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1.1  Εισαγωγή - Σκοπός  της  μελέτης 
 
 Με τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας πρέπει να αντιμετωπιστούν, να 
συμβιβαστούν και να επιλυθούν πολυποίκιλα και πολύπλοκα βιολογικά, κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να εντοπιστούν, να αναλυθούν και να γίνουν οι 
απαραίτητες προτάσεις για την επίλυσή τους. 
 Το πρόβλημα σύνταξης “Μελέτης Διαχείρισης” στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας είναι σχετικά 
παλιό, δεδομένου ότι για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού (πυρήνας) έχει συνταχθεί μια μόνο 
διαχειριστική μελέτη από το δασολόγο και καθηγητή του τμήματος Δασολογίας του Α.Π.Θ. κ. Μακρή 
η οποία για την εποχή της ήταν πλήρης, αλλά δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο σε ότι αφορούσε την 
υλοτομία, του υπέργηρου και ξηραινόμενου ξυλώδους όγκου. Κατά τα έτη 1983 έως 1985 έγιναν 
σοβαρές επεμβάσεις στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με τη δημιουργία χώρων 
αναψυχής, χωρίς να υφίσταται γενικό σχέδιο διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, σε μια προσπάθεια 
να διοχετευτούν σε ορισμένα κυρίως σημεία του δρυμού οι χιλιάδες επισκέπτες του. 
 Προκειμένου να καλυφθεί το μέγα κενό της έλλειψης μελέτης διαχείρισης το Υπ. Γεωργίας 
συγκρότησε μια ομάδα εργασίας από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στην οποία ανατέθηκε η 
εκπόνηση “Μελέτης Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας”. Η ομάδα αυτή εργάστηκε κατά το 
έτος 1989, λόγω όμως άγνοιας του υπό μελέτη χώρου, έλλειψης εμπειρίας σε σύνταξη παρόμοιων 
μελετών, ως και έλλειψη των απαραίτητων ειδικών γνώσεων, δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας την 
αποστολή της. Παρέδωσε όμως 3 τεύχη στα οποία συγκέντρωσε από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
αρκετά στοιχεία, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν στην σύνταξη της παρούσης μελέτης. 
 Με το νέο διαχειριστικό σχέδιο επιδιώκεται ενιαία διαχείριση του μείζονος ορεινού όγκου της 
Πάρνηθας άσχετα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιμέρους εκτάσεων. Βασικό κριτήριο για την 
διαχείριση του χώρου αυτού θα αποτελέσει η διασφάλιση της ισορροπίας και της εξέλιξης των 
οικοσυστημάτων καθώς και η διαφύλαξη της ποικιλομορφίας, της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητάς 
τους. Οι μεγάλες περιοχές καθώς και τα μεμονωμένα στοιχεία και σύνολα θα αποτελέσουν 
αντικείμενα προστασίας και διατήρησης λόγω της γεωμορφολογικής, βιολογικής και αισθητικής 
αξίας τους. 
 
 Με την ενιαία διαχείριση θα καθοριστούν : 
 α) Περιοχές (ζώνες) απολύτου προστασίας στις οποίες θα απαγορευτεί κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα. 
 β) Περιοχές προστασίας της φύσης στις οποίες θα επιτρέπονται ορισμένες μόνο 
ανθρώπινες δραστηριότητες που δεν επηρεάζουν την εξέλιξη των οικοσυστημάτων. 
 γ) Περιοχές στις οποίες θα επιτρέπονται σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες. 
  
 Τελικός σκοπός της διαχείρισης του δασικού χώρου της Πάρνηθας θα είναι:  
 α) Η προστασία των εκτάσεων με εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, προστασία 
επαπειλούμενων με εξαφάνιση ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας  
πανίδας καθώς και των εκτάσεων που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής των σπάνιων ή 
επαπειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας με την κήρυξη των εκτάσεων αυτών σαν περιοχές 
απόλυτης προστασίας της φύσης. 
 β) Η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, με 
παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών 
δραστηριοτήτων. 
 γ) Η ικανοποίηση στο μέτρο του δυνατού των αναγκών αναψυχής του πληθυσμού της 
πρωτεύουσας χωρίς να δημιουργηθούν κίνδυνοι υποβάθμισης και καταστροφής του 
περιβάλλοντος. 
 δ) Η απαλλοτρίωση των δικαιωμάτων των διακατόχων των δημοσίων διακατεχόμενων 
δασών της περιοχής, ώστε να καταστεί εφικτή η ενιαία διαχείριση του δασικού χώρου της 
Πάρνηθας. 
 ε) Η ανόρθωση του υποβαθμισμένου ελατοδάσους της Πάρνηθας ώστε να επιτευχθεί η 
δημιουργία υγιών, πολύξυλων και αισθητικά ωραίων συστάδων, όχι για παραγωγή δασικών 
προϊόντων αλλά για την κάλυψη των προστατευτικών, αισθητικών, αναψυχής κτλ. σκοπών του 
δάσους. 
      στ) Η ορθολογική διαχείριση των συντελεστών παραγωγής ήτοι του ξυλώδους κεφαλαίου, του 
εδάφους και της εργασίας ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί. 
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 ζ) Η καθιέρωση της Πάρνηθας σαν χώρου συνεδρίων, σεμιναρίων και βασικής έρευνας 
σχετικής με το περιβάλλον. Η λειτουργία στο χώρο της Πάρνηθας “Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης”. 
 η) Ο εμπλουτισμός της άγριας πανίδας της περιοχής και η προστασία του ελαφιού της 
Πάρνηθας το οποίο θα ανακηρυχθεί σαν επαπειλούμενο και υπό εξαφάνιση είδος της περιοχής. 
 θ) Η προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας με όλα τα διατιθέμενα μέσα από τους 
κινδύνους που τον απειλούν (πυρκαϊές, καταπατήσεις, ασθένειες δασών κτλ.) 
 ι) Η σταδιακή μείωση με τελικό στόχο την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων που η 
λειτουργία τους δεν συμβαδίζει με τους σκοπούς του δρυμού. 
 κ) Η σύνταξη και  η εφαρμογή εξειδικευμένων μελετών και ερευνών, όπως αντιπυρικής 
προστασίας, χλωριστικής μελέτης, διαχείρισης της πανίδας, βιοκλιματικές έρευνες, μέτρηση  της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάρνηθα και μελέτη της επίδρασής τους στη διατήρηση των 
φυσικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου  κ.τ.λ. 
 
 
ΜΕΡΟΣ  ΙΙ 

 
 2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
2.1 Γενικά  στοιχεία 
 
2.1.1  Προσδιορισμός των ορίων της μελετούμενης περιοχής 
 
 Η Πάρνηθα είναι μεγάλο ορεινό συγκρότημα με διεύθυνση από Ανατολάς προς Δυσμάς, 
που μόνο δυτικά ενώνεται με το όρος Πάστρα (1076μ.) και το οροπέδιο των Σκούρτων (μέσο 
υψόμετρο 550 μ).   
 Μπορεί να χωριστεί σε τρία μεγάλα τμήματα, ήτοι την Βόρεια, την Κεντρική  όπου βρί- 
σκονται  οι ψηλότερες κορφές και την Δυτική  Πάρνηθα. Πρόκειται για εκτεταμένο βουνό με δεκάδες 
κορυφές, χαράδρες, ρεματιές και οροπέδια, που στο μεγαλύτερο μέρος του είναι δασωμένο. 
Παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στην δομή του, που ικανοποιεί τόσο τον απλό πεζοπόρο, 
όσο και τον εξασκημένο ορειβάτη και τον αναρριχητή. 
 Η πλούσια χλωρίδα του με 815 εξακριβωμένα είδη και η άφθονη πανίδα που αριθμεί 132 
είδη πουλιών, 45 είδη θηλαστικών με κυριότερο εκπρόσωπο το ελάφι (Cervus elaphus) και 30 είδη 
ερπετών και αμφίβιων, προσφέρει το μέγιστο πεδίο επιστημονικής έρευνας και δράσης. 
 Οι ομαλές πλαγιές συνέχονται με μικρά οροπέδια, λιβάδια, όμορφες κοιλάδες και λάκες που 
κατακερματίζονται σε πολλά σημεία από μεγάλες και βαθιές χαράδρες, ρέματα και φαράγγια (Ρέμα 
Γκούρας - Γιαννούλας). Οι κορυφές στην Πάρνηθα είναι γενικά ομαλές, υπάρχουν όμως και 
απόκρημνες, βραχώδεις κορυφογραμμές (Καραβόλα, Φλαμπούρι, Μαυροβούνι, Αρμα κτλ.). Είναι το 
μεγαλύτερο σε έκταση και ψηλότερο βουνό της Αττικής. Τα γενικά όρια του ορεινού όγκου της 
Πάρνηθας όπως προαναφέρθηκε μπορούν να προσδιοριστούν χονδρικά από τα εξής γεωγραφικά 
σημεία :   
 
 Βόρεια  
 Από την συμβολή του μαυρορέματος στον Βοιωτικό κάμπο, το χωριό Αυλώνα, τον οικισμό 
Σφενδάλη και το χωριό Κιούρκα.  
 Ανατολικά 
 Από το χωριό Κιούρκα, τον οικισμό Κοκκινόβραχος και την κοινότητα Κρυονερίου. 
 Νότια 
 Από την κοινότητα Κρυονερίου, τον οικισμό Βαρυμπόμπης, την κοινότητα των 
Θρακομακεδόνων και τις αγροτικές εκτάσεις των Δήμων Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και Φυλής. 
 Δυτικά 
 Από τις Αγροτικές εκτάσεις του Δήμου Ασπροπύργου, τα περάσματα που χωρίζουν την 
Πάρνηθα από το βουνό Πάστρα, τις αγροτικές εκτάσεις του οροπεδίου  των Σκούρτων και το ρέμα 
Μαυρόρεμα. Δηλαδή με την ευρεία έννοια του όρου Πάρνηθα είναι όλη η ορεινή περιοχή που 
εκτείνεται μεταξύ της Πεντέλης και της Πάστρας. 
        Όπως προαναφέρθηκε όμως και στην εισαγωγή της παρούσης μελέτης ολόκληρος ο ορεινός 
όγκος της Πάρνηθας υπό την ευρεία έννοιά του δεν μπορεί να περιληφθεί στο ενιαίο σχέδιο 
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διαχείρισης του εθνικού δρυμού Πάρνηθας, γιατί είτε δεν παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά 
προστατευόμενης περιοχής, είτε η ανθρώπινη επέμβαση στο οικοσύστημα υπήρξε τόσο έντονη 
ώστε είναι αδύνατη  πλέον η επανάκαμψή του στην αρχική του μορφή (οικισμοί, χωματερές, 
βιομηχανικές περιοχές, λατομεία κτλ.). 
                  Η  παρούσα  μελέτη  θα  ασχοληθεί  με  το  κεντρικό  τμήμα  του  ορεινού  όγκου  της  
Πάρνηθας  που  ορίζεται  ως  εξής (χάρτης Ι) : 
 
- Βόρεια : Από  τα  βόρεια  όρια  των  δασών  Μήλεσι-Τσαπόχθι, Σαλονίκης  και   
                Βουτήματος. 
- Νότια  : Από  την  σιδηροδρομική  γραμμή  στην  θέση  ΕΔΟΚ - ΕΤΕΡ   του  Κηφισού ποταμού, τις  

αγροτικές  εκτάσεις  των  δήμων  Αχαρνών, Α. Λιοσίων  και  Φυλής  μέχρι την  θέση  Ι.Μ. 
Κλειστών  και  στη  συνέχεια  από  την  θέση  αυτή  με  νοητή  γραμμή  μέχρι  την  θέση  
Κάστρο  Φυλής.   

- Ανατολικά : Από  τα ανατολικά  όρια  των  δασών  Τατοΐου  και  Μήλεσι - Τσαπόχθι. 
- Δυτικά : Από  τα  διοικητικά  όρια  των  νομών  Αττικής  και  Βοιωτίας  από  την  θέση    Βούτημα  

μέχρι  την  θέση  Κάστρο  Φυλής. 
 
 Στο τμήμα αυτό της Πάρνηθας εκτάσεως 176.760,4305 στρ. που αποτελεί το 80% περίπου 
του ορεινού όγκου της Πάρνηθας περιλαμβάνονται οι κυριότερες κορυφές, όλη η ανώτερη ζώνη 
(αλπική ζώνη, ζώνη ελάτης, ζώνη της χαλεπίου πεύκης και των αείφυλλων πλατύφυλλων). Οι 
σημαντικότεροι χώροι διαβίωσης και αναπαραγωγής της πανίδας, όλες  οι περιοχές με σπάνια και 
επαπειλούμενα είδη της χλωρίδας, όλοι οι σπουδαίοι γεωμορφολογικά σχηματισμοί (φαράγγια, 
βάραθρα, χαράδρες, κοιλάδες κτλ.), τα σημαντικότερα μονοπάτια και τοπία και τέλος το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εκτάσεων στις οποίες η ανθρώπινη  δραστηριότητα  είναι  ασθενής  έως  ανύπαρκτη. 
 Με το ιδρυτικό διάταγμα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (ΒΔ 644/1961) ορίστηκε ότι ο 
πυρήνας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας καταλαμβάνει τον κεντρικό όγκο της Πάρνηθας και έχει 
έκταση 38.000 στρ. και η περιφερειακή του ζώνη που συμπίπτει με τα διοικητικά όρια του 
δασαρχείου Πάρνηθας 250.000 στρ. Από τον πυρήνα του δρυμού εξαιρέθηκαν οι υπάρχουσες 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα ορειβατικά καταφύγια, το Σανατόριο (Ξενία), το καζίνο (MONT 
PARNES) και η πηγή Κανταλίδι. 
 Ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού οριοθετήθηκε τότε όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες του 
ορεινού οικοσυστήματος της Πάρνηθας που χρειάζεται προστασία και διατήρηση, αλλά σύμφωνα 
με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επί μέρους εκτάσεων που ίσχυε τότε και εξακολουθεί φυσικά να 
ισχύει και σήμερα. Περιελήφθησαν στον πυρήνα μόνο καθαρά δημόσιες εκτάσεις. Επειδή μάλιστα οι 
εκτάσεις αυτές ήταν λίγες, έγινε και αναγκαστική απαλλοτρίωση 10.270 στρ. από τον ΟΔΔΕΠ ώστε 
η τελική έκταση του πυρήνα να ανέλθει σε 38.000 στρ. Τα δημόσια διακατεχόμενα δάση Λοιμικού, 
Σαλονίκης, Μήλεσι - Τσαπόχθι καθώς και το τμήμα του ιδιωτικού δάσους Τατοΐου που βρίσκεται 
δυτικά του δρόμου Βαρυμπόμπης - Αγ. Μερκουρίου, θα έπρεπε να ενταχθούν στον πυρήνα του 
δρυμού, αφού είχαν περισσότερες προϋποθέσεις από τις εκτάσεις που περιελήφθησαν σε αυτόν. 
Δεν εντάχθηκαν όμως για λόγους ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η 
υψομετρική καμπύλη των 500 μ. που είναι σχεδόν το νότιο όριο του δρυμού μετατοπίστηκε στα 700 
μ. προκειμένου να εξαιρεθούν του πυρήνα ο οικισμός Θρακομακεδόνων που ιδρύθηκε το 1953 και 
το ιδιωτικό δάσος Κονιστή - Παράσχη. Μια επίσης “σφήνα” έχουμε την Βόρεια οριογραμμή του 
πυρήνα προκειμένου να εξαιρεθεί του πυρήνα το ιδιωτικό δάσος Γκούρας. 
 Οι Εθνικοί Δρυμοί βέβαια αποτελούν τη σπουδαιότερη από τις κατηγορίες των 
“προστατευόμενων περιοχών” που προβλέπονται στη χώρα μας με βάση το Ν.Δ 996/1971 (ΦΕΚ 
192 Α - Παράρτημα IV) που αποτελεί μέρος του ΝΔ 86\69 “περί δασικού  κώδικος” 
και   του  Ν 1650\86  «Για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος». 

Οι Εθνικοί Δρυμοί είναι εκτάσεις με ιδιαίτερα κυρίως οικολογικά χαρακτηριστικά και τοπία, 
που προστατεύονται νομοθετικά και βρίσκονται κάτω από ειδικό καθεστώς διαχείρισης, με σκοπό 
τη διατήρηση των φυσικών και άλλων αξιών τους για την παρούσα και τις μελλοντικές γενιές. Η 
χρησιμοποίηση του όρου Εθνικός Δρυμός αντί για Εθνικό Πάρκο όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο 
δεν είναι τυχαία, γιατί  δρυμός σημαίνει φυσικό δάσος με καμία ή ελάχιστες ανθρώπινες επεμβάσεις 
στο οικοσύστημά του.  
 Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, οι ανθρώπινες επεμβάσεις προϋπήρξαν της 
κηρύξεως του (στρατιωτικές μονάδες, ορειβατικά καταφύγια, ξενοδοχείο, καζίνο κτλ.) και 



συνεχίστηκαν και μετά την κήρυξή του (περιφερειακός δρόμος, χώροι αναψυχής, εκτεταμένες 
εξυγιαντικές υλοτομίες λόγω επιδημιών ξυλοφάγων εντόμων). 
 Απεναντίας στην περιφερειακή ζώνη του δρυμού υπάρχουν σημαντικότερες εκτάσεις 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και μεγάλης οικολογικής σημασίας με ελάχιστη ανθρώπινη επέμβαση, 
που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ισορροπία του ορεινού δασικού οικοσυστήματος της 
Πάρνηθας. 
  Η κήρυξη του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας το 1961 παρά τα σοβαρά μειονεκτήματά της, 
αφού δεν κατόρθωσε να περιλάβει στον πυρήνα του δρυμού το σύνολο του ορεινού όγκου, 
πρόσφερε τα μέγιστα στην διατήρηση της φυσικότητας της Πάρνηθας, που παρέμεινε σήμερα ο 
σημαντικότερος βιότοπος της Αττικής γης με πραγματικά ανέπαφη φύση. 
  Με την κήρυξη του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας αποφεύχθηκαν φαινόμενα τύπου 
Πεντέλης (λατομεία, οικισμοί, πυκνότατο δίκτυο δρόμων κτλ.), τα οποία άλλαξαν τελείως την 
οικολογική ισορροπία της περιοχής.  
 Σύμφωνα με το ΒΔ 644/61 περί ιδρύσεως του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο πυρήνας του 
δρυμού καταλαμβάνει έκταση 38.000 στρ. και η περιφερειακή του ζώνη 250.000 στρ. που 
συμπίπτει με τα διοικητικά όρια του Δασαρχείου Πάρνηθας. Περιλαμβάνονται δηλ. στην 
περιφερειακή ζώνη εκτός από τον πέραν του πυρήνα ορεινού όγκου της Πάρνηθας και αγροτικές 
εκτάσεις και οικισμοί και πόλεις (αγροτικές εκτάσεις Αχαρνών, Λιοσίων, Φυλής καθώς και οι 
αντίστοιχοι δήμοι). 
 Κατά μορφή εκμεταλλεύσεως οι εκτάσεις που περιελήφθησαν στον πυρήνα του Εθνικού 
Δρυμού Πάρνηθας έχουν ως εξής: 
 
 Δασοσκεπής έκταση                     1.882,50 ha 

Μερικώς δασοσκεπής                   1.223,20 ha                         
Γυμνά διάκενα                                  558,20 ha 

            Άγονα                                               148,40 ha 
 
  ΣΥΝΟΛΟ :                                     3.812,30 ha 
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 Κατά ιδιοκτησία οι παραπάνω εκτάσεις έχουν ως εξής: 
 
 Έκταση που ανήκει στο Δημόσιο         2.544,20 ha 
 Έκταση που ανήκει στον ΟΔΔΕΠ           987,10 ha 
 Έκταση που ανήκει στον ΕΟΤ                281,60 ha 
 
 ΣΥΝΟΛΟ :                                          3.812,90 ha 
 
 Με  την προτεινόμενη ενιαία διαχείριση του ορεινού όγκου της Πάρνηθας οι εκτάσεις που θα 
περιληφθούν σε αυτή, κατά μορφή εκμεταλλεύσεως (χρήση γης)  έχουν ως εξής:  
 
 -  Δάση  
  -  Θαμνώνες 
 -  Βοσκότοποι 
 -  Άγονα  
 -  Αγροί 
 -  Εγκαταλειμμένοι  αγροί 
           - Λοιπές  χρήσεις 
 
 
 Από ιδιοκτησιακής πλευράς οι ανωτέρω εκτάσεις έχουν ως εξής: 
 
 1. Δημόσιες εκτάσεις 
 2. Δημόσιες διακατεχόμενες εκτάσεις 
 3. Ιδιωτικές εκτάσεις  
           α. Εκτάσεις ΟΔΔΕΠ ( υπαχθείσα  στο  Δημόσιο  με  τον  Ν. 1811\1988) 
           β. Εκτάσεις ΕΟΤ  
           γ .Ιδιωτικά δάση 
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2.1.2 Ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς των υπό μελέτη εκτάσεων του Δασαρχείου 
Πάρνηθας   

 
 Το ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της 
Πάρνηθας. Αποτελεί δε την κύρια αιτία της αδυναμίας, της μέχρι σήμερα ενιαίας διαχείρισης του 
ορεινού όγκου της Πάρνηθας . 
 Εντάσσεται στο ευρύτερο ιδιοκτησιακό πρόβλημα των δασών και δασικών εκτάσεων της 
Αττικής και της χώρας γενικότερα που  ταλανίζει το Ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του.  
 Στα όρια του Δασαρχείου  Πάρνηθας υπάρχουν συνολικά 16 περιοχές με διαφορετικά 
ιδιοκτησιακά καθεστώτα η κάθε μία, (Δημόσια, μοναστηριακά, ιδιωτικά, διακατεχόμενα) για τα δάση 
και τις δασικές εκτάσεις. Μόνο για 4 περιοχές το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει οριστικά επιλυθεί 
έναντι του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δημόσιο διακατεχόμενο δάσος 
Βαρυμπόμπης, ο δικαστικός αγώνας του οποίου άρχισε το 1833 και συνεχίζεται ακόμη. 
 Στα όρια της υπό μελέτη περιοχής όπως προαναφέρθηκε περιελήφθησαν μόνο οι εκτάσεις 
με ιδιαίτερα τοπικά και οικολογικά χαρακτηριστικά και έτσι ο αριθμός των ιδιοκτησιών περιορίστηκε 
σημαντικά. 
 Συγκεκριμένα στην ενιαία  διαχείριση του ορεινού όγκου της Πάρνηθας που επιχειρείται με 
την παρούσα μελέτη  περιελήφθησαν οι παρακάτω εκτάσεις : 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ρ,  Χάρτης  3 
 
 1. Τμήμα του δημόσιου διακατεχόμενου δάσους Ι. Μ. Κλειστών εκτάσεως 651 στρ. To δάσος 
αυτό αναγνωρίστηκε ως ιδιωτικό με την  9658/15-9-1910 Δ/γή του Υπ. Οικονομικών και με τον Ν 
1811/1988 ΦΕΚ 231 Τ.Α. περιήλθε στην κυριότητα του δημοσίου και ως δημόσιο διαχειρίζεται 
σήμερα, πλην όμως δεν έχουν υπογραφεί ακόμη τα Π.Δ και τα πρωτόκολλα παράδοσης και 
παραλαβής που προέβλεπε ο παραπάνω νόμος. Το δάσος αυτό κάηκε ολοσχερώς τον Ιούλιο του 
1989, κηρύχθηκε αναδασωτέο με την υπ’ αριθμό  2131/15-2-90 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. 
Αττικής και βρίσκεται υπό φυσική αναγέννηση. 
 
