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ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν. ΚΟΥΡΗΣ 
Μεταλλειολόγος, π. Νομάρχης Αν. Αττικής 

 
Με τον «Πεζοπόρο» στην Πάρνηθα (1919-1923) 

 
Ο Δημήτρης Χατζόπουλος («Πεζοπόρος») αποτυπώνει με την γραφίδα και τον φακό του το 

μεγαλύτερο βουνό της Αττικής 
Εισαγωγή 
Στα βόρεια της Αττικής υψώνεται ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας. Με μέγιστο μήκος (Α-Δ) 30 

χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος (Β-Ν) 20 χιλιόμετρα, περίμετρο 150 χιλιόμετρα και έκταση γύρω στα 
450 τετρ. χιλιόμετρα είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και το ψηλότερο βουνό της Αττικής. 

Την Πάρνηθα επισκέπτονται μαζικά οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου μετά το 1931, οπότε 
ολοκληρώθηκε ο κύριος δρόμος πρόσβασης (Μετόχι - Αγία Τριάδα). Οι εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες σε συνδυασμό με ποικίλες εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία 
έχουν αλλοιώσει, αρκετές φορές μη αναστρέψιμα, την φυσιογνωμία αυτού του μοναδικού τόπου 
αποδράσεων. 

  Μέχρι το 1931 η Πάρνηθα ήταν γνωστή και προσιτή, πέραν των κατοίκων των μικρών ή 
μεγαλύτερων οικισμών που πλαισιώνουν τον ορεινό όγκο (Άνω Λιόσια, Αυλώνας, Αχαρνές, Φυλή, 
Αφίδνες, Κρυονέρι, Μαλακάσα, Αγ.Θωμάς, Κλειδί, Σκούρτα, Στεφάνη), μόνον σε εκδρομείς, που 
ομαδικά ή μεμονωμένα ξεκίνησαν την εξερεύνηση του βουνού απο τον 19ο αιώνα. 

Ένας απο αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Χατζόπουλος, ο οποίος αποτύπωσε τις πεζοπορικές του 
εμπειρίες σε εκατοντάδες χρονογραφήματα σε πολλές αθηναικές εφημερίδες με τις οποίες 
συνεργάστηκε κατά καιρούς με διάφορα φιλολογικά ψευδώνυμα. 

  Ας δούμε όμως ένα σύντομο βιογραφικό χρονικό του Δημήτρη Χατζόπουλου. Γεννήθηκε στο 
Αγρίνιο το 1872, γιος του Ιωάννη Χατζόπουλου και της Θεοφάνης Στάϊκου. Μικρότερος αδελφός 
του ποιητή και πεζογράφου Κώστα Χατζόπουλου είχε ακόμη πέντε αδέλφια. 

Στο Αγρίνιο τελείωσε το Δημοτικό και φοίτησε στο Γυμνάσιο Μεσολογγίου. Στη συνέχεια 
παρακολούθησε μαθήματα στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, στη Φιλοσοφική και τη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπουδές φιλολογίας, αισθητικής και κοινωνιολογίας 
πραγματοποίησε και σε χώρες της Ευρώπης, όπου έζησε αρκετά χρόνια. 

Την πρώτη εμφάνιση του στη λογοτεχνία πραγματοποίησε το 1890 με την δημοσίευση του 
αυτοβιογραφικού διηγήματος “Τα πρώτα δάκρυα” στο περιοδικό “Εικονογραφημένη Εστία” και 
συνεργάστηκε με το περιοδικό “Παρνασσός” και την εφημερίδα “Αστυ” με το ψευδώνυμο “Μποέμ”. 

