους 
απάνθρωπους βάρβαρους εκτελεστές.  

Έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα αποκαλύψει και άλλα θύματα, Χασιώτες και Μενιδιάτες, 
εκτελεσθέντες στον ίδιο χώρο της Πάρνηθας από τους Γερμανούς κατακτητές. 

Κλείνουμε την ανακοίνωση με τις προτάσεις της τελευταίας διαχειριστικής έκθεσης του 1997 
όσον αφορά την ιδιοκτησία και το μέλλον των εκτάσεων αυτών, καθώς και το νομικό καθεστώς 
που αφορά την μεγάλη αυτή έκταση. 

Με το ΒΔ 644/61 κηρύχθηκε ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας. Ο πυρήνας περιλάμβανε 38.230 
στρέμματα και η περιφερειακή ζώνη, ήταν όλη η έκταση αρμοδιότητας Δασαρχείου Πάρνηθας. 

Με το ΠΔ 644/61 κηρύχθηκε η Πάρνηθα ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Τα δάση 
Λοιμικού και Σαλονίκης, οι όμορες του πυρήνα του Εθν. Δρυμού δασικές εκτάσεις ορίστηκαν ως 
καταφύγια θηραμάτων. 

Την Πάρνηθα επίσης αφορούν διεθνείς συμβάσεις: 
1) Σύμβαση Βέρνης 1983 για μεταναστευτικά είδη πτηνοπανίδας. 
2) Σύμβαση Βέρνης 1979 για την προστασία άγριας χλωρίδας – πανίδας. 
Επίσης οδηγίες 79/409 ΕΟΚ περί προστασίας άγριων πτηνών και 
οδηγία 92/43 ΕΟΚ – Δίκτυο NATURA 2000 περί διατηρητέων φυσικών οικότοπων. 
Η Διαχ. Έκθεση του Δασαρχείου Πάρνηθας του 1997 (συντάκτης: Γ. Αμοριανιώτης και 

συνεργάτες) τεύχ. Β΄ σελ. 357 αναφέρει: «Για τον Εθν. Δρυμό Πάρνηθας πρέπει να 
απαλλοτριωθούν αναγκαστικά τα δικαιώματα διακατοχής στα δάση Λοιμικού και Σαλονίκης …… 
γιατί οι εκτάσεις αυτές πρόκειται να ενταχθούν στη ζώνη απολύτου προστασίας του Εθνικού 
Δρυμού Πάρνηθας». 

Τέλος το Π.Δ. της 24/7/2007 τεύχ. Δ΄ αρ. ΦΕΚ 336 περί ζωνών προστασίας Πάρνηθας οι 
εκτάσεις Σαλονίκης – Λοιμικού – Μήλεσι Τσαπόχθι εντάσσονται στη ζώνη Α1 απολύτου 
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προστασίας, όπου απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πλην της περιήγησης και 
επιστημονικής έρευνας. Στην ουσία δημεύονται τα δικαιώματα διακατοχής εντελώς 
αντισυνταγματικά και άδικα κατά τους διακατόχους. 

Έτσι εναπόκειται στη διάθεση των κληρονόμων των διακατόχων, η προσφυγή στη 
Δικαιοσύνη να διεκδικήσουν την αποζημίωση των δικαιωμάτων τους διακατοχής στα μεγάλα 
αυτά δασοκτήματα και είμαστε βέβαιοι ότι θα δικαιωθούν. 

 
 

 
Χάρτης της περιοχής του Λοιμικού 
 
 

 
Πύργος Λοιμικού 
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Ο Άγιος Νικόλαος Λοιμικού 

 
 

   
Η λάκκα Αγίου Νικολάου Λοιμικού                                               Άγιος Γεώργιος Λοιμικού 
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 Η λάκκα «3 πηγάδια» Λοιμικού     
                                          

      
 Ελάφι της Πάρνηθας                                      Αγριολούλουδα της Πάρνηθας 
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Έγγραφα από το αρχείο Γεωργίου Φυτά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