            2. Τμήμα του δημόσιου δάσους Φυλής εκτάσεως 39.781,9 ha. Στο δάσος αυτό έχουν 
αναγνωρισμένα δικαιώματα ρητίνευσης οι κάτοικοι του δήμου Φυλής με βάση την 1007/1919 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών. Πολλοί όμως κάτοικοι  διεκδικούν και κυριότητα σε τμήματά 
του. Εντός του δάσους αυτού σημαντικό τμήμα του οποίου κάηκε το 1989 και κηρύχθηκε 
αναδασωτέο με την 2131/15-2-90 απόφαση του Νομ. Ανατ. Αττικής υπάρχουν διάσπαρτες γυμνές 
εκτάσεις που είτε αποτελούν φυσικά διάκενα του δάσους, είτε προέρχονται  από 
εγκαταλελειμμένους αγρούς. Κατά την κτηματογράφηση της περιοχής στα πλαίσια εφαρμογής του 
Ν. 248/76, το πλείστον των εκτάσεων αυτών χαρακτηρίστηκαν ως δημόσιες δασικές και για τον 
λόγο αυτό ασκήθηκαν από κατοίκους του Δήμου Φυλής πληθώρα αντιρρήσεων που δεν έχουν 
εκδικαστεί ακόμα. 
 
 3. Δημόσιο διακατεχόμενο δάσους Λοιμικού. Το δάσος αυτό έχει έκταση 13.140 στρ. Κατά 
την κτηματογράφηση της περιοχής χαρακτηρίστηκε σαν δημόσιο διακατεχόμενο δάσος με 
αναγνωρισμένη διακατοχή στους κατοίκους των Αχαρνών, σύμφωνα με τις 7417/1842, 2678/1843 
και 122/1847 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Εφετείου Αθηνών και του Αρείου Πάγου, 
αντίστοιχα. Κατά του χαρακτηρισμού αυτού ασκήθηκαν αντιρρήσεις από τους διακατόχους που δεν 
έχουν ακόμη τελεσιδικήσει. Μέχρι το έτος 1851 διαχειρίζονταν σαν ενιαίο δάσος με το αντίστοιχο 
όμορο δάσος Σαλονίκης. Μετά το 1851 διαχειρίζεται σαν αυτοτελές δάσος. 
 
 4. Δημόσιο διακατεχόμενο δάσος Σαλονίκης εκτάσεως 13.940 στρ. Το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του δάσους αυτού είναι εντελώς όμοιο με το αντίστοιχο καθεστώς του δάσους Λοιμικού, 
με το οποίο αποτελούσε ενιαίο δάσος μέχρι το 1851 οπότε και χωρίστηκε άτυπα από τους αρχικούς 
διακατόχους σε δύο τμήματα. Οι αντιρρήσεις των διακατόχων κατά του προσωρινού κτηματικού 
χάρτη και πίνακα για τον χαρακτηρισμό του σαν διακατεχόμενο δάσος δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί.  
 
 5. Δημόσιο δάσος Τατοΐου εκτάσεως 42.612 στρ. Το δάσος αυτό ανήκε στους τέως Βασιλείς 
των Ελλήνων. Από την συνολική έκταση των 42.000 στρ.  τα 14.000 στρ. είχαν παραχωρηθεί  με 
νόμο από το Ελληνικό δημόσιο (εθνικό δάσος Μπάφι) στον  Βασιλέα των Ελλήνων το έτος 1877. Τα 
υπόλοιπα αγοράστηκαν σταδιακά από τους Βασιλείς με διάφορα συμβόλαια (1891 Συγγρός). 



 19

 Το 1924 η Δ’ Συντακτική Συνέλευση κήρυξε έκπτωτους τους Βασιλείς και με νόμο 
απαλλοτρίωσε αναγκαστικά τη Βασιλική περιουσία υπέρ του Δημοσίου. Σε ένα τμήμα  της  μάλιστα 
εκτάσεως (3.000 στρ.) εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και ιδρύθηκε η κοινότητα 
Κρυονερίου. 
 Το 1936 με την παλινόρθωση της Βασιλείας με ειδικό νόμο Α.Ν. 22-1-36 ΦΕΚ 39Α/1936 
περί  αποδόσεως  στον  βασιλέα  των  Ελλήνων  του  κτήματος  Τατοΐου, το δάσος Τατοΐου 
επανήλθε στην πλήρη κυριότητα της Βασιλικής Οικογένειας (Γεώργιος Β’). Το καθεστώς αυτό 
ίσχυσε μέχρι το 1973 οπότε με το ΝΔ 225/73  η Βασιλική περιουσία απαλλοτριώθηκε εκ νέου και 
περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο. Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας το 1974 με το ΝΔ 72/1974 όρισε 
προσωρινή επιτροπή διατήρησης του δάσους μέχρι επίλυσης του Πολιτειακού. Με το  Ν. 2086/92 
ένα τμήμα του δάσους περίπου 4.000 στρ. επανήλθε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα  της  
τέως  Βασιλικής  οικογένειας ένα  άλλο  τμήμα εκτάσεως  401.541,75 στρ. δωρίθηκε σε ιδρύματα 
και τέλος το υπόλοιπο από 37.426 στρ. περιήλθε στην κυριότητα και διαχείριση του ιδρύματος 
Εθνικός Δρυμός Τατοΐου. 
 Με το νόμο 2215/11-5-1994 καταργήθηκε  ο Ν. 2086/92 και ολόκληρο το δάσος Τατοΐου 
περιέρχεται στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου με διάφορες ρυθμίσεις 
ως την τύχη των διαφόρων ακινήτων του όλου κτήματος (κτιριακές εγκαταστάσεις,  αγροτικές 
εκτάσεις κτλ.)Ακόμα όμως δεν έχουν λειτουργήσει οι επιτροπές παράδοσης - παραλαβής που 
προβλέπονται από τα αρθ. 3 του Ν. 2215/11-5-94. 
 Το Τατόι ήταν παλιότερα μία από τις πιο μαγευτικές περιοχές της χώρας. Στα πλούσια δάση 
του ζούσαν ελάφια, ζαρκάδια, αγριογούρουνα και άλλα μικρότερα ζώα. 
  Στις 30 Ιουνίου του 1916 μία μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του 
δάσους. Στα χρόνια που ακολούθησαν το δάσος αναπτύχθηκε ξανά,  αλλά στις δεκαετίες του 1970 
και 1980 νέες πυρκαγιές κατέστρεψαν και πάλι μεγάλο μέρος του. Τα κατεστραμμένα από τις 
πυρκαγιές τμήματά του κηρύχθηκαν αναδασωτέα με τις αποφάσεις του Νομάρχη Ανατ. Αττικής. Στο 
σύνολό τους σχεδόν οι εκτάσεις αυτές αναδασώθηκαν τεχνητά από την Δ/νση Αναδασώσεως 
Αττικής. 
 Ολόκληρη η έκταση του δάσους Τατοΐου έχει κηρυχθεί καταφύγιο θηραμάτων με την  
213984/2452/23-6-1977 απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Τέλος κατά του Ν 2215/11-5-94 έχει 
προσφύγει  η  τέως  βασιλική  οικογένεια  ενώπιον  των  Ελληνικών  και διεθνών δικαστηρίων. 
  
 6. Ο πυρήνας του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας 38.320 στρ. που καταλαμβάνει τις 
υψηλότερες κορφές του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, σήμερα είναι δημόσιο δάσος, ένα δε μεγάλο 
τμήμα του (10.000 στρ. περίπου ) προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση εκκλησιαστικής 
περιουσίας (ΟΔΕΠ), Ι΄932/1834/28-3-1962 απόφαση απαλλοτρίωσης. Για το τμήμα του δημοσίου 
δάσους που δεν ανήκε στον ΟΔΕΠ πριν από την κήρυξη του Δρυμού, το οποίο στους προσωρινούς 
κτηματικούς χάρτες και πίνακες που συντάχθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 998/79 χαρακτηρίστηκε σαν 
δημόσιο δάσος ασκήθηκαν αντιρρήσεις από το Δήμο Αχαρνών οι οποίες σε πρώτο βαθμό 
απερρίφθησαν. 
 
 7. Δάσος του Ε.Ο.Τ. εκτάσεως 2.812,9 στρ. Το δάσος αυτό προέρχεται από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση τμήματος του μοναστηριακού ελατοδάσους της Πάρνηθας της Ι. Μ. Πετράκη υπέρ 
του Σανατόριου - Νοσοκομείου Γ. Σταύρου και Γ. Φούγκ (Ν 920/28-9-1917). Το έτος 1958 περιήλθε 
στον Ε.Ο.Τ. με τα 3519/11-12-1958 και 4046/1960 συμβόλαια αγοραπωλησίας. Περιλαμβάνεται στο 
πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και διαχειρίζεται ανάλογα από το Δασαρχείο Πάρνηθας. Το 
δάσος αυτό που είναι αμιγές δάσος ελάτης βρίσκεται στην είσοδο του δρυμού. Διασχίζεται από 
αρκετούς δρόμους και υπάρχουν μέσα σε αυτό πολλές εγκαταστάσεις που όμως δεν λειτουργούν 
όλες (Ξενοδοχείο Ξενία, κέντρο κυκλάμινα, κτίρια ΟΤΕ, καζίνο, δεξαμενή καζίνου, εγκαταστάσεις 
ΣΕΓΑΣ, κτλ.). Επίσης στη θέση Παλιοχώρι κατασκηνώνουν κάθε καλοκαίρι 30 - 40 οικογένειες 
Μενιδιατών δημιουργώντας πολύ μεγάλα προβλήματα στην διαχείριση του δρυμού. 
 
 8. Το ιδιωτικό δάσος Γκούρα, ιδιοκτησίας Σούτσου εκτάσεως 1.200 στρ. Βρίσκεται στην Β. 
Α. πλευρά της Πάρνηθας, σε επαφή με τον πυρήνα του εθνικού δρυμού. Η διαχείριση του δεν 
διαφέρει από την διαχείριση του δρυμού.  
 

9. Δημόσιο διακατεχόμενο δάσος Μήλεσι - Τσαπόχθι εκτάσεως 6.438  στρ. Το  δάσος 
Μήλεσι - Τσαπόχθι  σύμφωνα  με  το  1456/24-4-1980  έγγραφο  της  επιθεώρησης  Δασών  
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Αττικής  και  νήσων  προέρχεται  από  το  αρχικό  δάσος  «Σαλονίκη». Το  πρωτοδικείο  Αθηνών  με  
την  7417/1842  απόφασή  του, το  εφετείο  Αθηνών  με  την  2673/1843  απόφασή  του  και  ο  
Αρειος  Πάγος  με  την  122/1847  απόφασή  του, έκριναν  ότι  το  δάσος  Μήλεσι - Τσαπόχθι  
αποτελεί  δημόσια  διακατεχόμενη  έκταση. Η  κτηματογράφηση  που  έγινε  σε  εφαρμογή  του  Ν. 
248/76  του  ανωτέρου  δάσους  χαρακτήρισε  το  δάσος  αυτό  σαν  διακατεχόμενο  δάσος  με  ΚΑ  
11591011, 11580944, 11589370  και  υπολόγισε  την  συνολική  του  έκταση  σε  6.438  στρ.   
 
       10. Δημόσιο Δάσος Βουτήματος.  Το  δάσος  αυτό  βρίσκεται  στην  βορειοδυτική  Πάρνηθα, 
έχει  έκταση  13.872  στρ.  και  καλύπτεται  από  πυκνό  πευκοδάσος  στο  μεγαλύτερο  μέρος  του. 
Σ το  δάσος  αυτό  δόθηκαν  σε  ακτήμονες  από  το  1908  έως  το 1930  πολλά  παραχωρητήρια  
από  το  Υπουργείο  Οικονομικών. Τα  όρια  των  παραχωρητηρίων  αυτών  είναι  αρκετά  ασαφή. 
Σήμερα  καλλιεργούνται  με  δενδροκομικές  και  διάφορες  καλλιέργειες  άνω  των  1.000  στρ. 
 
      11.Δημόσιο δάσος περιφέρειας Δήμου Ανω Λιοσίων .Πρόκειται για τα δημόσια πευκοδάση 
περιφερείας του Δήμου Ανω Λιοσίων που ευρίσκονται προς βοράν του αγωγού του Μόρνου και 
μεταξύ των διοικητικών ορίων των Δήμων Φυλής και Αχαρνών. Για τα δάση αυτά δεν υπάρχουν 
αναγνωρισμένες δουλείες αν και παλιότερα ρητινεύονταν. Ασκηθείσες παλιότερα αγωγές από 
ιδιώτες κατά του δημοσίου για διεκδίκηση κυριότητας απερρίφθησαν (Υπόθεση  Παπαδημητρίου).  
         Για τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας εκτάσεως 38.120 στρ. που περιλαμβάνει το 
δημόσιο δάσος Πάρνηθας, τμήματα των δημοσίων δασών Φυλής και Άνω Λιοσίων καθώς και το 
δάσος Ε.Ο.Τ. της Πάρνηθας, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις “Περί εθνικών δρυμών και 
προστατευόμενων περιοχών του ΝΔ 86/69, του Ν 998/79, του Ν 1650/86 καθώς και ο κανονισμός 
λειτουργίας του εθνικού δρυμού Πάρνηθας που προβλέπει ότι : 
 
 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  
 
1. Το άναμα φωτιάς όλο το έτος. 
2.  Η κοπή δένδρων, κλάδων και κορυφών, το ξερίζωμα και η συλλογή λουλουδιών ή άλλων φυτών 

και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης. 
3.  Η συλλογή και η μεταφορά φυτοχώματος. 
4.  Η ρύπανση του χώρου γενικά. 
5.  Το κυνήγι και η σύλληψη κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο. 
6.  Η διακίνηση κάθε είδους όπλων, έστω και λυμένων σε θήκη τσεκουριών, πριονιών ή άλλων 

κοπτικών εργαλείων. 
7.  Η κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων στους δασικούς δρόμους, όπου υπάρχουν εμπόδια και 

απαγορευτικά σήματα. 
8.  Η χρησιμοποίηση του δικτύου δρόμων για κάθε είδους δοκιμές και αγώνες αυτοκινήτων και 

δικύκλων, καθώς και η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και εκκωφαντικών θορύβων σ’ όλους 
τους  δρόμους. 

9.  Η διακίνηση σκυλιών έστω και δεμένων ή άλλων κατοικιδίων ζώων και η εγκατάλειψη τους στο 
χώρο του Δρυμού. 

10. Οι διαφημίσεις και η αναγραφή συνθημάτων. 
11. Η διανυκτέρευση σε σκηνές ή τροχόσπιτα. 
12. Η καταστροφή πινακίδων, περιφράξεων και γενικά έργων και υλικών που είναι περιουσία του 

δημοσίου. 
13. Η βοσκή κάθε ζώου. 
  
 
 
2.1.3 Διοικητική και φυσική ένταξη της υπό μελέτη περιοχής στον ευρύτερο χώρο. 
 
  Η  υπό μελέτη περιοχή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού όγκου της 
Πάρνηθας και αποτελεί ενιαία γεωγραφική ενότητα. Η συνολική έκταση της περιοχής αυτής 
ανέρχεται σε 176.760 στρ. και διοικητικά υπάγεται σε πέντε δήμους και μία κοινότητα. Η μεγαλύτερη 
έκταση υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αχαρνών 65.247 στρ., ακολουθεί ο Δήμος Φυλής 39.782 στρ., 



με τρίτη την κοινότητα Κρυονερίου 40.183 στρ., στα διοικητικά όρια της οποίας υπάγεται το δάσος 
Τατοΐου. Στο δήμο Άνω Λιοσίων υπάγονται 13.496  στρ. και στον δήμο  του Αυλώνα το Δημόσιο 
δάσος Βουτήματος 13.872  στρ. Επίσης  ανήκουν  στο  δήμο  Ασπροπύργου  4.474  στρ.  
 Η ένταξη της υπό μελέτης περιοχής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καθώς και τα 
διοικητικά όρια την κοινοτήτων  φαίνονται στο χάρτη 2. Η αναλυτική κατανομή και μορφή 
εκμετάλλευσης δίδονται στον πίνακα  5. 
 Οι εκτάσεις αυτές και οι μορφές εκμετάλλευσης προέκυψαν από φωτοερμηνεία πρόσφατων 
α/φιών (1992) και μεταφορά τους με σύστημα GIS σε χάρτες κλπ. 1 : 50.000 στους οποίους είχαν 
μεταφερθεί τα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων. Όλα  τα  δεδομένα  των  θεματικών  
χαρτών  έχουν  ψηφιοποιηθεί  στο  σύστημα GIS/ILWISS  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  παραγωγή  
χαρτών  για  τους  εφαρμοστές  του  σχεδίου, τους  ερευνητές  και  μελετητές  του  δρυμού  σε  
οποιαδήποτε  κλίμακα  επιθυμούν. 
 Από τον χάρτη 2 προκύπτει ότι κανένας δήμος ή κοινότητα δεν βρίσκεται καθ’ ολοκληρίαν 
εντός της μελετούμενης περιοχής. Όλοι περιλαμβάνουν και εκτάσεις εκτός δρυμού. 
 Στο χάρτη 5 φαίνεται η θέση της υπό μελέτη περιοχής σε σχέση με τα όρια των όμορων 
νομών της Βοιωτίας, της Ευβοίας και της Κορινθίας. 
 Η ένταξη της υπό μελέτης περιοχής στην ευρύτερη περιοχή καθώς και στο σύνολο της 
χώρας δίδεται στον πίνακα 1. 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ   1 
 
ΕΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 
 
     Ενότητα             Έκταση  ha                           Ποσοστό % 
 
 1. Δρυμός* (Δ1)             3.800                               ΕΛΛΑΔΑ   ΣΤΕΡΕΑ    ΝΟΜΟΣ   ΠΑΡΝΗΘΑ   
     ΠΑΡΝΗΘΑ          ΕΛΛΑΔΑ    ΑΤΤΙΚΗΣ  
2.  Δρυμός * (Δ2)   17.000            Δ1         0,0288     0,1809      1,125                
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    12,66 
 3. Πάρνηθα    30.000      
 4. Νομός Αττικής        337.500                    Δ2           0,129       0,809       5,037         56,66 
 5. Στερεά Ελλάδα    2.100.000 
 6. Χώρα        13.194.400              Αύξηση%     347           347           347             347 
 
 
 
 
 
    * Δ1: Υφιστάμενη  έκταση  πυρήνα  Εθνικού  Δρυμού. 
    * Δ2 : Προτεινόμενη  έκταση  πυρήνα  Εθνικού  Δρυμού. 
 
 Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι η έκταση του πυρήνα του εθνικού δρυμού Πάρνηθας 
σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα αντιπροσώπευε το 0,0288% της συνολικής έκτασης της χώρας, 
το 0,180% της έκτασης της Στερεάς Ελλάδας, το 1,125% της έκτασης του νομού Αττικής και το 
12,66 της συνολικής έκτασης του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Με την προτεινόμενη διαχείριση η 
έκταση του δρυμού αυξάνεται κατά 347,3% και αντιπροσωπεύει το 0,129% της συνολικής έκτασης 
της χώρας, το 0,809% της έκτασης της Στερεάς Ελλάδας, το 5,04% της έκτασης του νομού Αττικής 
και το 56,66 της έκτασης του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Η διαφορά με την υπάρχουσα 
κατάσταση είναι τεράστια.  
 
 
 2.1.6   Υφισταμένη  χρήση - Χρήσεις  χώρου 
 
           Η κάλυψη του εδάφους και ο εντοπισμός των χρήσεων γης σε μία περιοχή αποτελεί το 
ουσιαστικότερο στοιχείο για την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείρισή της. Για την υπό μελέτη 
περιοχή δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία χρήσεων γης από προηγούμενες μελέτες ή απογραφές.  
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 Η καταγραφή που έγινε με τον προσωρινό κτηματικό χάρτη και πίνακα σε εφαρμογή του Ν. 
248/76, δεν μας δίνει ακριβή εικόνα, γιατί ο κύριος σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να ξεχωρίσει τις 
ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις καθώς και να εξακριβώσει το 
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Ο διαχωρισμός αυτός σε δύο μόνο κατηγορίες εκτάσεων δεν μας δίνει 
σαφή εικόνα των χρήσεων γης, αφού στην κατηγορία δασική έκταση περιλαμβάνονται τα δάση, οι 
δασικές εκτάσεις, τα λιβάδια, τα άγονα βράχια, φρυγανότοποι κτλ. 
 Στα πλαίσια της παρούσης μελέτης δόθηκε έμφαση στην διάκριση των χρήσεων  γης. Για το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες έτους 1992 καθώς και ορθοφωτοχάρτες της 
Δ/νσης απογραφής και ταξινόμησης των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας του Υπ. 
Γεωργίας, οι οποίοι όμως δεν καλύπτουν ολόκληρη την υπό μελέτη περιοχή και με την βοήθεια 
γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών G.I.S. μεταφέρθηκαν σε χάρτη κλ. 1 : 50.000. Η μεταφορά 
σε κλίμακες 1 : 20.000 που είναι σε χρήση στη δασική υπηρεσία ή σε κλίμακα 1 : 10.000, λόγω της 
μεγάλης έκτασης της υπό μελέτης περιοχής, κρίθηκε ότι δεν είναι λειτουργικοί στη χρήση τους. Όλα 
τα  δεδομένα  των  13  χαρτών  έχουν  ψηφιοποιηθεί  σε  σύστημα G.I.S.  και  είναι  πλέον  δυνατή  
η  εκτύπωση  θεματικών  χαρτών  σε  οποιαδήποτε κλίμακα. 
 Τα στοιχεία που προέκυψαν δίδονται αναλυτικά στους πίνακες 4 και  5 καθώς και στο χάρτη  
4. 
 Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξη ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά 
από την άποψη της βλάστησης και της ασφαλούς αναγνώρισής της από το έδαφος. 
 
 Οι κατηγορίες χρήσεων γης που προέκυψαν είναι οι ακόλουθες: 
 
 1. Δάση 
 Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις που καλύπτονται από δέντρα ή θάμνους σε 

ποσοστό πάνω από 15% και μπορούν να παράγουν ξύλο  ή  άλλα δασικά προϊόντα. 
 Για καλύτερη κατανόηση η κατηγορία αυτή διαιρέθηκε σε δύο υποκατηγορίες: 
       Δάση πυκνά με συγκόμωση  > 40% 
       Δάση αραιά με συγκόμωση  < 40% 
 
 2. Θαμνώνες 

Περιλαμβάνει εκτάσεις που καλύπτεται από θάμνους ή βλάστηση σε ποσοστό πάνω από 
15%. Διακρίνονται σε πυκνούς θαμνώνες με συγκόμωση > 40% και  αραιούς  με  
συγκόμωση  < 40% 

 
 3. Χορτολιβαδικές  εκτάσεις (Βοσκότοποι) 
 Είναι εκτάσεις που καλύπτονται από λιβαδική βλάστηση. 
 
 4. Φρυγανότοποι 
 Εκτάσεις που καλύπτονται από φρυγανώδη βλάστηση. 
 
 5. Γεωργικής καλλιέργειας 
           Εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για γεωργική παραγωγή συμπεριλαμβανομένων και  των 

εγκαταλελειμμένων χωραφιών. 
 
           6. Οικισμοί 
          Εκτάσεις που καλύπτουν οι οικισμοί. 
 
           Από την ανάλυση του πίνακα 4  προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. 
 Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του δρυμού (98%) ενώ οι 
γεωργικές καλλιέργειες το (1,03%) και  (0,63%)  καταλαμβάνουν  οι  λοιπές  χρήσεις. 
 Τα πυκνά δάση καταλαμβάνουν ποσοστό (52,82%) και τα αραιά (21,46%).Σημαντικό επίσης 
ποσοστό καταλαμβάνεται από τους θαμνώνες (20,88%). Οι πυκνοί θαμνώνες καταλαμβάνουν 
ποσοστό (16,63%) και οι αραιοί (3,63%) Οι γυμνές και άγονες εκτάσεις και τα βράχια 
καταλαμβάνουν το (0,57%). 
 Τέλος τα λιβάδια καταλαμβάνουν ελάχιστη έκταση (1,29%). Στην κατηγορία αυτή 
περιελήφθησαν αυστηρά γυμνές εκτάσεις με ποώδη βλάστηση και όχι εκτάσεις με αραιά θαμνώδη 
βλάστηση που βόσκονται. 
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 Οι φρυγανότοποι στη μελετούμενη περιοχή εμφανίζονται κυρίως σε εγκαταλελειμμένες στο 
παρελθόν γεωργικές εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν δασώθηκαν καθώς επίσης και σε 
δασικές εκτάσεις που κάηκαν κατ’ επανάληψη και από τις οποίες πριν την πυρκαγιά απουσίαζαν τα 
αείφυλλα πλατύφυλλα, τα οποία ως γνωστό ριζοβλαστάνουν εντονότατα μετά την πυρκαγιά και σε 2 
- 5 χρόνια καλύπτουν και πάλι την έκταση. 
 Η γεωργική γη που βρίσκεται μέσα στην υπό μελέτη περιοχή αντιπροσωπεύει μόλις το 
(1,03%)  της όλης έκτασης του δρυμού και εντοπίζεται στην Β.Δ. πλευρά της Πάρνηθας. Πρόκειται 
για τις γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν στα όρια του Δημόσιου δάσους του Βουτήματος της 
περιοχής της κοινότητας του Αυλώνα. 
 Δεν περιελήφθη κανένας οικισμός εντός των ορίων της μελετούμενης περιοχής. Στα όρια 
όμως της περιοχής αυτής υπάρχουν Δήμοι (Αχαρνών, Φυλής), Κοινότητες (Θρακομακεδόνων, 
Αυλώνας, Κιούρκων) και δύο οικισμοί (Βαρυμπόμπης, Ιπποκράτειου πολιτείας). 
 Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτει ότι στην προτεινόμενη νέα οριοθέτηση του 
εθνικού δρυμού Πάρνηθας δεν περιελήφθησαν εκτάσεις η χρήση των οποίων θα ήταν ασύμβατη με 
το σκοπό του δρυμού ή θα δημιουργούσαν αξεπέραστα προβλήματα στην επίτευξη των στόχων της 
ενιαίας διαχείρισης του ορεινού όγκου. 
 Βέβαια παραμένει το πρόβλημα της ύπαρξης δουλειών στα διακατεχόμενα δημόσια δάση 
Λοιμικού, Σαλονίκης και Μήλεσι - Τσαπόχθι συνολικής έκτασης 33.320 στρ. καθώς επίσης και η 
τελική έκβαση των δικαστικών αγώνων για το δάσος Τατοΐου μεταξύ των τέως ιδιοκτητών και του 
Δημοσίου. 
 
 Για την καλύτερη παρουσίαση των εδαφών που καλύπτονται από δασική βλάστηση και 
καταλαμβάνουν το (98,29%) της συνολικής έκτασης του δρυμού συντάχθηκε ειδικός χάρτης 
βλαστήσεως κατά δασοπονικό είδος και ανάλογα με την οικολογική σημασία του καθενός και την 
δασοπονική διαχείρισή του (Χάρτης 4). 
Διακρίθηκαν για το σκοπό αυτό στις εξής κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων : 

  
 1.  ΠΥΚΝΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 
 2.  ΑΡΑΙΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 
 3.  ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ - ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 
 4.  ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ - ΘΑΜΝΩΝ 
 5.  ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ - ΚΕΔΡΟΥ 
 6.  ΠΥΚΝΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 
 7.  ΑΡΑΙΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 
 8.  ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ - ΘΑΜΝΩΝ 
 9.  ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
10. ΠΥΚΝΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 
11. ΑΡΑΙΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 
12. ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΚΕΔΡΟΙ 
13. ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΙ 
14. ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
15. ΚΕΔΡΟ ΠΥΚΝΟ 
16. ΚΕΔΡΟ ΑΡΑΙΟ 
17. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
18. ΑΓΟΝΑ 
19. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 
20. ΔΡΥΣ 
21. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
22. ΜΑΥΡΗ ΠΕΥΚΗ 
23. ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ - ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ 
24. ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ - ΕΛΑΤΗΣ - ΘΑΜΝΩΝ 
25. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 
26. ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 
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Η κατανομή των κατηγοριών αυτών κατά κοινότητα και στο σύνολο των δασών του δρυμού 
φαίνεται στον πίνακα 5.  
 
ΠΙΝ. 4  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΔΑΣΩΝ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΕΙΣ  ΓΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΒΑΔΟ  (στρ.) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΥΚΝΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 33155,89 18,76 

ΑΡΑΙΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 1636,78 0,93 

ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ - ΕΛΑΤΗΣ 1109,76 0,63 

ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ - ΘΑΜΝΩΝ 613,59 0,35 

ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ - ΚΕΔΡΟΥ 424,26 0,24 

ΠΥΚΝΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 58911,45 33,33 

ΑΡΑΙΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 5791,5 3,28 

ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ - ΘΑΜΝΩΝ 28953,69 16,38 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 189,76 0,11 

ΠΥΚΝΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 29395,05 16,63 

ΑΡΑΙΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 6412,09 3,63 

ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΚΕΔΡΟΙ 68,53 0,04 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΙ 548,89 0,31 

ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 1768,98 1,00 

ΚΕΔΡΟ ΠΥΚΝΟ 967,88 0,55 

ΚΕΔΡΟ ΑΡΑΙΟ 71,3 0,04 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1117,39 0,63 

ΑΓΟΝΑ 1003,97 0,57 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 2282,86 1,29 

ΔΡΥΣ 21,01 0,01 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1815,34 1,03 

ΜΑΥΡΗ ΠΕΥΚΗ 73,12 0,04 

ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΗΣ - ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ 78,87 0,04 

ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ - ΕΛΑΤΗΣ - 
ΘΑΜΝΩΝ 

99,58 0,06 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 167,96 0,10 

ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 80,82 0,05 

ΣΥΝΟΛΟ 176760,32 100,00 

 
 
2.1.7 Διαμορφούμενες τάσεις αναφορικά με τη χρήση του χώρου 
 
 Όπως αναφέρθηκε με το ΒΔ 644/61 ολόκληρη η περιοχή ευθύνης του δασαρχείου 
Πάρνηθας έκτασης 250.000 στρ. περίπου κηρύχθηκε εθνικός δρυμός. Με το ιδρυτικό αυτό διάταγμα 
καθορίστηκε ο πυρήνας του δρυμού έκτασης 38.000 στρ. και τέθηκε κάτω από το προβλεπόμενο 
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από τη δασική νομοθεσία αυστηρό καθεστώς προστασίας των εθνικών δρυμών. Οι ιδιωτικές 
εκτάσεις (ΟΔΕΠ) και οι δουλείες τρίτων (ρητινοσυλλογή κατοίκων Φυλής) που υπήρχαν σε εκτάσεις 
του πυρήνα απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά. 
 Στην υπόλοιπη έκταση που απετέλεσε την περιφερειακή ζώνη του εθνικού δρυμού 
Πάρνηθας στην οποία περιλαμβάνονται τόσο αγροτικές εκτάσεις και οικισμοί όσο και το σύνολο 
σχεδόν των περιοχών που προτείνονται με το παρόν σχέδιο να ενταχθούν στην ενιαία διαχείριση 
του ορεινού όγκου, δεν υπήρξαν περιορισμοί στη διαχείριση τους λόγω της υπαγωγής των 
εκτάσεων αυτών στην περιφερειακή ζώνη του δρυμού. 
 Έτσι στον μεν ορεινό όγκο της περιφερειακής ζώνης του δρυμού συνεχίστηκαν απρόσκοπτα 
οι παραδοσιακές δραστηριότητες (βοσκή, ξύλευση, ρητίνευση κτλ.) του περίοικου  πληθυσμού των 
Αχαρνών, της Φυλής, των Άνω Λιοσίων, του Αυλώνα και των Αφιδνών, με ραγδαία όμως τάση 
μείωσης λόγω κοινωνικών αιτιών (αποδοτικότερη απασχόληση σε άλλους τομείς κτλ.), στο δε 
πεδινό χώρο με την έκρηξη της αστυφιλίας που παρατηρήθηκε από το 1960 και μετά, μεγάλες 
γεωργικές κυρίως εκτάσεις ρυμοτομήθηκαν, δομήθηκαν, βιομηχανοποιήθηκαν και γενικά άλλαξαν 
χρήση χωρίς να παίζει κανένα περιοριστικό ρόλο η υπαγωγή των εκτάσεων αυτών στην 
περιφερειακή ζώνη του δρυμού. 
 Έτσι στην ανακήρυξη του εθνικού δρυμού Πάρνηθας δεν υπήρξαν αντιδράσεις εκ μέρους 
των περιοίκων, γιατί αυτή δεν επέδρασε αρνητικά στις οικονομικές τους δραστηριότητες. Η μόνη 
αντίδραση που υπήρξε προήλθε από τον Δήμο Αχαρνών ο οποίος διεκδικούσε δικαιώματα 
κυριότητας σε μεγάλο τμήμα του πυρήνα του εθνικού δρυμού Πάρνηθας. Το δημόσιο αναγνώρισε 
στον Δήμο Αχαρνών δικαιώματα μόνο συλλογής των ξερών και κατακείμενων ξύλων βάση του 
590/1890 συμβιβαστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Ελληνικού δημοσίου. Τα 
δικαιώματα αυτά απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την  Γ΄ 2342/6846/10.200/26-11-69  κοινή 
υπουργική απόφαση υπουργών Οικονομικών  και  Γεωργίας. 
 Με την δημογραφική έκρηξη της Αθήνας οι παραδοσιακές ασχολίες των περιοίκων που 
είχαν σχέση με τη δασική εκμετάλλευση και την κτηνοτροφία σταδιακά εγκαταλείπονται. Οι αθρόες 
εισαγωγές ξυλείας από το εξωτερικό εκτόπισαν το κατώτερης ποιότητας εγχώριο ξύλο της 
Πάρνηθας, το πετρέλαιο αντικατέστησε το καυσόξυλο και το κάρβουνο, τα εισαγόμενα τέλος 
κτηνοτροφικά προϊόντα πλημμύρισαν την Ελληνική αγορά και εκτόπισαν τα αντίστοιχα εγχώρια. 
 Η πτωτική αυτή τάση της δασικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του χώρου συνεχίστηκε 
μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1970. 
 Από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας η δραματική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής (νέφος, θόρυβοι, κυκλοφοριακό κτλ.) από το ένα μέρος και η είσοδος μας 
στην τότε Ε.Ο.Κ. επέφεραν αλλαγή σε ορισμένα δεδομένα. 
 Έτσι αυξήθηκε η ανάγκη για δασική αναψυχή του αστικού πληθυσμού και η Πάρνηθα 
δέχεται πλέον τη μεγαλύτερη πίεση. Οι χώροι δε αναψυχής που δημιουργήθηκαν στην Πάρνηθα με 
τις που παρέχουν στο κοινό (νερό, τραπέζια κτλ.) αύξησαν ακόμη πιο πολύ την τάση αυτή. Έτσι η 
παραδοσιακή δασική εκμετάλλευση αντικαταστήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση αναψυχής.  
 Με την είσοδο μας στην Κοινή Αγορά το 1981 αυξήθηκαν οι επιδοτήσεις για τη νομαδική 
κτηνοτροφία με αποτέλεσμα την αύξηση και πάλι του ζωικού κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
1961 το ζωικό κεφάλαιο στους Δήμους Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και Φυλής ήταν  14.095 και σήμερα 
είναι  8.610  από  5.000  περίπου  που  ήταν  το  1978. 
 Επειδή όμως οι επιδοτήσεις αυτές προβλέπεται να σταματήσουν μετά το 2000, αναμένεται 
και πάλι να παρατηρηθούν πτωτικές τάσεις στους πληθυσμούς των αιγοπροβάτων που βόσκουν 
στην υπό μελέτη περιοχή. Αντίθετα επειδή οι συνθήκες διαβίωσης στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με 
την καταστροφή και των άλλων περιαστικών δασών πρόσφατα (Πεντέλη, Καπανδρίτι) και την 
συνεχιζόμενη μόλυνση της θάλασσας επιδεινώνονται μάλλον παρά βελτιώνονται, προβλέπονται 
αυξητικές τάσεις στη ζήτηση αναψυχής στην Πάρνηθα. 
 
 
2.2  Ανάλυση  Περιβάλλοντος 
 
2.2.1  Aττικό  Περιβάλλον  στο  παρελθόν 

 
          Η Αττική μέχρι την εποχή της πλειόκαινης περιόδου αποτελούσε τμήμα μιας τεράστιας 
Ηπείρου (Ευρασία) και που μόνο πρόσφατα (πριν δύο εκατομμύρια χρόνια) με την πλειοκαινική 
θαλάσσια επίκλυση (εισχώρηση της θάλασσας στην ξηρά) πήρε τη σημερινή της μορφή. Είναι το 
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τέλος της εποχής των λιμνών αλλά και της πικερμικής πανίδας απολιθώματα της οποίας (5,3 εκατ. 
ετών) μαρτυρούν για μιά φύση τέλεια διαφορετική από την σημερινή. 
 Κάτω από την Πεντέλη απλωνόταν η Πικερμική πεδιάδα που συνεχιζόταν μέχρι την Εύβοια. 
Από τα απολιθώματα που βρέθηκαν στο Πικέρμι, την Βραυρώνα, το Αττικό Άλσος, στον Πύργο της 
Βασίλισσας στις Αχαρνές κ.α. συμπεραίνεται ότι η πανίδα της περιόδου αυτής θυμίζει από πολλές 
απόψεις την σημερινή πανίδα της Αφρικής. Υπήρχαν ελάφια, χαλικοθήρια, τριδάκτυλα ιππάρια, 
ποικίλα βοοειδή, γαζέλες, μαχαιρόδοντες, δεινοθήρια, ρινόκεροι καμηλοπαρδάλεις, μαστόδοντα, 
ύαινες κτλ. 
 Μετά από τις “μαρτυρίες” αυτές η συνέχεια χάνεται μέχρι και την ιστορική εποχή. Οι λίγες 
όμως αναφορές των ιστορικών καθώς και οι εικαστικές συνθέσεις (παραστάσεις σε αγγεία κτλ.) δεν 
είναι ικανές να ανασυνθέσουν το περιβάλλον κατά την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας και μετά. 
 Η Αττική γη υπήρξε η μήτρα ενός από τους πιο θαυμαστούς πολιτισμούς του κόσμου, 
καθώς και μητέρα και τροφός λαμπρών κοσμογονικών μύθων που αποτυπώθηκαν στα αθάνατα 
έργα της Αθηναϊκής τέχνης. Η Αττική γή που η μορφή της με τις αναπλάσεις του εδάφους της, τις 
θεσπέσιες γραμμές των βουνών της, την αρμονική διαδοχή των λόφων και των πεδιάδων της, τις 
θαυμαστές ακτές της οδήγησε το πνεύμα του λαού της στην δημιουργία ενός υψηλότατου 
πολιτισμού. 
 Στη χώρα αυτή της διαύγειας η σχέση των έργων των κατοίκων της, και της γής βρίσκονται 
σε απόλυτη αρμονία και αποτελούν μία ενότητα. Η αρμονία κατά την θρησκευτική αντίληψη των 
αρχαίων Ελλήνων είναι κόρη του Άρη και της Αφροδίτης, γέννημα δηλαδή δύο αντιθέτων δυνάμεων 
που ισορροπούν μεταξύ τους. Από αυτή την ισορροπία θα προκύψει το “πάν μέτρον άριστον”, που 
θα κάνει τους Έλληνες να δαμάσουν τις αρμονικές δυνάμεις τους και να τις κυβερνήσουν. 
 Ο Πλάτωνας περιγράφοντας την προγονική πόλη της κλασσικής Αθήνας, που είχε 
καταστραφεί με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα συνθέτει το μύθο μιας προηγούμενης πόλης που 
υπήρξε 9.000 χρόνια πριν τον Σόλωνα. Έχει πλήρη γνώση της οικολογικής μεταβολής που υπήρξε 
στην εποχή του, αλλά θέλει να επαινέσει το πνεύμα των ανθρώπων που μητέρα τους είναι η Θεά 
της Σοφίας αλλά και η Αττική γη. Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην Αττική γη και τον 
κάτοικό της είναι σχέση αρμονικής ανάπτυξης φύσης και πνεύματος που πλάστηκε, καλλιεργήθηκε 
και ευαισθητοποιήθηκε από την ιδιαιτερότητα και ποιότητα του  Αττικού  χώρου. Η σχέση αυτή τον 
κάνει να πραγματοποιεί έργα αθάνατα ομόρρυθμα της γεωμετρίας του εδάφους της διάπλασης της 
χλωρίδας και του διαυγούς φωτός. 
 Από την νεολιθική εποχή οι Έλληνες ποιμένες, οι εφευρέτες της μυθολογίας, επινόησαν τους 
θεούς τους κοιτάζοντας τα βουνά. Γι’ αυτό εκτός από τον Ποσειδώνα και την Αφροδίτη που 
γεννήθηκαν στην θάλασσα, όλα τα άλλα μέλη της θεϊκής οικογενείας προέρχονται από τα βουνά. 
Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τους  αρχαίους θεούς σε τοπίο πεδινό. 
 Την προστασία της φύσης και της χλωρίδας είχαν αναλάβει όλοι οι θεοί του Ολύμπου, και 
των άλλων βουνών και κάθε θεός είχε ιδιαίτερη φροντίδα για ορισμένο δέντρο ή φυτό. Έτσι η δρυς 
θεωρούνταν ιερή και προστατευόταν από τον Δία, η δάφνη από τον Απόλλωνα, η πεύκη από την 
Κυβέλη, ο πρίνος από την Ρέα, το κυπαρίσσι από τον Πλούτωνα, ο κισσός από τον Διόνυσο, η 
λεύκη από τον Ηρακλή κ.τ.λ. Είχε τότε το δάσος φυσικούς προστάτες. Η φύση για τον Έλληνα την 
εποχή εκείνη ήταν ένας πλατιά θεοποιημένος κόσμος, μέσα στον οποίο ζούσαν οι κάτοικοι και 
απολάμβαναν την μαγεία της αθανασίας της. 
 “Παντά έαρ, παντά δε νομοί παντά δε γάλακτος αύθετα πλήθουσι και τα νέα τρέφεται ευθ’ 
οίς, ευθ’ αίγες διδυμότοκοι ευθα μέλισσα. Σμάνεα πληρούσιν και δρύες υψύτεροι.....” 
 Ο ουρανός, ο αέρας, το περιβάλλον, η φύση ολόκληρη ενέπνεε τους ανθρώπους και 
εποίκιλε την ζωή τους. Απλή ήταν η κατοικία τους, λιτή η τροφή τους, χόρτα, θηράματα, κρίθινο 
ψωμί, σύκα, ελιές. 
 