Την περίοδο 1896-1900 εκδίδει χιουμοριστικό περιοδικό και στην συνέχεια εξέδωσε με τον 
Γιάννη Καμπύση το περιοδικό “Διόνυσος” (1901-1902), στο οποίο δημοσιεύτηκαν αξιόλογα 
κείμενα σύγχρονων Ευρωπαίων λογοτεχνών και ποιητών. Δημοσίευσε δύο ακόμη πεζογραφήματα  
τα “Αγριολούλουδα” (1894) και τις “Ντόπιες ζωγραφιές” (1896) καθώς και πολλές φιλολογικές 
μεταφράσεις. 

Αρχικά ασπάζεται τον νιτσεϊσμό και στη συνέχεια έλκεται απο τις σοσιαλιστικές ιδέες και 
συμμετέχει το 1911 στην ομάδα ίδρυσης του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών (Σ.Κ.Α.). Σύντομα 
διαφωνεί και ηγείται της Σοσιαλιστικής  Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που τα μέλη της “δε θέλανε 
πολιτική δράση και προπαγάνδιζαν μόνον την επαγγελματική οργάνωση”, όπως σημειώνει ο Γ. 
Κορδάτος. Στην ομάδα αυτή μετείχαν την εποχή εκείνη ο Σπ. Μελάς, ο Ηρ. Αποστολίδης, ο Αρ. 
Αρβανίτης κ.α. 

Τον Δεκέμβριο του 1914, με αφορμή τον θάνατο νεαρού δημοσιογράφου, εξ αιτίας των 
δύσκολων εργασιακών και οικονομικών συνθηκών της εποχής, ηγείται ομάδας δημοσιογράφων 
που στην αίθουσα “Φίλων του Λαού” αποφασίζουν την ίδρυση της “Ενώσεως Συντακτών” και του 
Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Συμμετέχει στην πρώτη διοικούσα επιτροπή και στη συνέχεια στις 
διοικήσεις της Ενώσεως Συντακτών για αρκετά χρόνια. 

Ο Δημήτρης Χατζόπουλος συνεργάστηκε ως δημοσιογράφος με πολλές αθηναϊκές εφημερίδες 
(Νέα Ελλάς, Καθημερινή, Σκριπ, Χρόνος, Εσπερινή κ.α.), στις οποίες δημοσίευσε με διάφορα 
ψευδώνυμα άρθρα, συνεντεύξεις, χρονογραφήματα  και ταξιδιωτικά κείμενα. 
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Τα τελευταία χρόνια της ζωής του διορίστηκε στη νεοσύστατη Αγροτική Τράπεζα και πέθανε 
στις Σέρρες, τον Σεπτέμβριο του 1936, κατά την διάρκεια περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα. 

 
Το χρονογράφημα και ο Δημήτρης Χατζόπουλος 
Όπως προαναφέρθηκε το χρονογράφημα, «είδος βαθειά ελληνικό», όπως επισημαίνει ο Στέλιος 

Αρτεμάκης, και κυρίως το ταξιδιωτικό υπηρέτησε επι δεκαετίες με πίστη και αφοσίωση ο Δημ. 
Χατζόπουλος. Με κείμενα σύντομα, περιεκτικά και κατανοητά απο όλους προσεγγίζει ο κάθε 
χρονογράφος το θέμα που έχει επιλέξει και κατακτά τον αναγνώστη του καθημερινού ή 
περιοδικού φύλλου. 

Πρόδρομος του αθηναικού χρονογραφήματος θεωρείται ο Κωνσταντίνος Πωπ (1813-1878). Με 
τρόπο ευχάριστο και εύστροφο παρουσίαζε απο την στήλη του “Έργα και Ημέραι” θέματα της 
αθηναϊκής ζωής. Μετά τον θάνατο του Γ. Πωπ το αθηναϊκό χρονογράφημα συνέχισαν ο Ειρηναίος 
Ασώπιος (1805-1905), ο Αγγελος Βλάχος (1838-1920) και ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1835-1904). 