 
2.2.1.1  Ανατροπή της ισορροπίας 
 
 Ήδη από τον 8ο αιώνα π.χ. ο Έλληνας στο μυθικό τον κόσμο προσωποποιεί την αταξία 
στην “Ύβρη,” πού συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που ανατρέπουν την ισορροπία, όρο απαράβατο 
της ζωής όλων των όντων. Το “μέτρο” είναι θείος νόμος η υπέρβαση του οποίου αποτελεί την 
“Ύβρη” που τιμωρείται αυστηρά από τους θεούς. Ο αφανισμός της αρμονικής σύζευξης της φύσης 
και ανθρωπίνων έργων, καθώς και η απώλεια κάθε ισορροπίας και μέτρου οδηγεί στην “Ύβρη” και 
τελικά στην τιμωρία των ανθρώπων.   
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 Οι συνέπειες της βίαιης καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος για τον άνθρωπο, έγιναν 
αντιληπτές από τους Αρχαίους Έλληνες. 
 Είναι χαρακτηριστικός ο μύθος του Ερυσίχθονα Βασιλιά της Θεσσαλίας από το γένος του 
Ποσειδώνα που θέλοντας να χτίσει μεγάλο παλάτι θέλησε να υλοτομήσει μία μεγάλη βαλανιδιά σε 
ιερό άλσος παρά την προσπάθεια της θεάς Δήμητρας που με μορφή μοιραίας ιέρειας του θύμιζε ότι 
είναι ιερόσυλος. Η κατάρα της ήταν τρομακτική. Από εδώ και πέρα ο Ερυσίχθονας θα υπέφερε από 
συνεχή επιθυμία χωρίς να μπορεί να χορτάσει ποτέ. 
 Ο αρχαίος αυτός μύθος δεν είναι μόνο η παλιότερη αναφορά στο θέμα της βίαιης 
καταστροφής του περιβάλλοντος για κατασκευή ανθρωπίνων έργων, αλλά η συγκλονιστικότερη 
διάγνωση του φαινομένου της οικολογικής καταστροφής, η ακόρεστη και αδάμαστη πείνα του 
ανθρώπου. Αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος κυρίως μέ έντονη υλοτομία υπήρξε στην Αττική 
τουλάχιστον στα όψιμα αρχαϊκά χρόνια και στην κλασική εποχή. 
 Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας στον Κριτία (ΙΙΙ-a-d). 
 “Στα πολύ παλιά χρόνια έγιναν μεγάλοι κατακλυσμοί. Το νερό ξέπλυνε το χώμα από τις 
βουνοκορφές και τα υψώματα, το άπλωσε στην γύρω περιοχή και τελικά το εξαφάνισε στα 
βαθουλώματα της γης” Ακόμη και πριν λίγα χρόνια υπήρχαν δάση με ψηλά δένδρα. Αυτά τα έκοψαν 
για να κατασκευάσουν ξυλεία για τα μεγάλα οικοδομικά έργα και τις στέγες των κτιρίων. Υπήρχαν 
ακόμη πολλά οπωροφόρα δέντρα και πλούσια λιβάδια για βοσκή. 
 Σήμερα μόνο οι μέλισσες βρίσκουν τροφή στα βουνά. Το μαλακό και εύφορο χώμα έχει 
χαθεί και οι κάμποι είναι ξεροί και πετρώδεις. 
 Ο Δίας παλιότερα το κρατούσε και το αποταμίευε το καλό χώμα. Τώρα όμως περνά πάνω 
από την γυμνή γη και χάνεται στην θάλασσα. Τότε το νερό κατέβαινε από τα φαράγγια και από εκεί 
έρεε στις κοίτες και στα ποτάμια. Τώρα η γη μοιάζει με άρρωστο σώμα που δεν του απέμεινε παρά 
μόνο ο σκελετός. 
 Η επιμονή του Πλάτωνα να προσδιορίζει με ποικίλους τρόπους προς νυν (την εποχή του), 
δεν επιτρέπουν καμιά αμφιβολία για την αλήθεια των θλιβερών αυτών διαπιστώσεων. Η 
κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας και του λεκανοπέδιου στα όψιμα αρχαϊκά και 
κλασικά χρόνια και η τεράστια οικοδομική δραστηριότητα στην εποχή του Περικλή οδήγησε σε 
δοκιμασία το φυσικό περιβάλλον της Αττικής ειδικά στον τομέα της υλοτομίας και των λατομείων. 
 Τα δάση βέβαια της Αττικής δεν μπορούσαν να καλύψουν ούτε κατά μικρό μέρος τις 
ανάγκες της πόλης των Αθηνών σε τεχνική ξυλεία που χρησιμοποιούνταν για τις στέγες των 
σπιτιών και την τεράστια ναυτιλία της. Η υλοτομία των δασών της Αττικής γίνονταν κυρίως για 
παραγωγή ξυλείας, θέρμανσης, ξυλανθράκων και ίσως ξυλείας μεταλλείων. 
 Οι Αχαρνείς μαζί με τους κατοίκους του δήμου Χαστιέων (Φυλής) και τους κατοίκους του 
οικισμού “Φρύγια” που βρίσκονταν έξω από τις Αχαρνές είχαν σαν κύριο επάγγελμα την 
ανθρακοποιϊα.Κατασκεύαζαν από τα δάση της Πάρνηθας τους “Παρνηθίους άνθρακες” τους 
οποίους και μετέφεραν με τις περίφημες “Αχαρνικές όνους” στην Αθήνα. Ο Αριστοφάνης στην 
κωμωδία του “Αχαρνείς” παρουσιάζει το σκληρό και άκαμπτο χαρακτήρα των Αχαρναίων. 
 Η ίδια εκμετάλλευση των δασών της Πάρνηθας γίνονταν μέχρι και το 1950 περίπου με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο (μεταφορά με όνους) από τους σημερινούς κατοίκους των Αχαρνών και της 
Φυλής. 
 Για την προστασία των δασών της Αττικής στην αρχαία εποχή είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα.
 Έτσι εκτός από τους προστάτες θεούς και αλσοκόμους διέθεταν και αυστηρές διατάξεις που 
είχαν θεσπιστεί στον αττικό νόμο που όριζε “μηδέ ανθρακεύειν, μηδέ μολεύειν, μηδέ πρεμνίζειν” 
δηλαδή απαγορεύεται η ανθρακοποιϊα, η κλαδονομή και η εκρίζωση. 
 Σε άλλη επίσης διάταξη ορίζονταν “μη κόπτειν το άλσος μηδέ ερείν ξύλα, μηδέ κούρον. Αν 
δε τις ληφθεί κόπτειν εκ του άλσους μαστιγωθήσεται πεντήκοντα πληγάς......” 
 Οι ανάγκες του πανίσχυρου στόλου των Αθηναίων κατά την κλασική εποχή ικανοποιούνταν 
όχι από ντόπια ξυλεία που ούτε σε ποιότητα ούτε σε ποσότητα ήταν αρκετή για τέτοιο σκοπό, αλλά 
από την ξυλεία που μεταφέρονταν από τα δάση της Μακεδονίας και της Θράκης. 
 Το Αθηναϊκό κράτος δεν σταματούσε εδώ, αλλά με συμβάσεις και συμμαχίες προσπαθούσε 
να δεσμεύει ολόκληρη την παραγωγή ξυλείας της Μακεδονίας και της Θράκης για τον εαυτό του, 
ώστε οι αντίπαλοί του να μην μπορούν να προμηθευτούν κατάλληλη ξυλεία και να κατασκευάσουν 
αξιόμαχο στόλο. 
 Χαρακτηριστική είναι η σύμβαση του Νικία το 423 π.χ. που είχε κατορθώσει να φέρει με το 
μέρος των Αθηναίων τον Βασιλιά των Μακεδόνων Περδίκα τον Β’ και να στερήσει τους αντιπάλους 
της Αθήνας από ξυλεία. 
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 Οι μεγαλύτερες φθορές στα δάση της Αττικής κατά την αρχαιότητα κατά τον Ζίκιρτ 
προέρχονταν από τα κοπάδια των γιδιών και από τις πυρκαγιές και όχι από τις λαθροϋλοτομίες. 
 Βέβαια κατ’ επανάληψη τα δάση κυρίως της Πάρνηθας λεηλατήθηκαν κατά την διάρκεια του 
Πελοποννησιακού πολέμου. 
 Στο διάστημα 431-425 ο Αρχίδαμος της Σπάρτης εισέβαλε στην Αττική, εγκαταστάθηκε με το 
στράτευμά του στην Δεκέλεια και από εκεί άρχισε να λεηλατεί την γύρω περιοχή καταστρέφοντας 
και ότι είχε ξαναφυτρώσει από προηγούμενες καταστροφές “τα τε πρότερον τετμημένη είτι 
εβεβλάστηκε και όσα εν τοις πρίν εισβολές παρελείπετο”. 
 Mετά την παρακμή της κλασικής Αθήνας, ο πληθυσμός που ζούσε στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής μειώθηκε πολύ και έτσι το φυσικό περιβάλλον φαίνεται πώς επανήλθε σε νέα ισορροπία. Ο 
Παυσανίας που έζησε γύρω στο 150 μ.Χ. στα Αττικά του αναφέρει. 
 Στην Αττική υπάρχουν τα βουνά Πεντελικό με τα λατομεία του, η Πάρνηθα, όπου οι Αθηναίοι 
κυνηγούν αγριόχοιρους και αρκούδες και ο Υμηττός, με τα άφθονα αγριολούλουδα για τις μέλισσες. 
Τα βουνά της Αττικής έχουν αγάλματα αφιερωμένα στους θεούς όπως στην Πεντέλη υπάρχει το 
άγαλμα της Αθηνάς, στον Υμηττό του Υμηττίου Δία και οι βωμοί του ομβρίου Δία και του Απόλλωνα 
του προοψίου. Στην δε Πάρνηθα υπάρχει χάλκινο άγαλμα του Παρνηθίου Δία και βωμός του 
Σιμαλέου Δία και ένας άλλος Βωμός στον οποίο θυσιάζουν αποκαλώντας των άλλοτε όμβριο και 
άλλοτε απήμιο Δία. 
 Το περιβάλλον της Αττικής άντεξε όχι μόνο στο χρόνο αλλά και στις ποικίλες επιθέσεις 
βαρβαρικών φυλών που στρατοπέδευσαν και πολλοί από αυτούς παρέμειναν για μεγάλο διάστημα 
στα χώματά της. 
 
 Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τις ακόλουθες καταστροφές της Αττικής από 
επιδρομές. 
  ΠΙΝΑΚΑΣ   Α 
 

1. Περσικοί Πόλεμοι 490-480 π.Χ. 
1α. Πελλοπονησιακός πόλεμος 431-401 π.Χ. 
2. Φίλιππος Ε’ 200 π.Χ. 
3. Γότθοι - Ερουλοι 268 π.Χ. 
4. Γότθοι - Αλάριχος 368 π.Χ. 
5. Νορμανδοί - (Ρογήρος) 1147-149 
6. Σταυροφόροι του Βονιφάτιου του Μομφερατικού 1204-13011 
7. Καταλάνοι μισθοφόροι 13011-1388 
8. Ισπανοί Ναβαραίοι 1395 
9. Κατάληψη για πρώτη φορά από τους Τούρκους 1395 
10. Υποταγή του Δουκάτου της Αθήνας από τους  Τούρκους. 1446 
11. Τουρκοβενετικοί πόλεμοι 1460-1480 
12. Κατάληψη των Αθηνών από το Μοροζίνη, καταστροφή των 

Αθηνών, ανατίναξη του Παρθενώνα, καταστροφή και 
απομάκρυνση του πληθυσμού εκτος Αττικής 

1687                            

13. Καταστροφή των Αθηνών από τους Τουρκαλβανούς 
(Ορλωφικά) 

1770 

14. Καταστροφή των Αθηνών απο στρατεύματα του Κιουταχή 1826 
15. Αποχώρηση  μουσουλμάνων  Τούρκων  από  την  Αττική - 

Εμπρησμός  50.000  ελαιοδένδρων. 
1830 

16. Καταστροφή μεγάλου τμήματος των δασών της Αττικής αλλά 
και της πόλεως των Αθηνών και των λοιπών Δήμων της 
Αττικής κατά την διάρκεια της Γερμανοϊταλικής κατοχής και του 
επακολουθήσαντος εμφυλίου πολέμου 

1941-1944 

17. Συνεχιζόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος της Αττικής από 
την γιγάντωση του πληθυσμού της (4.000.000 κάτοικοι) 

1960  και εντεύθεν 

 
 
 Μέχρι τον 19 αιώνα η Αθήνα και οι δήμοι της Αττικής δεν είναι παρά κωμοπόλεις και χωριά 
ολίγων δεκάδων κατοίκων. Οι μεταβολές στο περιβάλλον δεν υπήρξαν σημαντικές. Οι πληροφορίες 
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που έχουμε για την εποχή αυτή είναι αξιόπιστες και προέρχονται από Ευρωπαίους περιηγητές, 
γεωγράφους, ιστορικούς μελετητές κτλ., που επισκέφθηκαν την Αττική τον 18ο αιώνα, και 
κατέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του χώρου (λιθογραφίες), τις συνήθειες των 
ανθρώπων και γενικά το πνεύμα της εποχής. 
 Στα έργα των ανθρώπων αυτών αποτυπώνεται ο χώρος με την υποτυπώδη βλάστηση 
στους γύρω από την Αθήνα λόφους, τα αραιά χαμόσπιτα καθώς και τα κοπάδια των ζώων. 
 Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος και την ανακήρυξη της Αθήνας σαν πρωτεύουσα του 
Ελληνικού κράτους ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατακόρυφα. Από 4.000 το 1834 έγιναν 66.000 το 
1879.Το γεγονός αυτό είχε δυσμενέστατες επιπτώσεις στο περιβάλλον του λεκανοπεδίου κυρίως 
της Αττικής. Τα λίγα δάση που είχαν απομείνει από την πρόσφατη τότε καταστροφή από τα 
στρατεύματα του Κιουταχή, αποδεκατίστηκαν για την κάλυψη των αναγκών της πρωτεύουσας 
(θέρμανση, ανθρακοποιϊα, ασβεστοποιϊα, βοσκή κτλ.) 
 Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που κάνει για την βλάστηση του λεκανοπεδίου της 
Αττικής το 1879 ο ορυκτολόγος Ανδρέας Κορδέλας στο βιβλίο του  “Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό 
Υδραυλικήν Εποψιν” 
 Γράφει λοιπόν ο κ. Κορδέλας (σελ. 38. βλάστηση) 
 “Εν άλλαις χώραις δι’ επιμόνου εργασίας στηριζόμενης επί επιστημονικών και πρακτικών 
γνώσεων, αναδασούσι τα ξηρά όρη και διατηρούσι τα υπάρχοντα δάση, παρ’ υμίν δε τουναντίον 
πάσα καταβάλεται προσπάθεια προς πυρπόλησιν, δήωσιν και καταστροφήν των δασών υπό 
ανθρώπων και αυτών των κτηνών. 
 Παράδοξον και ήκιστα αξιοσημείωτον παράδειγμα του συστήματος τούτου της καταστροφής 
της φυτείας παρίσταται εν τοις πέριξ της πρωτευούσης και υπό τα άγρυπνα της κυβερνήσεως 
όματα. 
 Τα περιβάλλοντα ημάς όρη κατέστησαν όγκοι ξηροί και πετρώδεις, εφ’ ων αντανακλώνται αι 
καυστικαί του ηλίου ακτίνες και μετακομίζεται δια των ανέμων η λεπτή γή εν είδη κονιορτού εις τους 
παρά την ένδοξον πλήν αιχμηρήν της ακροπόλεως πέτραν οικούντος Αθηναίους. 
 Τήδε κακείσε ορά τις μόνον αραιά θαμνώδη δενδρίλια, θάμνους και σπανίως φυτείας ελαιών 
και πιτύων. 
 Προς άρκτου της πόλεως διεσώθη ο γηραιός ελαιών πέραν δι’ αυτού μέχρι των υπωρειών 
της Πάρνηθας εσχηματίσθησαν φυτείαι τινές εξ ιδιωτικής εργασίας. 
 Ανάβηθι, ω αναγνώστα, εφ’ υψηλόν τι μέρος και θεώρησον την πόλιν μετά των περί την 
αυτήν ίνα κατανοήσης το μέγεθος της ελείψεως προνοίας των διεπόντων την τύχην σου. 
 Που μεν θα ίδης τον ξυλοκόπον καρατομούντα δια του αγρίου πελέκεως του τα αύξοντα επί 
του λεπτού και λεπτόγεω εδάφους νεαρά δενδρίλια, που δεν την αίγα αναριχωμένην και τρώγουσαν 
και τον ασβεστοποιόν κείροντα και καταστρέφοντα αυτά. 
 Που δε πάλιν θα ίδης εγκεχαραγμένους βαθείας αύλακος εν τοις κορμοίς των πιτύων 
ενεπεχθείσας υπό ρητινοσυλλεκτών που δεν θα ιδείς τέλος, τους ανθρακείς, τους αρτοποιούς και 
τους κεραμείς κείροντας την θαμνώδη περιβολήν των ορέων και εκριζούντας τας βαθείας ρίζας, 
όπως ούτως αφαιρέσωσι πάσαν  ικμάδαν και υγρασίαν από του εδάφους καθιστώντες αυτών ως 
ορατάς δια του οφθαλμού σου, αιχμηρόν και ολέθριον τη υγεία. Δεν θίγομεν ενταύθα τα 
προκαλούντα εν ταις επαρχίαις τας πυρπολήσεις των ωραίων ελληνικών δασών, διότι ταύτα και 
αφόρητα και αλγεινά εισίν.” 
 Για την αντιμετώπισην της επικρατούσας τότε καταστάσεως στο λεκανοπέδιο της Αττικής 
ενδιαφέρθηκαν άμεσα τόσο ο Δήμος Αθηναίων όσο και η Νομαρχία Αττικής που πρότειναν 
συγκεκριμένα μέτρα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, (10978/31-10-1878 και 5607/16-10-1878) 
έγγραφα του Νομάρχη Αττικής και του Δημάρχου Αθηναίων αντίστοιχα. 
 Συνετάγει μάλιστα και σχετικό νομοσχέδιο “περί αναδασώσεως των περί τας Αθήνας ορέων 
λόφων και υπωρειών αυτών” αποτελούμενο από δέκα άρθρα που καθόριζε τον τρόπο 
αναδασώσεων των ορεινών όγκων του λεκανοπεδίου Αττικής , απαγορεύοντας συγχρόνως στο 
χώρο αυτό την βοσκήν αιγών , την λειτουργία ανθρακοκαμίνων, την ρητινοσυλλογή και την 
υλοτομία κλάδων και δένδρων. 
 Η εικόνα αυτή δεν άλλαξε σημαντικά μέχρι το 1922, οπότε άρχισαν να καταφθάνουν κατά 
χιλιάδες οι πρόσφυγες από την Ανατολή που εγκαταστάθηκαν στα προάστια της Αθήνας κυρίως. 
 Η δραματική όμως αλλοίωση του περιβάλλοντος συντελέστηκε μετά τον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο. Στην περίοδο αυτή η εγκατάλειψη της υπαίθρου με κύριο τόπο εγκατάστασης την Αττική , η 
κερδοσκοπία της γης σε συνδυασμό με την απουσία κρατικής πολιτικής για ρύθμιση των χρήσεων 
γης καθόρισαν τον τρόπο “ανάπτυξης” της Αττικής. 
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 Η ανάπτυξη αυτή ταυτίστηκε με την κερδοσκοπία η δε προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έπαιξαν σχεδόν κανένα ρόλο στη ανάπτυξη αυτή. 
 Ρυμοτομήθηκαν, οικοδομήθηκαν και πολλές φορές βιομηχανοποιήθηκαν δασικές εκτάσεις, 
δάση, αρχαιολογικοί χώροι, γη υψηλής παραγωγικότητας κτλ. 
 Από αυτή την λαίλαπα δεν θα ήταν λογικό να ξεφύγει η Πάρνηθα. Έτσι αν και ο ορεινός 
όγκος χάρις στην ανακήρυξη του σαν εθνικού δρυμού σε συνδυασμό με την ύπαρξη του τέως 
Βασιλικού τμήματος 42000 στρ. Προστατεύθηκε, εν τούτοις τόσο οι νότιες πλαγιές μέχρι και του 
υψόμετρου των 750 μ. σε έκταση 2.000 στρ. ρυμοτομήθηκαν και οικοδομήθηκαν (Οικισμός 
Θρακομακεδόνων 1953),   όσο και οι Ανατολικές πλαγιές σχετικά πρόσφατα (1977) ρυμοτομήθηκαν 
σε έκταση 8.000 στρ. (Ιπποκράτειος πολιτεία) και οικοδομήθηκαν. 
 Μεγάλες επίσης δασικές εκτάσεις και δάση στους πρόποδες της Πάρνηθας αγοράστηκαν 
από οικοδομικούς συνεταιρισμούς (Βαρυμπόμπη 5000 στρ., Μετόχι 1000 στρ., Ψωρίλα 1240 στρ. 
κτλ.) αλλά δεν κατάφεραν ακόμη να τα εντάξουν σε σχέδια πόλεως λόγω κυρίως της σθεναρής 
αντίδρασης της δασικής υπηρεσίας. 
 
 
2.2.2  Φυσικό Περιβάλλον στην Πάρνηθα κατά το παρελθόν 

 
 Τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε για το φυσικό περιβάλλον στην Πάρνηθα κατά την 
αρχαιότητα δεν είναι σπουδαία. Υπάρχουν σκόρπιες αναφορές σε διάφορα κείμενα. 
 Το όνομα Πάρνηθα πάντως είναι πανάρχαιο, έχει πελασγική προέλευση και η ετυμολογία 
του είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να καθοριστεί επακριβώς. Έχει ρίζα συγγενή με τις λέξεις 
Παρνασσός και Πάρνων. Και τα τρία αυτά βουνά διακρίνονται για την πυκνή βλάστηση τους και 
κατά μία ερμηνεία (Σφήκας) η λέξη “Παρν” σημαίνει πυκνή βλάστηση. 
 Στα αρχαία κείμενα η Πάρνηθα πρωτοεμφανίζεται το έτος 423 π.Χ. στις Νεφέλες του 
Αριστοφάνη (323 π.Χ.). “Βλέπε νυν δενρί προς την Πάρνηθ ήδη γαρ ορώ κατιούσας ησυχή αντάς”. 
Ο Ρόδιος Νομικός Αντιφάνης (405 - 333 π.Χ.) την ονομάζει ο Πάρνηθ στο έργο του “ήξω φέρων γε 
δεύρο τον Πάρνηθ ολον”. Ο φιλόσοφος Θεόφραστος μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη (323 π.Χ.) 
στο βιβλίο του “Περί σημείων, υδάτων και πνευμάτων” γράφει για “την Πάρνηθα, τον Βριλησσόν και 
τον Υμητόν”. Ο Παυσανίας γύρω στο 150 π.Χ. στα Αττικά αναφέρει : “Ορη δε Αθηναίοις εστί 
Πεντελικόν ένθα λιθοτομίας και Πάρνης παρεχομένη Θήραν συών αγρίων και άρητων και Υμητός ος 
φύει μελίσσαις επιτηδειοτάτης πλην της αλαζώνων. Ο σοφιστής Λουκιανός (120 - 180 μ.Χ.) στο 
έργο του Μένιππος που είναι και το πρώτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας στον κόσμο 
αναφέρει : “από Πάρνηθος ή από Υμητού μέχρι Γερανείας επετόμην”. 
 Στα νεότερα χρόνια εμφανίζεται το όρος με την ονομασία Οζάς (Τούρκικο ταπί του 1615), 
Οζέον όρος (Σιγίλιο του 1796), Οζά (Τούρκικο φιρμάνι του Σουλτάνου Σελμή), Οζιά (πρωτόκολλο 
καθορισμού ορίων δάσους 1838). Την ίδια εποχή ξένοι περιηγητές όπως ο Γάλλος S.D.Loir 1639, οι 
Άγγλοι Chandler 1765 και Leake 1806 το αναφέρουν μόνο ως Πάρνηθα. 
 Για την εξήγηση της ονομασίας αυτής υπάρχουν διάφορες εκδοχές που ισχυρίζονται ότι το 
όνομα Οζιά ή Οζάς προέρχεται από παραφθορά Αλβανικών ή Τούρκικων λέξεων ή της λέξης Ζευς.  
 
 
2.2.2.1  Εκμετάλλευση των δασών της Πάρνηθας στο παρελθόν 
 
 Γενική κατάσταση του δάσους 
 
 Η κύρια εκμετάλλευση της Πάρνηθας κατά την αρχαιότητα γινόταν από τους κατοίκους των 
Αχαρνών, των Χαστιέων (Φυλής) και του οικισμού των Φρυγίων που ήταν οικισμός κοντά στην 
Πάρνηθα. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών κατασκεύαζαν τους “Παρνηθίους άνθρακες” που τους 
μετέφεραν με όνους στην Αθήνα (κωμωδία Αχαρνείς του Αριστοφάνη). Τεχνική ξυλεία μεγάλων 
διαστάσεων δεν παράγονταν από τα δάση της Πάρνηθας λόγω του τεράστιου κόστους μεταφοράς 
της ξυλείας αυτής από την κορυφή της Πάρνηθας στην Αθήνα (30 km). 
          Ο  William Leake που ανέβηκε στην Πάρνηθα το 1806, στο βιβλίο του «Ταξιδιωτικαί  
εντυπώσεις» αναφέρει για την κατάσταση του δάσους και του βουνού: 
 ‘’Το χαμηλότερο τμήμα του βουνού καλύπτεται από πεύκα. Αυτά καθώς προχωρούν 
σμίγουν με πουρνάρια και έλατα και προς την κορυφή το δάσος αποτελείται αποκλειστικά από 
έλατα. Εδώ και τρία χρόνια τυχαία πυρκαγιά έπιασε στο ελατοδάσος και έκαψε μεγάλο μέρος. 
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Πολλή ξυλεία δεν καταστράφηκε αλλά οι ξηροί και γυμνοί κορμοί δίνουν ερημική εμφάνιση στη 
σκηνογραφία, η οποία προ της πυρκαγιάς έπρεπε να ήταν όμορφη έστω και αυτή την εποχή 
(Γενάρης). Ρυάκια και πράσινες χαραδρώσεις παρουσιάζονται μεταξύ των ελάτων και διάσπαρτοι 
μικροί χώροι καλλιεργημένοι με σιτηρά. Με αυτές μόνο τις εξαιρέσεις ολόκληρο το βουνό 
σκεπάζεται με δάσος και παρέχει ανεξάντλητα εφόδια στους Αθηναίους.  
 Η Πάρνηθα εξακολουθεί ακόμη να εφοδιάζει την Αθήνα με ξυλοκάρβουνα αλλά η ζήτηση δεν 
είναι τόσο μεγάλη και έτσι δεν χρειάζεται πολύ ξυλεία στους κατοίκους των γειτονικών χωριών 
Μενιδίου και Χασιάς οι οποίοι διαδέχθησαν τους “Ανθρακείς των Αχαρνών” σε ότι αφορά την τέχνη 
αυτή. Δε χρειάζεται να ανέβουν ψηλά στο βουνό για το υλικό. 
 Το θυμάρι, η μυρτιά και οι άλλοι θάμνοι αφθονούν στον Υμηττό, που στα καλλιεργούμενα 
τμήματα της πεδιάδας παρέχουν επαρκή καύσιμα για τους φούρνους των Αθηνών, το δε μαγκάλι 
δεν είναι σε μεγάλη χρήση κατά το σύντομο Χειμώνα των Αθηνών. Αυτό είναι συνήθεια μόνο των 
ανωτέρω τάξεων που έχουν στα διαμερίσματα τους καπνοδόχους και καίνε πουρνάρια και γέρικες 
ελιές που ξερίζωσε ο Βοριάς. 
 Το Μενίδι είναι το μεγαλύτερο χωριό της Αττικής μετά τη Χασιά. Από το Μενίδι τραβήξαμε 
στο μικρό Μετόχι του Αγίου Νικολάου που είναι εξάρτημα του μοναστηριού της Αγίας Τριάδος η 
οποία βρίσκεται σε μια μικρή κοιλάδα με άφθονες πηγές μέσα σε καρυδιές και καστανιές. 
 Η Πάρνηθα διατηρεί ακόμη αγριογούρουνα όπως και κατά την εποχή του Παυσανία, αλλά 
αρκούδες πολύ σπάνια ή καθόλου να φανούν. Αφθονεί όμως σε λύκους, λαγούς και πέρδικες και 
σκεπάζεται με γόνιμο έδαφος καλύτερο από την ακαλλιέργητη κοιλάδα μεταξύ Πάρνηθας και 
Πεντελικού ‘’. 
• Στο από 26-8-1838 πρωτόκολλο καθορισμού ορίων του δάσους Οζίας (Πάρνηθος) του 

δασονόμου Αττικής Λ.Κουράδου αναφέρεται “...... το ούτης διαμορφούμενον τμήμα λεγόμενον 
Οζία εμπεριέχον έλατα και πεύκας εντός των οποίων ευρίσκονται σποραδικώς και πλάτανοι, 
δρύες, κορομηλέαι, αχλαδέαι, μηλέαι, ελέαι, και δαμασκηνέαι, εμπεριέχει πολλές βρύσες και 
τόπους ακαλλιέργητους. 

• Σε αναφορά του έτους 1852 του δασάρχη Αττικής Βαλσαμάκη περιγράφεται το δάσος “Ρουμάνι” 
της Πάρνηθας. Η αναφορά αυτή συνοδεύεται από σχετικό υποτυπώδη χάρτη βλάστησης. 

 
 
   Στην περιγραφή αυτή αναφέρονται οι παρακάτω θέσεις : 
 
1. Τουρτούλιες : Θέσεις βραχώδεις και γυμνές 
2. Στατήρι και Γαιδουρόβρυση : Και οι δύο κείμεναι εις την Ν.Α. πλευρά του Πλατύ Βουνού 

κατωφερείς και κατάφυτοι από γηραιάς αλλά άχρηστους ελάτους 
3. Μαυρόρεμα : Συγκείμενον αναμείγδην από ελάτους, πεύκους και πλατάνους. 
4. Ντράσιζα και Παπαχωράφι : Κατάγυμνοι από αμέτρως ενεργηθείσα υλοτομία και το μέγα 

μέρος καλλιεργήσιμες θέσεις. 
5. Ρουμάνι : Θέσις κατάφυτος εις μεν τα ψηλά μέρη σκεπαζόμενη από ελάτους εις δε τας 

υπωρείας από πεύκα. 
6. Πλατύ Βουνό : Οροπέδιο πετρώδες ημίγυμνο 
 
 Οι θέσεις αυτές είναι γνωστές και σήμερα με τις ίδιες ακριβώς ονομασίες, η δε βλάστηση 
τους δεν παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές, πλην της θέσεως Γαιδουρόβρυση που σήμερα καλύπτει 
ένα από τα καλύτερα τμήματα του ελατοδάσους της Πάρνηθας και της θέσεως Ντράσιζα που 
εξακολουθεί να είναι κατάγυμνη χωρίς κανένα πλέον καλλιεργήσιμο μέρος, καθόσον ολόκληρη η 
περιοχή έχει αποβραχωθεί. Η περιγραφή του δάσους ελάτης στη θέση Γαιδουρόβρυση ως 
αποτελούμενη από γηραιάς αλλά άχρηστους ελάτους, είναι πολύ σημαντική γιατί δίνει μια σαφή 
εικόνα της γενικής κατάστασης του ελατοδάσους Πάρνηθας την εποχή εκείνη, σε μια από τις 
καλύτερες ποιότητες τόπου του δάσους αυτού. 
 Συμπεραίνεται λοιπόν ότι αφού σε καλή ποιότητα το δάσος ήταν υπέργηρο στις χειρότερες 
ποιότητες τόπου η κατάσταση του θα ήταν περισσότερο προβληματική.  
 Υλοτομίες στην Πάρνηθα γίνονταν και κατά τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου Ελληνικού 
κράτους. Μάλιστα σε μια περιοδεία του Βασιλιά Όθωνα στο Λοιμικό διετάχθη το σταμάτημα της 
υλοτομίας της ελάτης και επειδή αυτό δεν κατέστη δυνατό απελύθη ο επιθεωρητής  δασών  Μερκ 
(Στεφάνου , Ιστορία  της  Πάρνηθας). 
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2.2.3.  Φυσικό Περιβάλλον στην Πάρνηθα σήμερα 
 
 “ Τα δάση του μοσκοβολάνε σαν εκκλησιά από τις μυρσίνες, από τις δάφνες και από κάθε 
λογής μυρωδάτο λουλούδι. Μέσα στα βαθιά φαράγγια πού δεν τα βλέπει ο ήλιος ακούς να 
βουίζουνε νερά παγωμένα δίχως να τα βλέπεις γιατί είναι κρυμμένα μέσα στα πυκνά δένδρα και τις 
μπερδεμένες περικοκλάδες. Εκεί μέσα βασιλεύει μυστήριο πού δεν το ταράζει κανείς. Την αυγή σε 
ξυπνάνε τ’ αηδόνια πλήθος γλυκές φωνές πού λες πώς δεν βρίσκεσαι πια απάνου στη γη μόνο 
στον παράδεισο. Ούλα είναι ήμερα και άβλαβα. Τα μουλάρια ποτές δεν κλωτσάνε ακόμα κι’ 
σκορπιοί και τα φίδια δεν δαγκώνουνε σ΄ αυτό το θεοσκέπαστο βουνό.”  
Φώτης Κόντογλου “Τ’ Αϊβαλί η πατρίδα μου”.  
 Κάπως έτσι μπορούμε να φανταστούμε την Πάρνηθα λίγες δεκαετίες πριν. 
 Σήμερα με την αστικοποίηση του πληθυσμού και τον γιγαντισμό της πρωτεύουσας που 
ξεπέρασε τους 4.000.000 κατοίκους, που ζουν στριμωγμένοι σε ένα στενό λεκανοπέδιο με τα 
γνωστά προβλήματα της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, της ηχορύπανσης, το άγχος της καθημερινής 
μετακίνησης για εργασία, ο άνθρωπος αποζητάει την ηρεμία και χαλάρωση έξω από την πόλη. 
 Την δυνατότητα αυτή του την προσφέρει η φύση. Το βουνό και η θάλασσα. Η θάλασσα με 
την πιο εύκολη πρόσβασή της τράβηξε το περισσότερο κόσμο έτσι που κορέστηκε σύντομα, 
κτίστηκαν και περιφράχθηκαν οι παραλίες της και κατήντησε μαρτύριο το πλησίασμά της με τις 
ατέλειωτες ουρές των αυτοκινήτων ιδιαίτερα στις αργίες. 
 Απέμεινε λοιπόν η δεύτερη επιλογή το βουνό. Το δάσος τους προσφέρει δροσιά, σκιά, 
προσωρινή απομόνωση από τον έξω κόσμο, κελαηδήματα πουλιών, πεζοπορία και ορειβασία για 
τους απαιτητικούς κτλ. Και φυσικά η ζήτηση αυτή έπρεπε να καλυφθεί από τα κοντινότερα προς την 
κατοικίας τους δάση. 
 Οι απαιτήσεις αυτές του κοινού ανάγκασαν την δασική υπηρεσία να προσαρμοστεί ανάλογα 
προκειμένου να καθοδηγήσει σωστά και χωρίς να βλάψει το δάσος όλον  αυτόν τον κόσμο. 
Δημιούργησε έτσι και στην Πάρνηθα χώρους αναψυχής, που σκοπό είχαν να διοχετεύσουν τους 
επισκέπτες αυτούς σε χώρους που η παρουσία τους δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στην 
οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος. 
 Στο πέρασμα του χρόνου αρκετοί από τους χώρους αυτούς εγκαταλείφθηκαν και 
καταστράφηκαν (Μετόχι) μετατρεπόμενοι σε σκουπιδότοπους και άλλοι δεν λειτουργούν σύμφωνα 
με τον σχεδιασμό τους. Χιλιάδες αυτοκίνητα και επισκέπτες με εκκωφαντικούς θορύβους 
στερεοφωνικών εγκαταστάσεων διασκεδάζουν ολημερίς στην καρδιά του εθνικού δρυμού 
Πάρνηθας (Μόλα) διαταράσσοντας κάθε φυσική ισορροπία. 

Ο γιγαντισμός της πρωτεύουσας έφερε επιπλέον και μεγάλη οικιστική πίεση  
στους γύρω ορεινούς όγκους του λεκανοπεδίου. Η Πάρνηθα με την κήρυξη μεγάλου τμήματος της 
σε εθνικό δρυμό, απέφυγε την κατάτμηση της και την οικοπεδοποίησή της. Υπάρχει βέβαια ο 
οικισμός Θρακομακεδόνων στα όρια του πυρήνα του εθνικού δρυμού αλλά αυτός προϋπήρξε της 
κήρυξης. 
 Μεγάλο επίσης πρόβλημα δημιουργήθηκε με την “εγκατάσταση” της Ιπποκράτειου πολιτείας 
στα Β.Α. όρια της Πάρνηθας στον καθαρά ορεινό όγκο της και σε έκταση 8.000 στρ. συμπαγούς 
δάσους χαλεπίου πεύκης. Η εγκατάσταση αυτή έγινε δυστυχώς μετά την ισχύ του ισχύοντος 
συντάγματος (1975) που απαγορεύει την αλλαγή του προορισμού του δάσους για οικιστικούς 
σκοπούς. 
 Έτσι σε μεγάλο βαθμό το φυσικό περιβάλλον της Πάρνηθας δεν έχει επηρεαστεί. Οι 
σημαντικότερες επεμβάσεις έγιναν δυστυχώς στον πυρήνα του εθνικού δρυμού και αφορούν 1) 
στρατιωτικές και τουριστικές εγκαταστάσεις  (καζίνο - Ξενία) που προϋπήρξαν της ίδρυσης του 
δρυμού 2) ένα σχετικά πυκνό δασικό οδικό δίκτυο το οποίο όμως είναι λίαν απαραίτητο για την 
προστασία του 3) τις εγκαταστάσεις των ραδιοτηλεοπτικών μέσων που πρόσφατα λειτούργησαν και 
δημιούργησαν μια αλγεινή από αισθητικής άποψης εικόνα σε δύο σημαντικές κορυφές της 
Πάρνηθας και 4) τους χώρους αναψυχής που με τον κορεσμό των χιλιάδων επισκεπτών 
δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον. 
 Επίσης ουσιαστικές επεμβάσεις έγιναν παλιότερα και κυρίως κατά την περίοδο της 
δικτατορίας στις παρακάτω θέσεις του βουνού. 
 