Ετσι η στήλη του χρονογράφηματος καθιερώθηκε πια σε όλες, σχεδόν, τις αθηναικές εφημερίδες 
στα τέλη του 19ου αιώνα. Τέτοια στήλη  είχαν η “Εφημερίς” του Κορομηλά, η “Ακρόπολις” του 
Βλάση Γαβριηλίδη, το “Αστυ”, το “Σκριπ”, η “Εστία”, οι “Καιροί”, το “Εμπρός”. Και σε αυτές τις 
στήλες έγραφαν γνωστοί λογοτέχνες και δημοσιογράφοι όπως ο Μπ. Αννινός, ο Δ. Κακλαμάνος, ο 
Κ. Παλαμάς, ο Θ. Βελλιανίτης, ο Αρ. Κουρτίδης, ο Ζ. Παπαντωνίου, ο Π. Νιρβάνας, ο Τ. Μωραϊτίνης, ο 
Γρ. Ξενόπουλος, ο Ι. Κονδυλάκης και βέβαια ο Δημ. Χατζόπουλος. 

Στα επόμενα χρόνια η σκυτάλη περνά σε μεγάλα ονόματα των νεοελληνικών γραμμάτων που 
γράφουν σε όλες τις αθηναϊκές εφημερίδες: Σπ. Μελάς, Π. Χάρης, Π. Παλαιολόγος, Π. Παπαδούκας, 
Δ. Ρώμας, Κ. Βάρναλης, Γ. Φτέρης, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Ψαθάς, Κ. Ουράνης και πολλοί άλλοι. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα σημαντικό τμήμα των χρονογραφημάτων καταλαμβάνει η 
ταξιδιωτική ειδησεογραφία. Παρακλάδι της ταξιδογραφίας, αυτονομήθηκε γρήγορα χάριν στους 
σημαντικούς δημοσιογράφους και λογοτέχνες που την υπηρέτησαν με αφοσίωση. Σημαίνουσα 
θέση μεταξύ αυτών κατέχει ο Δημήτρης Χατζόπουλος. 

Κατ’ εξοχήν χρονογράφος ο Δημ. Χατζόπουλος υπηρέτησε τις αντίστοιχες στήλες πολλών 
εφημερίδων με δεκάδες λογοτεχνικά ψευδώνυμα. Την εργώδη προσπάθειά του αναφέρει πολύ 
χαρακτηριστικά ο διακεκριμένος θεατρικός συγγραφέας Παν. Παπαδούκας. Στο τελευταίο, 
αποχαιρετιστήριο, χρονογράφημά του στην εφημερίδα “Εστία” ο Παν. Παπαδούκας αναλύει τις 
δυσκολίες εξεύρεσης θεμάτων για κάποιον που γράφει καθημερινά χρονογράφημα σε εφημερίδα 
και τονίζει με αδρές γραμμές την αγωνία που συνέχει τον χρονογράφο μέχρις ότου στείλει το 
χειρόγραφό του στο τυπογραφείο και συνεχίζει: «Σε τέτοιες ώρες λοιπόν, εμένα τουλάχιστον, μου 
έδιδε θάρρος και εγκαρδίωσιν η σκιά του παλαιού χρονογράφου Δημητρίου Χατζοπούλου. Όταν 
εισήλθα ως ρεπορτερίσκος εις την δημοσιογραφίαν, τον επρόφθασα να γράφει χρονογράφημα εις 
....επτά ημερησίας εφημερίδας! Και τότε οι εφημερίδες εξεδίδοντο και τας επτά ημέρας της 
εβδομάδος. Ο Χατζόπουλος, φανατικός φυσιολάτρης, επιχειρούσε συχνά πολυημέρους εκδρομάς. 
Έπρεπε, πριν αναχωρήση, να αφήση και την ανάλογον ...ποσότητα χρονογραφημάτων. Κάποτε, 
λοιπόν, εκάθησε επί 48 ώρας στο γραφείο του και παρήγαγε 49 χρονογραφήματα!! Έπειτα,τα 
εχώρησε ανά επτά δι’ εκάστην εφημερίδα -1”,2”,3”,4” κλπ- τα επήρε και αναχώρησε, χωρίς και να 
μας χαιρετίση, για να τα ρίψη εις το γραμματοκιβώτιον ισαρίθμων εφημερίδων. Ο αυτοματισμός 
εις την παραγωγήν χρονογραφημάτων! Εύλογον το ερώτημα: τι είδους χρονογραφήματα ήσαν 
εκείνα, τα ομαδικώς παραγόμενα; Όχι αριστουργήματα, βεβαίως. Πολλά αρχίζουν με την φράσιν 
”Όπως λέγαμε χθές” ή και προχθές. Αλλά όχι ολίγα ήσαν εξαίρετα». 