1. Θέσεις Ξενία - Σέγας. Στη θέση ξερολίβαδο που ήταν ένα επίπεδο λιβάδι περιτριγυρισμένο από 

πυκνό δάσος ελάτης με μεγάλης ηλικίας έλατα, κατασκευάστηκε στην περίοδο της δικτατορίας 
ένα γήπεδο καθώς και μικρά ξύλινα σπίτια σαν βοηθητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου. Οι 
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εγκαταστάσεις αυτές δεν λειτούργησαν ποτέ εντατικά παρ’ όλα αυτά στο σημείο αυτό 
συγκεντρώνονται πολλοί επισκέπτες στις αργίες κυρίως, με αποτέλεσμα την σοβαρή ρύπανση 
της περιοχής (σκουπίδια). 

2. Στην θέση Πετράλωνα κατά την ίδια περίοδο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων περιφράχτηκε 
και μέσα σ’ αυτήν κτίστηκε τριώροφη βίλα για τον δικτάτορα  Γ. Παπαδόπουλο, συνοδευόμενη 
από βοηθητικά κτίρια (στρατώνες, φυλάκια, ελικοδρόμιο, σκοπιές κτλ.). Οι εγκαταστάσεις αυτές 
δεν πρόλαβαν να λειτουργήσουν λόγω κατάρρευσης του τότε καθεστώτος και σήμερα έχουν 
μετατραπεί σε ερείπια. Η πλήρης απομάκρυνσή τους θα ήταν σκόπιμη προκειμένου το 
περιβάλλον να επανέλθει στην πρότερη μορφή. 

3. Θέσεις Παλιοχώρι -Πετράλωνα. Ήδη από το 1967 λειτουργεί σε έκταση 2.500 στρεμμάτων     
μεταξύ των ανωτέρω θέσεων εκτροφείο θηραμάτων που παλιότερα είχε πολλά “ευγενή 
θηράματα” (ελάφια, αγριοκάτσικα, ζαρκάδια κτλ.). Η λειτουργία του εκτροφείου αυτού σε χώρο με 
πολύ περιορισμένη φυσική τροφή (υποβαθμισμένο ελατοδάσος φυόμενο στο σύνολό του σχεδόν 
σε γυμνούς ασβεστόλιθους) είχε σαν αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος στη θέση αυτή. Σήμερα το εκτροφείο λειτουργεί σε πολύ μικρότερη 
έκταση και με ελάχιστα ζώα. 

4.  Θέση Μαυροβούνι. Το έτος 1958 ο Ε.Ο.Τ. αγόρασε από τον ΟΔΔΕΠ δασική έκταση 800 στρ. 
στην Πάρνηθα και στη θέση Μαυροβούνι (υψόμετρο 1.000 μ.) ανήγειρε πολυτελές συγκρότημα 
ξενοδοχείου που λειτουργεί κυρίως σαν καζίνο (MONT PARNES).Για την εξυπηρέτηση του 
συγκροτήματος κατασκευάστηκαν βοηθητικοί χώροι και γήπεδα καθώς επίσης και το “Τελεφερίκ” 
Πάρνηθας που συνέδεσε το MONT PARNES με τους πρόποδες του βουνού στο Μετόχι. Η 
λειτουργία του καζίνου είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη συρροή επισκεπτών που υπολογίζονται 
σε 800 - 1.000 άτομα την ημέρα, την κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
κυρίως τις νυχτερινές ώρες και την γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε ορισμένα 
τουλάχιστον τμήματα του δρυμού. 

5.  Θέση Παλιοχώρι. Στη θέση αυτή κατασκηνώνουν ακόμη 30 - 40 οικογένειες παλιών Μενιδιατών 
δημιουργώντας πλείστα όσα προβλήματα στη διαχείριση του δρυμού. Η συνήθεια αυτή είναι 
κατάλοιπο από την εποχή που λειτουργούσε το Σανατόριο της Πάρνηθας για τους φυματικούς 
και η διαβίωση έστω και για λίγο καιρό στο βουνό θεωρούνταν η καλύτερη άμυνα κατά της 
ασθένειας αυτής που ήταν τότε πολύ διαδεδομένη και δύσκολα αντιμετωπίζονταν. Με την 
πρόοδο βέβαια της επιστήμης η ασθένεια αντιμετωπίστηκε απόλυτα, το Σανατόριο έκλεισε, αλλά 
η συνήθεια της κατασκήνωσης στον πυρήνα του δρυμού συνεχίζεται. 

6.  Σανατόριο Πάρνηθας. Στην είσοδο του δρυμού σε υψόμετρο 1.000 μ. λειτούργησε ήδη από την 
δεκαετία του 1920 το Νοσοκομείο - Σανατόριο Γ. Σταύρου, Γ. Φούγη για την θεραπεία των 
φυματικών. Μετά την πλήρη αντιμετώπιση της νόσου με σύγχρονα μέσα από το 1950 και 
εντεύθεν το νοσοκομείο δεν είχε λόγο ύπαρξης και πουλήθηκε στον Ε.Ο.Τ. ο οποίος και το 
λειτούργησε για ένα διάστημα σαν ξενοδοχείο (Ξενία) και κατόπιν στέγασε για ένα άλλο επίσης 
διάστημα τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων του. Από το 1985 έπαψε να λειτουργεί και 
βρίσκεται υπό εγκατάλειψη. 

7.  Κυκλάμινα. Στη θέση Αγ. Τριάδα δίπλα στην ομώνυμη εκκλησία κατασκευάστηκε προπολεμικά 
κτίριο που σήμερα λειτουργεί σαν εστιατόριο και ξενοδοχείο με ελάχιστες κλίνες. Εξυπηρετεί 
κυρίως τους επισκέπτες κατά τις αργίες. 

8. Κτίρο Ο.Τ.Ε. Στη θέση Αγ. Τριάδα επίσης και κοντά στην διασταύρωση προς MONT PARNES 
κατασκευάστηκε από τον Ο.Τ.Ε. κτίριο για να καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού που 
λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις του οργανισμού στις διάφορες υπηρεσίες της Πάρνηθας 
(καζίνο, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, Ξενία κτλ.). Το κτίριο αυτό χρησιμοποιείται σήμερα σαν 
αποθήκη υλικών του Ο.Τ.Ε. 

9.  Κτίρια του Δασαρχείου Πάρνηθας. Το έτος 1948 για τις ανάγκες του δασαρχείου Πάρνηθας 
κατασκευάστηκαν δύο κτίρια στην θέση Αγ. Τριάδα. Το ένα από αυτά χρησιμοποιείται και 
σήμερα από το δασαρχείο σαν κτίριο διοίκησης του δρυμού και το άλλο σύντομα θα 
επισκευαστεί και θα λειτουργήσει σα δασοφυλακείο - πυροφυλάκιο.  

10. Ορειβατικά καταφύγια. Στην Πάρνηθα λειτουργούν δύο ορειβατικά καταφύγια. Το καταφύγιο 
του Μπάφι και το καταφύγιο του Φλαμπουριού στις θέσεις Μπάφι και Φλαμπούρι αντίστοιχα. Το 
καταφύγιο του Μπάφι ανήκει στον Ε.Ο.Σ. Αθηνών, λειτουργεί καθημερινά, διαθέτει εστιατόριο και 
συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες κυρίως τις αργίες. Το καταφύγιο του Φλαμπουριού ανήκει 
στον Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και λειτουργεί ορισμένες μόνο ημέρες στα πλαίσια εκδηλώσεων του Ε.Ο.Σ 
Αχαρνών για τα μέλη του. 
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 Με την δημιουργία των χώρων αναψυχής στην Μόλα, την Αγία Τριάδα, το Παλιοχώρι και το 
Βιλιάνι απο το δασαρχείο την διετία 1983-1985 έγινε προσπάθεια να χωριστεί το βουνό  σε χώρους 
εκτατικής και εντατικής χρήσεως και ανάλογα να κατανεμηθούν οι επισκέπτες στους χώρους 
αυτούς. 
 Στους χώρους εκτατικής χρήσεως τα έργα που έγιναν ήταν ελάχιστα και περιλάμβαναν 
επισκευές μονοπατιών, διαμορφώσεις πηγών και ελάχιστα ή καθόλου επέμβαση στην βλάστηση. Οι 
χώροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν από πεζοπόρους και μικρές ομάδες ατόμων γι’ αυτό και η επίδραση 
στο περιβάλλον της λειτουργίας των χώρων αυτών υπήρξε ελάχιστη πλην ίσως της διασποράς των 
σκουπιδιών. 
 Στους χώρους όμως εντατικής χρήσης που προορίζονταν για τον πολύ κόσμο και 
αφορούσαν εκτάσεις επίπεδες ή με μικρή κλίση που μπορούσε κανείς να μεταβεί με τα πόδια, 
έγιναν μεγαλύτερες επεμβάσεις (πάρκινγκ, βρύσες, τραπέζια, τουαλέτες, κούνιες, παιχνίδια, γήπεδα 
κ.τ.λ.). Οι χώροι αυτοί κατακλύστηκαν από χιλιάδες ανθρώπους, που μετέφεραν τις συνήθειες της 
πόλης στο βουνό (Εκκωφαντικοί θόρυβοι, μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων, καταστροφή 
εγκαταστάσεων, συλλογή φυτών κτλ., με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή αλλοίωση και 
υποβάθμιση του όλου περιβάλλοντος. Η λειτουργία των χώρων αυτών όπως γίνεται σήμερα 
κατήντησε προβληματική. 
 Το ευτύχημα βέβαια είναι ότι οι χώροι που έχουν υποστεί αλλοίωση από την παραπάνω 
χρήση είναι ελάχιστοι αν συγκριθούν με την συνολική έκταση του βουνού που παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό ανεπηρέαστη από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
 Ιδιαίτερα ανέπαφες έμειναν οι βόρειες - ΒΑ και ΒΔ πλευρές του ορεινού όγκου που 
βρίσκονται κυρίως έξω από τον πυρήνα του δρυμού. Η πλευρά αυτή είναι άγνωστη στους 
επισκέπτες. Λίγοι χωματόδρομοι, πολλά μονοπάτια που χάνονται σε πολλά σημεία από την 
οργιώδη βλάστηση του πουρναριού και της κουμαριάς, πανέμορφα τοπία και πλούσια λιβάδια και 
ξέφωτα με εγκαταλελειμμένα πηγάδια, γραφικά εκκλησάκια και παλιά ερείπια από στάνες 
συνθέτουν μια εικόνα απαράμιλλης ομορφιάς που βρίσκεται τόσο κοντά αλλά και τόσο “μακρινά” 
από την πρωτεύουσα. 
 Στο χώρο αυτό έχουν καταφύγει πλέον τα μεγάλα θηλαστικά (ελάφι), φωλιάζουν τα σπάνια 
πουλιά του βουνού και φυτρώνουν επίσης μερικά από τα πιο σπάνια φυτά του δρυμού. Ολόκληρη η 
περιοχή αυτή με τον νέο σχεδιασμό του εθνικού δρυμού Πάρνηθας προτείνεται να περιληφθεί στην 
διαχείριση του δρυμού και να μείνει μακριά από κάθε νέα επέμβαση. 
 
 
2.2.4   Πετρογραφία περιοχής Πάρνηθας 

 
 Τηρώντας μια σειρά από τα παλαιότερα προς τα νεώτερα, τα πετρώματα που απαντώνται 
στον Ε.Δ. Πάρνηθας είναι τα παρακάτω : 
 
Α. Παλαιοζωϊκός αιώνας - Αρχές Μεσοζωικού αιώνα 
 
Α.1 Αν. Λιθανθρακοφόρο - Πέρμιο - Κ.Μ. Τριαδικό 
 

Υπάρχουν αρκόζες, γραουβάκες και αργιλικοί σχιστόλιθοι σε εναλλαγές με φυλλίτες και 
χαλαζιακά κροκαλοπαγή κατά θέσεις. Μέσα σ’ αυτούς απαντούν φακοειδείς ενστρώσεις 
απολιθωματοφόρων ασβεστολίθων χρώματος κυρίως τεφρού μέχρι μελανότεφρου. Το πάχος της 
σειράς αυτής φτάνει μέχρι και τα 200 μ. Τα πετρώματα αυτά, εκτός από τους ασβεστόλιθους που 
αποτελούν χημικά ιζήματα ανθρακικού ασβεστίου (CaCΟ3) προήλθαν από τον κλασικό τύπο 
ιζηματογένεσης.  

  Σχηματίστηκαν, δηλαδή, από συγκόλληση κόκκων ορυκτών και φυλλαρίων αργίλου που 
καθιζάνουν στον πυθμένα της θάλασσας. 

Η ηλικία τους προσδιορίστηκε από τα εξής απολιθώματα : 
Bradgina sp.,Pseudostaffela sp., Eostaffella sp., Climacammina sp., Tuberitina sp., 
Palaeotextularlidae, Ammodiscidae, Colaniella parva COLLANI, Geinitzina sp., pachyphloia sp., 
Reichelina sp., Globivalvulina sp., Lasiodiscus sp., Fusulinidae: Mizzia velebitana SCHUBERT, 
Permocalculus sp. 
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Β. Μεσοζωϊκός αιώνας 
 
Β.1. Μεσο-Ανώτερο Τριαδικό 
 
 Εμφανίζονται ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες με χρώμα λευκό έως 
λευκότεφροι, άστρωτοι μέχρι παχυστρωματώδεις. Παρουσιάζονται τοπικά κρυσταλλικοί και έντονα 
κερματισμένοι. Στο κατώτερο τμήμα τους επικρατούν οι δολομίτες και το μέγιστο πάχος τους είναι 
περίπου 350 μ. 
Η ηλικία τους προσδιορίστηκε από τα πιο κάτω απολιθώματα : 
Duostominidae (Diplotremina sp.), Diplopora sp., Gyroporella sp., Megalodon sp. 
 
Β.2 Μέσο Τριαδικό - Κατώτερο Ιουρασικό 
 
 Εμφανίζονται ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες ανοικτότεφροι και 
μερικές φορές σκοτεινότεφροι. 

Στη βάση τους έχουν χρώμα τεφρόμαυρο ή κόκκινο. Παρουσιάζονται κατά θέσεις άστρωτοι, 
έντονα κερματισμένοι, μικροκρυσταλλικοί και μερικές φορές πολύ κρυσταλλικοί. Το πάχος τους 
φτάνει περίπου τα 700 μ. 
           Τα απολιθώματα που συναντώνται από τα κατώτερα προς τα ανώτερα στρώματα είναι τα 
εξής : 
 
Μέσο Τριαδικό  :          Clomospira ct. Gemerica (SALAJ), Frondicularia woodwardi   
        HOWCH., clomospirella sp. 
 
Ανώτερο Τριαδικό  :     Involutina communis (KRISTAN), Inv. Ct. Gaschei               

(KOHEN - ZANITETTI & BRONNIMANN), inv. Gr.          
                                       Sinuosa, Inv. Tumida (KRISTAN - TOLLMANN),                 
                                       Agathammina austrolpina ΚRISTAN-TOLLMANN &  
                                       TOLLMANN, Neoendothyra sp., Duostominidae, Diplopora       
                                       annulata SCHAFHAUTL. 
 
Κατώτερο Ιουρασικό : Triasina sp., valvulinidae, Lagenidae, Palaeodasycladus 
         mediterraneus PIA, Thaumatoporella parvovesiculifera 
         (RAINERI), Filaments. 
 
Β.3 Ανώτερο Ιουρασικό - Κατώτερο Κρητιδικό 
 
 Παρουσία οφιολιθικών πετρωμάτων κυρίως περιδοτιτών. Το μέγιστο ορατό πάχος του 
σχηματισμού αυτού είναι περίπου 200 μ. Η ηλικία της τεκτονικής τοποθέτησής τους είναι τέλος 
Ανωιουρασικού -αρχές Κατώτερου Κρητιδικού όπως έχει διαπιστωθεί από την ευρύτερη περιοχή. 
 
Β.4. Κενομόνιο - Σενώνιο (Κρητιδικό) 
 

 Ασβεστόλιθοι επικλυσιγενείς. Στη βάση τους είναι τοπικά μαργαϊκοί, χρώματος 
κιτρινόλευκου και καλύπτουν κατά θέσεις με συμφωνία στρώσεως, σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα. 
Σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα : Φακοειδούς - στρωματοειδούς μορφής που υπέρκεινται σε 
ασυμφωνία των προανωκρητιδικών ασβεστολίθων και υπόκεινται σε ασυμφωνία των 
ανωκρητιδικών ασβεστολίθων. Το μετάλλευμα είναι πισσολιθικό ή συμπαγές με μεγάλο ποσοστό 
αιματίτη - λειμωνίτη και με πολλές πυρητικές λατύπες. Η περιεκτικότητα των κοιτασμάτων αυτών σε 
νικέλιο είναι γενικά χαμηλή. Στα υψηλότερα τμήματα γίνονται χρώματος τεφρού και εγκλείουν 
απολιθώματα του Κενομάνιου - Τουρωνίου που ανήκουν στα : 
Nummoloculina heimi BONET, Valvulammina picardi HENSON, Chrysalidina gradata D’ 
ORBIGNY,Pseudolituonella sp., Guneolina sp., Cavelinella sp., Nerrazata sp., Orbitolinidae, 
Miliolidae, Thaumatoporella parvovesiculifera RAINERI, Bacinella irregularis RADOICIC, Rudistae. 
           Στο ανώτερο τμήμα του σχηματισμού οι ασβεστόλιθοι είναι μαργαϊκοί, χρώματος τεφρόφαιου 
μέχρι τεφρού και μερικές φορές κοκκινωπού με βολβούς πυριτόλιθων και κατά θέσεις με 
παρεμβολές ασβεστολιθικών λατυποπαγών. 
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Η ηλικία τους είναι του Σενώνιου με τα παρακάτω απολιθώματα : 
Globotruncana stuatri DE LAPPARENT, Gl. Ct. Arca CUSHMAN , G. Lapparenti BROTZEN, 
Pseudotextularia sp., Guneolina sp., Hadbergellinae, Lagenidae, Miliolidae,Pithonella ovasis 
KAUFMAN. 
         Το μέγιστο συνολικό πάχος του σχηματισμού αυτού είναι 300 μ. περίπου. 
 
Γ. Καινοζωϊκός αιώνας (Τριτογενές) 
 
Γ. 1.  Παλαιογενές 
 
Γ.1.1. Παλαιόκαινο 
 

Φλύσχης : Εναλλαγές αργιλικών σχιστόλιθων και ψαμμιτών με ενστρώσεις ψαμμούχων 
ασβεστόλιθων, μικρού πάχους που εγκλείουν μικροπανίδα από : Globorotalia sp., Globigerina sp., 
και από μεταφορά Globotruncana stuarti DE CASTRO , Gl. Contusa CUSHMAN , Heterobelicidae, 
Miliolidae. 
           Στην περιοχή της Μονής Κλειστών μέσα στο φλύσχη απαντούν ολισθόλιθοι μεγάλων 
διαστάσεων, μέχρι και 50 Μ3, από ποικίλα πετρώματα όπως ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι και 
εκρηξιγενή. Το μέγιστο πάχος του φλύσχη είναι 150 μ. περίπου. 
 
Γ. 2 Νεογενές 
 
            Σχηματισμοί που στη βάση τους αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα λιμναίας 
φάσης, μαργών, αργίλων και ψαμμιτών, με παρεμβολές κροκαλοπαγών. Προς τα πάνω 
εξελίσσονται σε χερσαίους σχηματισμούς κυρίως από ερυθροπηλούς και κροκαλοπαγή. 

Βρέθηκε πανίδα λιμναίων Μαλακίων όπως διάφορα είδη : 
Melanopsis, Fossarulus tricarinatus tricarinatus, Theodoxus aff. Reiseri B. Von FRYBERG,1951. 
 
Δ.  Καινοζωϊκός αιώνας (Τεταρτογένες) 
 
Δ.1. Πλειστόκαινο 
 
          Αντιπροσωπεύεται από ριπίδια, χειμάρρων, κώνους κορημάτων πλευρικά κορήματα και 
προσχωσιγενή υλικά κοιλάδων. Αυτά αποτελούνται από λατυποκροκάλες με συνδετικό υλικό 
ψαμμιτομαργαϊκό, σε μικρό ποσοστό, με μορφή λατυποκροκαλοπαγών πολλές φορές σε παχιές 
τράπεζες. 
         Κατά περιοχές εγκλείουν ακανόνιστες φακοειδείς ενστρώσεις καστανέρυθρου, αμμούχου 
αργιλομαργαϊκού υλικού. Μέγιστο ορατό πάχος 30 μ. Με γεωτρήσεις έχει διαπιστωθεί ότι φθάνει τα 
100 μ. περίπου. 
 
Δ. 2. Ολόκαινο 
 
          Αντιπροσωπεύεται από αλλουβιακές προσχώσεις : χαλαρά αργιλοαμμώδη υλικά, ασύνδετα 
υλικά από άμμους και κροκαλολατύπες στις κοίτες των χειμάρρων, υλικά μικρών χειμαρρωδών 
αναβαθμίδων και υλικά ελουβιακού μανδύα. 
 Κώνοι κορημάτων και πλευρικά κορήματα ασύνδετα και μικρής συνεκτικότητας, στις πλαγιές 
των ασβεστολιθικών κυρίως βουνών. 
 
4. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 
 Στον Ε.Δ. της Πάρνηθας μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί τον βαθμό της επίδρασης των 
τεκτονικών κινήσεων καθώς επίσης την εξάρτηση των διαφόρων γεωμορφολογικών στοιχείων του 
Ε.Δ. από τις κινήσεις αυτές. Το πλήθος των ρηγμάτων, οι πολλές μετακινήσεις, οι μεταπτώσεις, οι 
πτυχώσεις και διάφορα άλλα φαινόμενα μαρτυρούν την έκταση της τεκτονικής δράσης στην περιοχή 
καθώς και τον βασικό ρόλο της δράσης αυτής στον σχηματισμό του ορεινού ανάγλυφου. 
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 Τα αποτελέσματα των τεκτονικών κινήσεων ήταν κάθε φορά διαφορετικά και εξαρτώμενα 
τόσο από την ένταση των κινήσεων όσο και από την φύση των πετρωμάτων πάνω στα οποία αυτές 
επέδρασαν. 
 Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι οι σημερινές θέσεις των γεωλογικών 
σχηματισμών είναι διαφορετικές από τον χώρο σχηματισμού τους λόγω των μεγάλων μετακινήσεων 
που έχουν συμβεί στη διάρκεια των πολλών εκατομμυρίων χρόνων που μεσολάβησαν. 
 Οι μετακινήσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, 
στις μεταξύ τους συγκρούσεις καθώς και στις αποκλίσεις τους. 
 Στην περιοχή της Πάρνηθας δεν υπάρχουν ενεργά ρήγματα. 
 Από μορφογενετική άποψη μεγαλύτερη σημασία έχουν οι ορογενετικές κινήσεις χωρίς να 
παραγνωρίζονται όμως και οι ηπειρογενετικές οι οποίες συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να δρουν 
στην περιοχή. 
 
 
2.2.5   Εδαφολογικές συνθήκες στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 

 
 Το έδαφος μαζί με το κλίμα καθορίζουν την εξάπλωση και ανάπτυξη των διαφόρων φυτικών 
ειδών μιας περιοχής. Επίσης, η καταλληλότητα και η αντοχή της γης στις διάφορες χρήσεις 
εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από τις ιδιότητες του εδάφους. 
 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εδαφογένεση είναι : 
 α) Το μητρικό πέτρωμα που προμηθεύει το υλικό για το έδαφος που  
     δημιουργείται από την διάβρωσή του 
 β) Το κλίμα 
 γ) Η βλάστηση 
 Οι παράγοντες αυτοί μετασχηματίζουν και διασκευάζουν το προαναφερόμενο υλικό. 
 Στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας τα μητρικά πετρώματα που κυριαρχούν είναι οι σκληροί 
ασβεστόλιθοι και οι σχιστόλιθοι. Τα εδάφη που εμφανίζονται πάνω στα πετρώματα αυτά είναι 
γενικά πολύ αβαθή, έντονα διαβρωμένα, ασυνεχή - διακοπτόμενα, δηλαδή, από την εμφάνιση του 
μητρικού πετρώματος. 
 Βαθύτερα εδάφη παρατηρούνται  μόνο σε ορισμένες θέσεις, εκεί όπου ενήργησαν 
προστατευτικά. Τέτοιες θέσεις είναι ορισμένα καρστικά πλατώματα και βυθίσματα, όπως αυτά της 
Ντράσιζας, της Μόλας, της Σαλονίκης, του Λοιμικού, του Ξερολίβαδου κ.α., που είναι φυσικά 
λιβάδια με ποώδη βλάστηση. 
 
 
2.2.6 Yδρογεωλογία 
 
2.2.6.1 Υδρογεωλογική  συμπεριφορά  των  διάφορων  γεωλογικών   

σχηματισμών      στον  Εθνικό  Δρυμό  Πάρνηθας 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  
 
Α.1.Καινοζωϊκοί σχηματισμοί 
 
Α.1.1.Τεταρτογενείς αποθέσεις 
  
 Οι αλλουβιακές αποθέσεις των διαφόρων λεκανών, ανάλογα με την σύσταση και την 
ανάπτυξή τους (οριζόντια - κατακόρυφη), είναι περατοί ως ημιπερατοί σχηματισμοί. 

Συνήθως φιλοξενούν ικανοποιητικούς υδροφόρους ορίζοντες. 
Οι διλλουβιακές αποθέσεις χειμάρρων θεωρούνται, στο σύνολό τους, ημιπερατοί 

σχηματισμοί. 
 Τέλος, η υδροπερατότητα των διλλουβιακών πλευρικών κορημάτων εξαρτάται από την 
συγκέντρωση σ’ αυτά των λατυποκαλοπαγών. 
Α.1.2.Νεογενείς σχηματισμοί 
  
 Θεωρούνται, στο σύνολό τους, σαν στεγανοί σχηματισμοί λόγω της μεγάλης συμμετοχής 
σ’αυτούς λεπτομερούς υλικού (μάργες, άργιλοι κλπ.). Τοπικά, όμως, και συγκεκριμένα εκεί όπου 
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υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αδρομερών υλικών (κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, μαργαϊκών 
ασβεστολίθων). Οι σχηματισμοί αυτοί μπορεί να φιλοξενούν υδροφόρους ορίζοντες. 
 
Α.2. Μεσοζωϊκοί σχηματισμοί 
 
 Οι ασβεστόλιθοι και οι δολομίτες έχουν γενικά καλές υδρογεωλογικές παραμέτρους. Η 
υδροπερατότητά τους εξαρτάται παράλληλα και από διάφορους παράγοντες όπως τεκτονικούς, 
στρωματογραφικούς, χημικούς και φυσικούς. 
 Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο βαθμός διάβρωσης ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη εξαιτίας της πρόκλησης καρστικών φαινομένων - με την συμβολή, βέβαια, διαφόρων 
τεκτονικών διεργασιών - και την δημιουργία, άρα, αντίστοιχων καρστικών υδροφόρων οριζόντων. 
 
 
Α.3.Παλαιοζωϊκοί σχηματισμοί 
 
 Οι σχηματισμοί αυτοί που αποτελούνται από αργιλικούς σχιστολιθους, ψαμμίτες, 
ασβεστόλιθους κ.α., θεωρούνται από υδρογεωλογική άποψη σαν αδιαπέραστοι. Υδροφορία 
παρατηρείται μόνο σε περιοχές τεκτονισμένες καθώς και σε παχιές ζώνες αποσάθρωσης. 
 
2.2.6.2 Υδρογεωλογικές  συνθήκες  σε  ορισμένες  περιοχές  του Εθνικού   

Δρυμού Πάρνηθας 
       
 Παρακάτω γίνεται παράθεση πιο λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την υδρογεωλογία 
κάποιων περιοχών μέσα στα όρια του Ε.Δ. για τις οποίες έχουν γίνει διεξοδικες μελέτες από 
διάφορους ερευνητές. 
 
Β.1. Περιοχή Δήμου Αχαρνών 
 
 Η περιοχή από γεωλογική άποψη αποτελείται από νεογενική ιζήματα (μάργες, άργιλοι, 
ψαμμίτες), διλλουβιακά κροκαλοπαγή και νεώτερα προσχωματικά υλικά. 
 Μεσοζωικοί ασβεστόλιθοι και παλαιοζωικοί σχιστοψαμμίτες αναπτύσσονται προς Β - ΒΑ και 
σε αρκετή απόσταση από την πόλη. Τα νεογενή στρώματα και οι παλαιοζωϊκοί σχιστοψαμμίτρες 
θεωρούνται πρακτικά ως υδατογενείς σχηματισμοί. Αντίθετα, οι ασβεστόλιθοι, τα διλλουβιακά 
κροκαλοπαγή τα οποία, ας σημειωθεί, παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη καθώς και όλα τα 
προσχωματικά υλικά είναι υδροπερατά. 
 Το μεγαλύτερο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διλλουβιακά κροκαλοπαγή τα 
οποία έχουν υψηλό συντελεστή υδροπερατότητας και περικλείουν στην μάζα τους σημαντικές 
ποσότητες υπεδαφικού ύδατος. 
 Ένα ακόμα αίτιο για την δημιουργία υδροφόρων οριζόντων στα κροκαλοπαγή είναι το ότι 
σ’αυτούς τους σχηματισμούς υπόκεινται τα νεογενή στρώματα που είναι πρακτικά υδατοστεγή. 
 
Β.2. Περιοχή 3ης μοίρας στο Κατσιμίδι 
 
 Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν οι παρακάτω σχηματισμοί πετρωμάτων με τις αντίστοιχες 
υδρογεωλογικές συνθήκες : 
 
Β.2.1. Προσχώσεις (Τερτατογενές) 
 
 Εμφανίζονται σαν πλευρικά κορήματα και παρουσιάζουν μικρά πάχη και έκταση. Τόσο το 
μικρό τους ανάπτυγμα όσο και η γεωλογική τους θέση καθιστούν τις προσχώσεις χωρίς υδρευτική 
σημασία. 
 
Β.2.2. Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, μάργες, ψαμμίτες, πηλοί (Νεογενές) 
 
 Οι ασβεστόλιθοι αυτοί που συνήθως επικάθονται σε ορίζοντες μαργών, πηλών και άλλων 
λεπτομερών υλικών, παρουσιάζουν καλή κατάτμηση, είναι ελαφρά καρστικοποιημένοι και έχουν 
καλές υδρολογικές ιδιότητες και παραμέτρους. Η γεωλογική τους θέση εξ άλλου ευννοεί την 
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αποδοχή και συντήρηση υδροφορίας καλής δυναμικότητας. Από την υδροφορία αυτών των 
σχηματισμών τροφοδοτούνται μερικές από τις πηγές στην περιοχή της Δεκέλειας. 
 
Β.2.3. Ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και τα συναφή  
 (Κ.-Μ.ΤΡΙΑΔΙΚΟ) 
 
 Δομούν, κατά κύριο λόγο, την ευρύτερη περιοχή Κατσιμιδίου Πάρνηθας. Επίκεινται του 
παλαιοζωικού σχιστολιθικού - ψαμμιτικού υποστρώματος και βρίσκονται, κατά θέσεις, σε τεκονική 
σχέση μ’ αυτό. Οι πηγές συνήθως εμφανίζονται στην επαφή των ασβεστολίθων αυτών με το 
υποκείμενο παλαιοζωϊκό υπόστρωμα. 
 
Β.2.4. Σχιστόλιθοι, ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι (Παλαιοζωωϊκός) 
 
 Οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζονται σε παράθυρα στρωματογραφικά και σπανιώτερα, 
τεκτονικά και είναι πρακτικά υδατοστεγές. Μερικές φορές ο σαθρός μανδύας του παλαιοζωικού 
λειτουργεί ως επιβραδυντής της κυκλοφορίας του υπόγειου ύδατος και ως συντηρητής της 
υδροφορίας κατά την ξηρή περίοδο του καλοκαιριού. ‘Ετσι αποτελεί και αυτός υδροφορέα ή 
ενδιάμεσο τροφοδότη πηγών με μικρές όμως παροχές. 
 
Β.3. Περιοχή κατασκηνώσεων 
 
 Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 4 σχηματισμοί πετρωμάτων : 
 
Β.3.1. Τεταρτογενές 
 
 Οι προσχώσεις του τεταρτογενούς εμφανίζονται ως ριπίδια μέτριας ή μεγάλης 
συνεκτικότητας. Πιο αδρομερές είναι το ριπίδιο που βρίσκεται δυτικά από τις κατασκηνώσεις ενώ 
προς την περιοχή των Θρακομακεδόνων η αδρομέρεια μειώνεται.Η περατότητά τους είναι χαμηλή 
λόγω της μεγάλης συμμετοχής λεπτόκοκκου υλικού καθώς και της μη καλής ταξινόμησης των 
κοκκομετρικών φάσεων. 
 Η διάβρωσή τους έχει προχωρήσει σημαντικά με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μικρό 
πάχος ή ακόμα και το νεογενές υπόστρωμα να εμφανίζεται τοπικά.Επομένως δεν αναμένεται να 
δημιουργηθούν στα ριπίδια αυτά άξιοι λόγου υδροφόροι ορίζοντες. 
 
 
Β.3.2. Νεογενές (Μάργες,Άργιλοι, ψηφιδοπαγή, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι κ.α.) 
 
 Οι νεογενείς σχηματισμοί αποτελούν το υπόστρωμα των προσχώσεων. Τα κυρίαρχα μέλη 
είναι μάργες και άργιλοι με μέγιστο αθροιστικό πάχος από 150μ. Τα αδρομερή μέλη αντιστοιχούν 
στο 10%  περίπου του παραπάνω πάχους. 
 Οι υδρογεωλογικές δυνατότητές τους είναι αρκετά περιορισμένες λόγω της υψηλής 
συμμετοχής λεπτομερών υλικών (μάργες, άργιλοι κλπ.) 
 Αντίθετα, η υδροφορία είναι αυξημένη εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή 
αδρομερών υλικών (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες κλπ). 
 
Β.3.3. Μεσοζωϊκός (Ασβεστόλιθοι, δολομίτες) 
 
 Εμφανίζονται στα υψηλά σημεία της Πάρνηθας και αναμένονται ως υπόβραθο των 
νεογενών αποθέσεων της περιοχής. 
 Έχουν καλές υδρογεωλογικές παραμέτρους. Το βάθος τους είναι αρκετά μεγάλο λόγω του 
ότι οι νεογενείς αποθέσεις έχουν σημαντικό πάχος. 
 
Β.3.4. Παλαιοζωϊκός (Αργιλικοί σχιστολιθοι, ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι) 
 
 Είναι ημιπερατός και, έτσι οποιοδήποτε έργο υδροληψίας σ’αυτόν αναμένεται, εξ αιτίας των 
σχιστολίθων, να έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Μόνο σε περίπτωση διάτρησης του 
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ασβεστολιθικού του μέλους αναμένεται η απόδοση του έργου να είναι ικανοποιητική. Γενικά, η 
περιοχή κρίνεται δυσμενής από υδρογεωλογική σκοπιά. 
 
Β.4. Περιοχή Φυλής 
 
 Στην περιοχή αυθτή διαπιστώνονται ανοιχτόχρωμοι, τριαδικοί ασβεστόλιθοι, μεσο-
παχυστρωματώδεις, τεκτονικά καταπονημένοι με διακλασεις, ρωγμές και ρήγματα σε διάφορες 
θέσεις. 
 Δομούν τις δυτικές πλευρές της υψηλής περιοχής Πλατύ Βουνό παρουσιάζοντας 
αποσφήνωση στην θέση των πηγών στο ανατολικό ππευρό του ρέματος Γκούρα. 
 Οι υποκείμενοι τους σχιστόλιθοι αποτελούν το γεωλογικό και υδρογεωλογικό τους 
υπόβραθο. 
 Η τεκτονική καταπόνηση του όλου συστήματος έχει φέρει σε δυσαμονική σχέση τους 
ασβεστόλιθους με το υπόβαθρό τους. Κατά τόπους, μάλιστα, έχει προκαλέσει την αποκόλλησή τους 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφορετικής μηχανικής και υδρολογικής συμπεριφοράς στην επαφή 
ασβεστολίθων υποβάθρου. 
 Σε θέσεις όπου οι ασβεστόλιθοι έχουν τεκτονισθεί (ρωγμές, ρήγματα, αποκολλήσεις) 
εμφανίζεται έντονη διάβρωση με αποτέλεσμα την πρόκληση καρστικών φαινομένων. 
 Επομένως, η επαφή ασβεστολίθων - υποβάθρου, τα καρστ καθώς και όλα τα τεκτονισμένα 
σημεία συνιστούν τις περιοχές όπου υπάρχει ροή ύδατος. 
 
2.2.6.3    ΠΗΓΕΣ 
 
 Στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας υπάρχει ένα πλήθος πηγών. Οι περισσότερες βρίσκονται 
στον πυρήνα. 
           Ολες σχεδόν οι πηγές του πυρήνα εμφανίζονται στην επαφή των μεσοζωϊκών ασβεστολίθων 
με το υποκείμενο παλαιοζωικό υπόστρωμα (σχιστόλιθοι, ψαμμίτες). Τροφοδοτούνται κατά κύριο 
λόγο από τους ασβεστόλιθους ενώ, σε μικρότερο βαθμό, από την πάνω σαθρή  είτε ασβεστολιθική  
είτε  ψαμμιτική  στιβάδα του παλαιοζωικού (Χάρτης πηγών  Πάρνηθας ). 
 
1. Πηγή “Αγίας Τριάδας”  
                                                                         
Πηγή επαφής με πόσιμο νερό.  
Βρίσκεται κοντά στο μικρό Ναό της Αγίας Τριάδας, στο παλιό τέρμα της οδού Αθήνας - Πάρνηθας. 
Υδατοπαροχή  :  13,01 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                         3,71 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
2. Πηγή “Γούρνα” 
 
Βρίσκεται βορειοανατολικά της Αγίας Τριάδας στη θέση Γούρνα - Βαλόγουρνα. 
Υδατοπαροχή  :  0,076 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,012 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
Σύμφωνα με μαρτυρίες γηραιών ατόμων η παροχή ήταν μεγαλύτερη παλαιότερα 
 
3. Πηγή “Μπαφίου” 
 
Πηγή επαφής με πόσιμο νερό.  
Βρίσκεται δίπλα και κάτω από την οδό Αγίας Τριάδας - Καραμπόλας στη θέση “Μπάφι”. 
Το νερό της πηγής αυτής, το οποίο προ 15ετίας έρεε ελεύθερα στην επιφάνεια του εδάφους, 
παροχετεύθηκε στο κτίριο του καταφυγίου για την υδροδότηση του.  
Υδατοπαροχή  :    1,30 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,158 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
4. Πηγή “Κανταλιδίου” 
 
Πηγή επαφής με δροσερό νερό.  
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Βρίσκεται πάνω σε κλάδο αυτοκινητόδρομου που ξεκινά στο Κανταλίδι - Μπάφι και πηγαίνει προς 
Κυρά και Φλαμπούρι.  
Το νερό της πηγής προ 15ετίας έρεε ελεύθερα στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ αργότερα 
συγκεντρώθηκε σε αντλιοστάσιο που κατασκευάστηκε κοντά στην πηγή  
από την Ε.Α. για την κάλυψη των αναγκών της στρατιωτικής βάσης της Καραμπόλας. 
 
5. Πηγή “Κυράς” 
 
Βρίσκεται Β.Α. της Αγίας Τριάδας, στην ανατολική πλευρά του αυχένα της ”Κυράς”, περίπου 150 
μέτρα χαμηλότερα του αυχένα. 
Το νερό της πηγής εν μέρει χρησιμοποιείται από τις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Φλαμπούρι, με 
την κατασκευή μικρής δεξαμενής, δίπλα στην πηγή. Ενα μέρος του δεν ρέει ελεύθερα. 
 
6. Πηγή “Κορομηλιάς” 
 
Πηγή επαφής με δροσερό νερό.  
Βρίσκεται ανατολικά του αυχένα του Κανταλιδίου - Αυγού και σε απόσταση 300 περίπου μέτρων 
από αυτόν, Β.Α. της Αγίας Τριάδας. 
Το νερό της πηγής αναβλύζει ακριβώς κάτω από ασβεστολιθικούς ογκόλιθους που βρίσκονται στα 
ανάντη του δρόμου Σφάκιζα - Κορομηλιά - Μεσσιανό Νερό - Αγιος Πέτρος Μόλας και ρέει ελεύθερα 
χωρίς να έχει κατασκευή πηγής. 
Υδατοπαροχή  :  2,63 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,18 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
7. Πηγή “Μεσσιανό Νερό” 
 
Νερό πόσιμο. 
Βρίσκεται δίπλα και κάτω από την περιφερειακή οδό της Πάρνηθας και ανατολικά της Αγίας 
Τριάδας.  
Υδατοπαροχή  :   4,32 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,193 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
8. Πηγή “Χαρά” 
 
Βρίσκεται στη βόρεια κλιτύ της Καραμπόλας δίπλα και πάνω από την περιφερειακή οδό της 
Πάρνηθας, βόρεια της Αγίας Τριάδας και σε απόσταση 250 μέτρων περίπου από το εξωκκλήσι του 
Αγίου Πέτρου Μόλας. 
Υδατοπαροχή  :   0,87 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,24 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
 
9. Πηγή “Αγίου Πέτρου Μόλας” 
 
Πολύ γευστικό πόσιμο νερό. 
Βρίσκεται δίπλα στο ξωκκλήσι Αγιος Πέτρος Μόλας, δίπλα στο δρόμο, βόρεια της Αγίας Τριάδας. 
Υδατοπαροχή  :     1,63 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,235 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
10. Πηγή “Κιούση” 
 
Βρίσκεται στη δυτική κλιτύ της Καραμπόλας, δίπλα και κάτω από την περιφερειακή οδό της 
Πάρνηθας και σε απόσταση 20 μέτρων από αυτή. 
Η πηγή αυτή βρίσκεται μέσα στο συνιδιόκτητο δάσος του Λοιμικού. 
Υδατοπαροχή  :   0,305 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                          0,02 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
11. Πηγή “Σκίπιζας” 
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Πηγή επαφής με δροσερό και εύγεστο νερό. 
Βρίσκεται Β.Δ. της Αγίας Τριάδας, σε απόσταση περίπου μισής ώρας κανονικής πορείας με τα 
πόδια από την πλατεία της Αγίας Τριάδας δια μέσου του δρόμου Αγίας Τριάδας - Ρέμα 
Παλαιοχωρίου - Αετοφωλιές (Σκίπιζα). 
Είναι κτιστή πηγή, κτισθείσα από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο (Ε.Ο.Σ.). 
Είναι η πηγή με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην Πάρνηθα. Οταν ο Χειμώνας είναι ήπιος χωρίς 
πολλές βροχές και χιονοπτώσεις η παροχή της πηγής μειώνεται και μερικές φορές η ροή του νερού 
σταματάει εντελώς (προσωρινά). Η πηγή συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εκδρομέων και περιπατητών 
γιατί βρίσκεται δίπλα στο ορειβατικό καταφύγιο στο Μπάφι. 
  