Προφανώς οι βιοτικές ανάγκες τον αναγκάζουν να σπαταλιέται και να παρασύρεται απο τον 
“αδυσώπητο τροχό της δημοσιογραφίας” όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Π. Χάρης. Για να 
συνεχίσει: «Βέβαια οι ανταποκρίσεις του απο την Γερμανία και οι φυσιολατρικές σελίδες του, όλες 
εκείνες οι περιγραφές του ελληνικού τοπίου, οι λυρικοί ενθουσιασμοί και η εκπληκτική αντοχή του 
“Πεζοπόρου” στα κατσάβραχα, δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Θα μείνουν υλικό που θα εκτιμηθή 
καλύτερα, όταν τακτοποιηθή με στοργή και γνώση». 

Αντίστοιχες είναι και οι προσεγγίσεις του Ζ. Παπαντωνίου για «τα σαράντα χρόνια της 
αφάνταστης δημοσιογραφικής του εργασίας που ήταν μια αδιάκοπη διαμαρτυρία και ένας 
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σαρκασμός» προς όλους και για όλα. Για να συνεχίσει ο Ζ. Παπαντωνίου: «Μια πίστη του έμεινε στο 
τέλος, η φύσις. Ή, σωστότερα, η Αττική. Δεν ήταν φίλος της απο το γραφείο. Δεν την εθαύμασε για 
το χρήμα και για την γραμμή. Την περπάτησε! Εκπληκτική, απίστευτη μεταβολή του ανθρώπου της 
καρέκλας σε μανιώδη και ακούραστον ορειβάτη. Ο οδοιπόρος Μποέμ δεν περνούσε. Παρατηρούσε, 
μελετούσε, σημείωνε και μετρούσε. Έγραφε μια τοπογραφική, να πούμε, περιγραφή της θαυμάσιας 
χώρας που δεν την επιχείρησε κανένας ως τώρα. Με την παράδοξη αυτή στροφή της ενέργειάς του 
έγινεν ο πρωτοπόρος της πορείας στις ημέρες σας. Το παράδειγμά του, οι επίμονες περιγραφές 
του, χρησίμευσαν πολύ για να δημιουργηθή το σημερινόν πνεύμα της φυσιολατρείας. Ο τουρισμός 
έχει καθήκον να εκδώση το έργον του». Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του Δημ. Χατζόπουλου ο 
Ζαχ. Παπαντωνίου σημείωνε: «Κανένα τραπέζι της δημοσιογραφίας δεν θα πιαστεί στο εξής απο 
έναν τέτοιον πιστό της εργασίας, απο έναν άλλο κοσμογυρισμένο, καλλιεργημένο, 
πολυδιαβασμένο, ακάματο Μποέμ. Το σκαρί του δεν ξαναγίνεται». 

 
Η Πάρνηθα με την γραφίδα και τον φακό του “Πεζοπόρου” 
Οι περιηγήσεις του Δημ.Χατζόπουλου κάλυψαν μεγάλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της 

Θεσσαλίας, της Ευβοίας, της Πελοποννήσου. Ξεχωριστό όμως ενδιαφέρον έδειξε για τα τοπία της 
Αττικής, τα οποία περιέγραψε με μοναδικό τρόπο στα πολλά χρονογραφήματά του. Το ενδιαφέρον 
και τα επαινετικά σχόλια των αναγνωστών αποτυπώνονται στις επιστολές που έστελναν, πολλές 
των οποίων είδαν το φως της δημοσιότητας στις εφημερίδες με τις οποίες συνεργάζετο ο Δημ. 
Χατζόπουλος. 

Με υπέρτιτλο “Γνώμαι αναγνωστών” δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Εμπρός” της 19 Αυγούστου 
1920 η προτροπή του Καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Σωτηριάδη, προκειμένου 
ο Δημ. Χατζόπουλος να προχωρήσει στην έκδοση σχετικού τόμου με τις κατά καιρούς περιηγήσεις 
του στην Αττική. Οι εξαιρετικές περιγραφές των τοπίων της Αττικής εντυπωσίασαν και τον τότε 
πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο,ο οποίος ερώτησε τον απεσταλμένο δημοσιογράφο του «Εμπρός», που 
τον συνόδευε στη προεκλογική του περιοδεία του 1920, για το ποιός είναι ο υπό το ψευδώνυμο 
«Πεζοπόρος» χρονογράφος της εφημερίδας που αποδίδει “τόσον ωραία τας εικόνας των τοπίων 
της Αττικής” (“Εμπρός”, 28 Οκτωβρίου 1920). 

Από τα κείμενα αυτής της περιόδου, που υπογράφει ως “Πεζοπόρος” στην εφημερίδα “Εμπρός”, 
εντοπίστηκαν 60 χρονογραφήματα που αναφέρονται στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και τους 
οικισμούς. Πρόκειται για κείμενα που δημοσιεύτηκαν απο τον Δεκέμβριο του 1919 μέχρι τον Ιούνιο 
του 1923 και οι τίτλοι τους μαζί με τις ημερομηνίες δημοσίευσης παρατίθενται στο συνημμένο 
παράρτημα. Στα 60 αυτά χρονογραφήματα πέρα απο τις λεπτομέριες των οδοιπορικών του 
εξορμήσεων υπάρχει πλούτος πληροφοριών σχετικά με την ιστορία, την λαογραφία και την 
καθημερινή ζωή στην Πάρνηθα και τους οικισμούς της. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
1923 τα χρονογραφήματα του “Πεζοπόρου” καλύπτουν αποκλειστικά ένα μεγάλο ταξίδι του σε 
πολλές ευρωπαικές χώρες για να συνεχίσει για λίγο ακόμη τα χρονογραφήματά του ως 
“Πεζοπόρος”. Στις 6  Νοεμβρίου δημοσιεύεται το τελευταίο χρονογράφημα του “Πεζοπόρου” με 
τίτλο “Η χώνη του Ασωπού Α’“, για να συνεχίσει την επομένη 7 Νοεμβρίου 1923 με το 
χρονογράφημα “Η χώνη του Ασωπού Β’“ αλλά πλέον ως “Αθηναίος”, αφού όπως σημειώνει στο 
υστερόγραφο του χρονογραφήματος “συνηθισμένος να πεζοπορώ 18-22 ώρας και ήδη μη 
δυνάμενος,  ένεκα βλάβης του ποδός μου εκ των μακρών πεζοποριών, να βαδίζω περισσότερον 
των 10-12 ωρών, ενδεχόμενον δε και ολιγώτερον, αν δεν τον θεραπεύσω, δεν δικαιούμαι προς το 
παρόν της υπογραφής Πεζοπόρος, ως εκ τούτου υπογράφομαι Αθηναίος”. 

Οι περιηγήσεις του Δημ. Χατζόπουλου συνδυάστηκαν με φωτογραφήσεις των αττικών 
μνημείων και τοπίων στις διάφορες περιοχές. Η πολύχρονη και συστηματική προσπάθειά του 
δημιούργησε ένα φωτογραφικό πλούτο για τον οποίο ήταν υπερήφανος. Σε χρονογράφημά του με 
τίτλο “Αττικαί φωτογραφίαι”, στις 20 Μαρτίου 1923, γράφει για τις εκατοντάδες φωτογραφίες 
που έχει σημειώνοντας ότι «όλαι αυταί αι θελκτικαί απεικονίσεις, εκδιδόμεναι θα ήταν αληθιναί 
αποκαλύψεις». 

Σε πολλές περιηγήσεις συνοδεύουν τον Δημ. Χατζόπουλο φιλικά του πρόσωπα, συνήθως 
κάτοικοι της πρωτεύουσας,που θέλουν να προσεγγίσουν την αττική ύπαιθρο. Άλλωστε όπως 
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εύστοχα επισημαίνει η Ειρ. Μπουντούρη, στον πρόλογό της στη συλλογή φωτογραφιών 
“Ανατολικά της Αττικής”, την περίοδο του μεσοπολέμου παρατηρείται μεγάλη διάδοση του 
εκδρομισμού “όπως μαρτυρεί η άνθηση των εκδρομικών και ορειβατικών σωματείων της εποχής”. 
Βέβαια η διαφοροποίηση του Δημ. Χατζόπουλου σε σχέση με τον “οργανωμένο εκδρομισμό” 
διαφαίνεται απο την απάντηση σε επιστολή αναγνώστη στο χρονογράφημα “Μερικαί αλήθειαι” 
της 28 Σεπτεμβρίου 1923 όπου αναφέρει:  «Η  παρούσα στήλη ενεκαινίασε την γνώσιν της Αττικής 
πέραν των μέχρι τούδε συνήθων γνωστών σημείων. Αυτή ωδήγησε τους πεζοπόρους παντού δι’ 
επιτοπίου ερεύνης και εδημιούργησε εις την κοινωνίαν πραγματικούς φυσιολάτρας, αθορύβους 
εκδρομείς, μη ρητορεύοντας, μη ψευδομένους προς τον εαυτόν των και τους άλλους». 

Τη σημασία των φωτογραφικών απεικονίσεων αναλύει εκτενώς ο Δημ. Χατζόπουλος στο 
χρονογράφημά του “Διαφήμισις τοπίων” στο “Εμπρός” της 27 Ιουνίου 1921. Αφού αναφέρεται 
στην ανάγκη προβολής του μοναδικού αττικού τοπίου, κρίνοντας, αναγκαία την συνδρομή των πιο 
σημαντικών εικαστικών της εποχής Ιακωβίδη, Φωκά, Γ. Χατζόπουλου, Παρθένη, Θωμόπουλου, 
Μαλέα και άλλων, επισημαίνει τις αξιόλογες επιδόσεις ερασιτεχνών φωτογράφων στην 
αποτύπωση περιοχών της Αττικής. 

Ειδικώτερα σημειώνει στο χρονογράφημα αυτό: «Ο φίλος μου κ. Γεώργιος Πολίτης, παίζων με 
την φωτογραφίαν, πολλάκις είχε θαυμαστάς επιτυχίας της αττικής φύσεως. Διατηρώ μερικάς 
ωραιοτάτας. Και ένα τερατούργημα. Τον εαυτόν μου. Και ενώπιόν μου έχω αυτήν την στιγμήν 
σειράν φωτογραφιών από τας τελευταίας εκδρομάς εις την Αττικήν, εις ξηράν και θάλασσαν. 
Στέκομαι με θαυμασμόν εις δύο απόψεις της Αρμενιάς, της Πάρνηθος. Φωτογραφίαι του φίλου 
Άγγλου κ. Πάουλ. Είνε ταμπλώ, όχι φωτογραφίαι. Εις το ένα παρίσταται ο κωνοειδής βράχος της 
Αρμενιάς, ανάμεσα σε υψηλά πεύκα, κλείοντα το έμπροσθεν της εικόνος. Εις το στενόν ανηφορικόν 
μονοπάτι βαδίζει ο δασοφύλαξ, με το όπλον ανηρτημένον εις τον ώμον. Η σιλουέτα είνε 
συνηρμοσμένη με το ελαφρόν χαριτωμένον τοπίον. Οι σκούροι τόνοι των πεύκων εξαίρουν 
περισσότερον την ανοικτόχρωμον διαγραφήν του κωνοειδούς βουνού εις το βάθος. Η ορεινή 
Αττική παρουσιάζεται εις την εμψυχωτέραν, θα έλεγε κανείς, έκφρασίν της με τον ιδιαίτερον 
τύπον της,τον βαθύχρωμον, αλλά τόσον βελούδινον, απαλόν χρωματισμόν της. Η άλλη άποψις είνε 
κάτωθεν του βράχου της Αρμενιάς. Ο ωραίος αργυρόχρωμος κώνος υψούται εις την ολόφωτον 
ατμόσφαιραν γυμνός, λιτός, απέριττος. Πυκνή βλάστησις πεύκων εκτείνεται εις την βάσιν του. 
Όμιλος εκδρομέων καλύπτει το λειβάδι εις τους πρόποδας του βουνού. Συμμετρία τοπίου και 
μορφών. Διαύγεια φωτός, γεμάτη απο την χαράν δροσερής θερινής ημέρας. Με μίαν ματιάν 
πείθεσαι, ότι εδώ είνε Πάρνης, βουνόν άγριον εις σύνθεσιν βράχων αλλά τόσον ελαφρόν εις 
αναγλυφικήν  έκφρασιν απο τον μάγον, αναδημιουργικόν φως του αττικού ηλίου. Αναφέρω τα δύο 
αυτά τυχαία παραδείγματα δια να τονίσω την ανάγκην, ότι εις την φωτογραφικήν αναπαράστασιν 
των τοπίων της Αττικής, της ελληνικής φύσεως, χρειάζεται απαραιτήτως καλλιτεχνική 
προδιάθεσις».  

Στο χρονογράφημά του “Αττικαί φωτογραφίαι”, που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου 1923, 
αναφέρει οτι θα μπορούσε να εκδοθεί “ένα λεύκωμα εκ χιλίων και πλέον φωτογραφιών εκτάκτου 
ενδιαφέροντος”, απο αυτές που είχε. Σημειώνει μάλιστα τα εξής για την Πάρνηθα: «Και πόσον 
εξαίσιαι αι φωτογραφίαι των μυστικωτέρων πηγών της Πάρνηθος, τας οποίας πρώτος 
περιέγραψα λεπτομερώς επίσης. Κυττάζω τους πελωρίους βράχους του Άρματος, τας τρομεράς 
χαράδρας, κρημνούς της Πάρνηθος, του Χάρακα, του Τσουργελιού, τόσα άλλα απόκρημνα μέρη, 
τόσας άλλας αποκρύφους θελκτικωτάτας λεπτομερείας, αι οποίαι απετυπώθησαν εις την 
συλλογήν μου και σκέπτομαι το ενδιαφέρον που θα εκινούσαν εις το κοινόν δημοσιευόμεναι». 

Κατά την διάρκεια της αναδίφησης για την συλλογή και επεξεργασία των χρονογραφημάτων 
τύχη αγαθή με οδήγησε, με την καθοριστική βοήθεια του φίλου εκδότη Στρατή Φιλιππότη, στον 
εντοπισμό του Κ. Ζαρόκωστα απογόνου της οικογένειας Χατζόπουλου. Ο  Κ. Ζαρόκωστας με 
ευγενική προθυμία παραχώρησε τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Δημ. Χατζόπουλος 
πεζοπορώντας στην Πάρνηθα και που μια επιλογή απο αυτές προβάλεται σήμερα ταυτόχρονα με 
την παρουσίαση της ανακοίνωσης. Οι φωτογραφίες αυτές  εμπλουτίζουν ήδη την ούτως ή άλλως 
πλούσια συλλογή της ΙΛΕΑ, χάρις στις  άοκνες και συστηματικές προσπάθειες του Προέδρου της Γ. 
Φυτά. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας υπάρχει ιδιόχειρη αναγραφή από τον Δημ. 
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Χατζόπουλο για το περιεχόμενό της με εξαίρεση δύο φωτογραφίες που του έχουν σταλεί από 
συγγενικό του πρόσωπο και αναφέρονται σε εκδρομή που έγινε με τον “ Πεζοπόρο” στην περιοχή  
Κιούρκων. 

Οι τίτλοι και μόνον των 60 χρονογραφημάτων, που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα, 
δίνουν ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών που απετέλεσαν εκδρομικούς προορισμούς του 
“Πεζοπόρου” την περίοδο 1919-1923. Μενίδι, Αφίδνες, Αγ. Μερκούριος, Μονή Κλειστών, Καραβόλα, 
Κακοσάλεσι, Αρμενιά, Βούντημα, Φασίδερι, Κανταλίδι, Κλημέντι, Κηφισός, Δεκέλεια, Μπελέτσι, 
Ξηρόρεμμα, Μόλα, Σουνάς, Κατσιμίδι, Μεγάλη Βρύση, πηγή Γκούρας, Λούτσα Σκίν, Κεραμίδι, Άρμα, 
Φυλή, Μπόρσι, Σκίπιζα, Ξούλιζα, Ταλμίθι, Βλασάτη. 

Αν σε αυτά προστεθούν πολλές δεκάδες σημείων που αναφέρονται στα 60 αυτά 
χρονογραφήματα δημιουργούν πραγματικά ένα μοναδικό σύνολο που δίνει έναυσμα, ένα σχεδόν 
αιώνα μετά, για την διαμόρφωση διαδρομών που θα επιλέξει σήμερα ο επισκέπτης της Πάρνηθας 
και ταυτόχρονα ένα όγκο στοιχείων που θα βοηθήσει την ιστορική και λαογραφική έρευνα της 
ευρύτερης περιοχής. Καθοριστική βοήθεια στον σύγχρονο αναγνώστη δίνει το κεφάλαιο 
“Τοπωνύμια Πάρνηθας”, που περιέχεται στο βιβλίο “Πάρνηθα” των Δημ. Γιώτα και Ν. Νέζη που 
εξέδωσε το 2006 η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. 

Χρειάζεται βέβαια προσοχή και διασταύρωση των στοιχείων, γιατί ο Δημ. Χατζόπουλος, 
φοβούμενος αντιγραφείς του περιεχομένου των χρονογραφημάτων του, ακολούθησε την γνωστή 
πρακτική που υπαγορεύει την σποραδική αναγραφή ηθελημένων σφαλμάτων. Αυτό το 
επισημαίνει και ο ίδιος στο χρονογράφημά του “Χαράδρα Πέρνηθος”, που δημοσιεύτηκε στις 23 
Μαίου 1924, όπου αναφέρει: «Όσα σφάλματα ΕΠΙΤΗΔΕΣ και αν έχω παραθέσει, όπως 
“επανειλημμένως εδήλωσα”, δια να μην κλέψουν οι αδηφάγοι σταχυολόγοι πάντως η βάσις είναι 
χρησιμοποιήσιμος». 

Οι ερευνητές και οι φίλοι της Πάρνηθας είναι βέβαιο ότι εντρυφόντας σε  αυτήν την βάση που 
αποτύπωσε η γραφίδα και ο φακός του Δημ. Χατζόπουλου, μπορούν να εμπλουτίσουν τα 
πληροφοριακά δεδομένα που είναι μέχρι σήμερα γνωστά και προσιτά.  
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