12.Πηγή “Πλατάνας” 
 
Πηγάζει δίπλα σε ένα ογκώδη πλάτανο απ’ όπου μάλλον οφείλεται και η ονομασίας της. 
Τυπική πηγή επαφής, με δροσερό και εύγεστο πόσιμο νερό. 
Το σημείο που βρίσκεται η πηγή με τους βράχους πάνω από αυτήν, τον επιβλητικό γηραιό πλάτανο 
και τα μεγάλα άτομα ελάτης και πλατάνου, δημιουργεί ένα πολύ ευχάριστο και επιβλητικό τοπίο 
κατάλληλο για ξεκούραση και έμπνευση.  
Η πηγή βρίσκεται στη φυσική της κατάσταση.  
Υδατοπαροχή  :   7,52 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,34 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
13. Πηγή “Ιρις” 
 
Η πηγή αυτή καταστράφηκε κατά τη διάνοιξη της δασικής οδού της Πάρνηθας από τον 
προωθητήρα και εμφανίστηκε επί του καταστρώματος του δρόμου υπό μορφή όχι τυπικής φυσικής 
πηγής.     
 
14. Πηγή των  Δασικών (“Βιλιάνι”) 
 
Πηγή επαφής με εύγεστο δροσερό νερό. 
Βρίσκεται δυτικά της Αγίας Τριάδας, πάνω και δίπλα στο δρόμο. 
Το νερό της πηγής που αναβλύζει δίπλα σε ένα πλάτανο δεσμεύτηκε στις αρχές του 1961 και 
διοχετεύτηκε σε δεξαμενή από τον Ε.Ο.Τ. για τις ανάγκες ύδρευσης του τουριστικού ξενοδοχείου 
στο Μαυροβούνι. Επειδή σε απόσταση 60 μέτρων χαμηλότερα υπάρχει άλλη πηγή, αρικά είχε 
δημιουργηθεί η εντύπωση πως το νερό αυτής της δεύτερης πηγής είναι το ίδιο με την πρώτη. Ομως 
ακόμη και μετά τη δέσμευση σε δεξαμενή, του νερού της πρώτης πηγής, η παροχή της δεύτερης 
δεν μειώθηκε. Αυτό αποδεικνύει πως πρόκειται για δύο διαφορετικές πηγές ή πως πρόκειται για την 
ίδια υδάτινη φλέβα με δύο φυσικές εξόδους. 
Υδατοπαροχή  :   5,00 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,67 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
15. Πηγές των Δασικών - Κάτω πηγή 
 
Βρίσκεται κάτω από τον δασικό δρόμο 60 μέτρα χαμηλότερα από την προηγούμενη πηγή.  
 
16. Πηγή “Παλαιοχωρίου” 
 
Τυπική πηγή επαφής. 
Βρίσκεται στο ρέμα του Παλαιοχωρίου απ’ όπου πήρε και το όνομα της, στην δασική οδό της 
Πάρνηθας,δυτικά της πλατείας της Αγίας Τριάδας. 
Ολόκληρη η παροχή της δεσμεύτηκε στις αρχές του 1961 από τον Ε.Ο.Τ. σε κοντινή δεξαμενή για 
την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του τουριστικού ξενοδοχείου. Παλιότερα ένα μέρος της 
παροχής είχε δεσμευτεί σε δεξαμενή για την κάλυψη των αναγκών σε νερό του τέως Σανατορίου. Η 
υδροδότηση του Σανατορίου απ’ την πηγή αυτή σταμάτησε μετά από την κατασκευή του ξενοδοείου 
του Ε.Ο.Τ. στο Μαυροβούνι. 
Υδατοπαροχή  :   26,75 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
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                         3,50 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
 
17. Πηγή “Μποντιάς” 
 
Βρίσκεται δίπλα στη μεγάλη στροφή του ρέματος Μποντιάς νοτιοδυτικά της Αγίας Τριάδας. 
 
18. Πηγή “Αγίου Γεωργίου” 
 
Πηγή επαφής με πόσιμο δροσερό νερό. 
Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Αγίας Τριάδας στην περιοή του Κεραμιδίου. 
 
19. Πηγή “Ασπρη Βρύση” 
 
Βρίσκεται βορειοανατολικά του δασικού φυλακίου του Μετοχίου σε απόσταση 1.000 μέτρα περίπου. 
Υδατοπαροχή  :   2,70 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,52 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
20. Πηγή “Μούρτεζα” 
 
Βρίσκεται βορειοδυτικά του Μετοχίου περίπου ένα τέταρτο πεζοπορία από αυτό. 
   
 
2.2.6.3.1   Πηγές  που  βρίσκονται  έξω  από  τα  όρια  του  Εθνικού   Δρυμού 
 
21. Πηγή “Καλογήρου Βρύση” 
 
Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Αγίας Τριάδας. 
Υδατοπαροχή  :   4,01 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,64 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
22. Πηγή “Ρουμάνι - Καλσογιάννη” 
 
Βρίσκεται νοτιοδυτικά τηςΑγίας Τριάδας. 
Υδατοπαροχή  :   4,68 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,56 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
23.Πηγή Ρουμάνι” 
 
Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Αγίας Τριάδας.  
Το νερό της πηγής τροφοδοτεί το υδραγωγείο στο χωριό Φυλή. 
Υδατοπαροχή  :   19,38 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                         3,66 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
24. Πηγή “Βενιζέλου” 
 
Βρίσκεται βόρεια της Αγίας Τριάδας στα όρια Μόλας - κτήμα Σούτσου.  
Σύμφωνα με μαρτυρίες γερόντων κατοίκων Αχαρνών  η πηγή αυτή ανήκε στο δημόσιο, βρισκόμενη 
στο δημόσιο δάσος της περιοχής Μόλας. Εντούτοις μετά την εκδίκαση της αμφισβήτησης των ορίων 
από την δευτεροβάθμια επιτροπή φαίνεται να βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής που 
διεκδικούνται από τον Σούτσο. 
Υδατοπαροχή  :   1,20 κ.μ./ώρα (μέση παροχή)  
                        0,23 κ.μ./ώρα (μέση ελάχιστη παροχή) 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
 
 (ΙΓΜΕ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ  
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 ΕΡΓΟ : ΥΔΡΟΓΡΩΛΟΓΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ, 
 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΓΕΩΛΟΓΟΣ : Γ. ΚΟΥΝΗΣ) 
 
                                       ΠΗΓΗ                                         ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ Μ3/ΩΡΑ 
 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΕΣΗ ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
1. ΠΑΠ 1 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ 13,Ο1 3,71 
2. ΠΑΠ 2 ΜΠΑΦΙΟΥ  1,30 0.158 
3. ΠΑΠ 2α ΓΟΥΡΝΑΣ  0.076 0.012 
4. ΠΑΠ 3 ΜΕΣΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ  4.32 0.193 
5. ΠΑΠ 4 ΡΟΥΜΑΝΙ 19.38 3.66 
6. ΠΑΠ 4α Πλησίον ΡΟΥΜΑΝΙ  4.68 0.56 
7. ΠΑΠ 5 ΧΑΡΑ  0.87 0.24 
8. ΠΑΠ 5 ΜΟΛΛΑ  1.63 0.235 
9. ΠΑΠ 8 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  9.46 1.40 
10. ΠΑΠ 9 ΚΙΟΥΣΗ  0.305 0.02 
11. ΠΑΠ 10 ΔΑΣΙΚΩΝ  5.0 0.67 
12. ΠΑΠ 11 ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 26.75 3.50 
13. ΠΑΠ 12α ΜΠΑΛΓΚΕΜΠΑ  1.42 0.19 
14. ΠΑΠ 13 ΠΑΝΩ ΜΠΟΡΣΙ 13.4 1.13 
15. ΠΑΠ 14 ΚΑΤΩ ΜΠΟΡΣΙ  4.03 0.23 
16. ΠΑΠ 15 ΜΑΥΡΟΜΥΤΟΥ  4.23 0.70 
17. ΠΑΠ 16 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  4.01 0.64 
18. ΠΑΠ 16α ΔΙΑΜΑΝΤΗ  1.30 0.11 
19. ΠΑΠ 17 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11.57 2.89 
20. ΠΑΠ 17α ΜΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ  0.43 0.14 
21. ΠΑΠ 18 ΜΕΤΟΧΙ ΑΣΠΡΗ ΒΡΥΣΗ  2.70 0.52 
22. ΠΑΠ 19 ΔΕΣΤΙΛΑ  0.67 0.19 
23. ΠΑΠ 21 ΚΙΘΑΡΑ 55.45 5.75 
24. ΠΑΠ 23 ΜΑΧΟΥΝΙΑ  1.34 0.36 
25. ΠΑΠ 24  ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ  0.41 0.027 
26. ΠΑΠ 25 ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ  (ΚΑΤΣΙΜΙΔΙΟΥ)  0.73 0.04 
27. ΠΑΠ 31 ΤΣΑΟΥΣΗ  4.81 0.76 
28. ΠΑΠ 33 ΑΝΩ ΠΡΟΦΗΤ. ΗΛΙΑ  3.73 1.53 
29. ΠΑΠ 34 ΚΑΤΩ ΠΡΟΦΗΤ. ΗΛΙΑ  8.21 0.28 
30. ΠΑΠ 38 ΟΡΦΕΩΣ ή ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ  2.63 0.18 
31. ΠΑΠ 40 Ανώνυμος  6.37 0.22 
32. ΠΑΠ 41 ΚΟΡΟΥΛΑΣ  0.86 0.08 
33. ΠΑΠ 42 ΠΡΑΠΑ  2.10 0.13 
34. ΠΑΠ 44 ΚΑΤΑΡΑΣ  0.54 0.02 
35. ΠΑΠ 45 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  1.20 0.23 
36. ΠΑΠ 48 ΓΚΟΥΡΑΣ  3.07 0.81 
37. ΠΑΠ 48α Ανώνυμος  1.95 0.31 
38. ΠΑΠ 50 Ανώνυμος       0.75 0.17 
39. ΠΑΠ 52 Δ/κά ΜΟΛΛΑ  0.66 0.18 
40. ΠΑΠ 54 ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2.46  0.16 
41. ΠΑΠ 55 ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  0.44 0.13 
42. ΠΑΠ 56 ΓΑΙΔΟΥΡΟΒΡΥΣΗΣ  1.80 0.02 
43. ΠΑΠ 58 ΓΚΟΥΡΑ ΦΥΛΗΣ 53.53 6.97 
44. ΠΑΠ 60 ΠΛΑΤΑΝΑΣ  7.52 0.34 
45. ΠΑΠ 61 ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ  0.27 0.08 
46. ΠΑΠ 67 Ανώνυμος ΚΙΘΑΡΑΣ  2.28 0.145 
 
Σημείωση :  
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- Oι περιοχές των πηγών υπολoγίστηκαν από μετρήσεις των  ετών  1983-1989. 
- Μέσο ύψος βροχής στο βροχόμετρο Πάρνηθας (υψόμετρο 1020) : 726,84 χλμ. 
 
2.2.6.4   ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ 
 
 Τα επιφανεικά ύδατα στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας ξεκινούν από την περιοχή των 
υψηλότερων κορυφών και διαρρέουν την μεγαλύτερη περιοχή του πυρήνα με την μορφή εποχιακών 
ρεμάτων.Αυτά την περίοδο φθινοπώρου - χειμώνα αποκτούν χειμαρρώδη ροή. 
 Τα ύδατα των ρεμάτων αυτών είναι συνήθως διαυγή γιατί τόσο στις λεκάνες απορροής τους 
υπάρχει δασοκάλυψη όσο και κατά μήκος της κοίτης τους απαντάται βλάστηση. 
 Τα κυριότερα από τα ρέματα είναι της Μονής Κλειστών, της Αγίας Τριάδας, της Χούνης, της 
Μόλας, το Μαυρόρεμα, του Αγίου Μερκουρίου - Σφενδάλης, του Αγίου Γεωργίου κ.α. 
 
 
2.2.6.4  Σπήλαια - Βάραθρα (ΑΣΜ  90) 
 

Στην Πάρνηθα και κυρίως στη Δ. και Ν.Δ. πλευρά της που επικρατεί ο ασβεστόλιθος 
υπάρχουν αρκετά σπήλαια και βάραθρα, τα σπουδαιότερα των οποίων είναι τα εξής : 

 
1. Το σπήλαιο του Πανός ή Αντρο Πανούς κατά τους αρχαίους Νυμφαίο, γιατί λατρεύονταν 

από τον Πάνα και τις Νύμφες. Λέγεται και λυχνοσπηλιά, γιατί εκτός από θα θραύσματα των 
προϊστορικών λατρευτικών αγγείων βρέθηκαν και πάρα πολλά λυχνάρια στο εσωτερικό του κατά 
την συστηματική αρχαιολογική έρευνα που έκανε το 1900 ο καθηγητής Σκιάς. 

Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο 620 μ. στο βόρειο άκρο του Φαραγγιού του Κελάδωνα 
(Γκούρας) και στην ανατολική της πλαγιά κοντά στην τοποθεσία Μεσοσύχτι και στην συμβολή με το 
Ρέμα Μποντιά. Αποτελείται από δύο θαλάμους που συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύ στενό και 
χαμηλό πέρασμα. Ο πρώτος θάλαμος έχει μήκος (βάθος) 70 μ. πλάτος 15 μ. και ύψος 4 μ. και ο 
δεύτερος που εξερευνήθηκε μόλις τον Νοέμβριο του 1960 από τον Ι. Ιωάννου έχει διαστάσεις 20 x 9 
x 4 στην πηγή που υπάρχει στο τέλος του κύριου θαλάμου, καθώς και στις λεκάνες στο δάπεδό του 
από σταλακτικό υλικό που είναι γεμάτες νερό, ζούσαν πριν λίγα χρόνια τα σπάνια Νιρφαγκούς 
(μικρά υδρόβια ζώα). Ο δεύτερος θάλαμος έχει μία θαυμάσια διακοσμημένη με σταλακτικό υλικό, 
λεκάνη που έχει μήκος 10 και βάθος 1 μ. 

Το σπήλαιο ήταν πολύ γνωστό στους αρχαίους, και η κωμωδία “Δύσκολης” του εξοχότερου 
ποιητή της νέας κωμωδίας Μένανδρου (342 - 291 π.Χ.) διαδραματίζεται ολόκληρη στην περιοχή του 
Αντρου του Πανός. Η κωμωδία αυτή γράφτηκε το 317 π.Χ. 

 
2. Βάραθρο κορυφής Κεραμίδι  
 
Βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή Κεραμίδι (υψόμ. 984 μ.) και δυτικά από αυτή. Εχει 

συνολικό βάθος 27 μ. και εξερευνήθηκε στις 21-2-1973 και 10-10-1943. 
 
3. Βάραθρα Ταμιλθιού 
 
Βρίσκονται στο ύψωμα Ταμίλθι και μεταξύ της πηγής Χώνι (συκιάς) και του μονοπατιού 

Ταμίλθι - Κιάφα Πίνι σε διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ παράλληλη με το φαράγγι της Γκούρας. Το πρώτο 
βάραθρο με διαστάσεις 75 μ. μήκος, 35 μ. βάθος και 5 μ. πλάτος εξερευνήθηκε  την 21-4-1946 και 
το δεύτερο με συνολικό βάθος 35 μ. εξερευνήθηκε 9-3-1947. (περιοδικό “Βουνό” ΕΟΣ 1947-48). 

  
4. Βάραθρο Γκούρας  (ΑΣΜ  117) 
 
Βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του φαραγγιού της Γκούρας απέναντι από το σπήλαιο του 

Πανός και δίπλα στο μονοπάτι που πηγαίνει προς “ Καλαμαρά και Καλύβα Καλογήρου “. Εχει 
βάθος 20 μ. (περιοδικό “Το Βουνό” ΕΟΣ 1946). 

 
5. Βάραθρο Ι - Μ Κλειστών  (ΑΣΜ  101) 
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Βρίσκεται στην αυλή της Ι.Μ.Κλειστών έχει βάθος 11 μ. μήκος 8 μ. και πλάτος 3 μ. (Δελτίο  
Ε.Σ.Ε. τομ. 1 1950-52). 

 
6. Σπηλαιοβάραθρο - Καταβόθρα Δεκέλειας  (ΑΣΜ 2983) 
 
Βρίσκεται στο δάσος Τατοίου κοντά σε χωματόδρομο που είναι παρακλάδι του κεντρικού 

δημόσιου δρόμου που οδηγεί στον Αγ. Μερκούριο. 
Εχει κατακόρυφο βάθος 23 μ. Στα 10 μ. βάθος ανοίγονται αριστερά και δεξιά του κεντρικού 

κατακόρυφου πηγαδιού δύο θάλαμοι από τους οποίους ο ένας έχει μεγάλο σταλαγμίτη ύψους 2 μ. 
και ο άλλος έχει στην οροφή του πολλούς λευκούς σταλακτίτες. 

Εξερευνήθηκε τον Αύγουστο του 1964 από τον Ι. Ιωάννου και περιγράφεται αναλυτικά στο 
περιοδικό “περιηγητής” το Φεβρουάριο του 1965. 

 
7.  Σπηλαιοβάραθρο Νταβέλη 
 
Βρίσκεται σε υψόμετρο 760 μ. στην Νότια πλαγιά της κορυφής Νταβέλη. Το άνοιγμά του έχει 

διεύθυνση Α-Δ και διαστάσεις 6 x 3 μ. Μετά από κατακόρυφο βάθος 8μ. αρχίζει μία μεγάλη 
κατηφορική αίθουσα 20 x 10 μ. περίπου. Σήμερα εντοπίζεται δύσκολα γιατί το στόμιό του βρίσκεται 
ανάμεσα σε μεγάλες κουμαριές και Πουρνάρια. 

 
8.  Σπήλαιο Αγ. Τριάδας 
 
Βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μ. και σε απόσταση 400 μ. από το Ξενία και στα δεξιά της 

πρώτης μεγάλης αριστερής στροφής του δρόμου που πηγαίνει προς Αγ. Τριάδα. Τα χώματα από 
την διάνοιξη του δρόμου έκλεισαν την μεγάλη είσοδό του, και έχουν αφήσει μόνο δύο μικρά κάθετα 
ανοίγματα, που χρειάζονται διάνοιξη ή μετατόπιση μπάζων για να μπει κανείς μέσα. Η μεγάλη 
αίθουσα που επεκτείνεται κάτω από το δρόμο είναι διαστάσεων 50 x 10  μ. Αγνωστο αν υπάρχει και 
συνέχεια. 

 
 
2.2.7   Κλίμα στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 

 
2.2.7.1  ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Το κλίμα ενός τόπου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι σημαντικότεροι των οποίων 
είναι το γεωγραφικό πλάτος του, η θέση του ως προς τη θάλασσα και ως προς τα κέντρα δράσης 
των γενικών αερίων ρευμάτων, το υπερθαλάσσιο ύψος του και το ανάγλυφο του. 

Κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς για τα δεδομένα της χώρας μας που δεν 
διακρίνεται για την μεγάλη έκταση της, επιδρά διαφορετικά στους διάφορους συντελεστές του 
κλίματος δηλ. την υγρασία της κτλ. 
 Ετσι το γεωγραφικό πλάτος και η απόσταση από τη θάλασσα επηρεάζουν κυρίως το εύρος 
των θερμοκρασιών που επικρατεί σε ένα τόπο, ενώ τα αέρια ρεύματα επηρεάζουν τόσο τη 
θερμοκρασία όσο και τις βροχοπτώσεις (βόρειοι - βορειοδυτικοί ψυχροί και ξηροί άνεμοι σιβηριανού 
αντικυκλώνα, νότιοι - νοτιοδυτικοί θερμοί και υγροί άνεμοι του αντικυκλώνα των  αζορών). 
 Αποτέλεσμα της δράσης των δύο αυτών αντικυκλωνικών συστημάτων είναι οι μεν Βόρεια, 
Ανατολική και εν μέροι ΝΔ Ελλάδα να έχουν δριμύ χειμώνα, η δε Δυτική Ελλάδα να έχει χειμώνα 
ήπιο και υγρό. 
 Στη θερινή περίοδο τα συστήματα αυτά μετατοπίζονται και στη χώρα μας, επικρατούν οι 
ισχυροί ξηροί βόρειοι άνεμοι που είναι ιδιαίτερα έντονοι στο Ανατολικό τμήμα της και δημιουργούν 
την περίοδο ξηρασίας μας. 
 Η μεταβολή του υψομέτρου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έχει παρόμοια σημασία 
για το κλίμα με την μεταβολή του γεωγραφικού πλάτους. 
 Η Ελλάδα είναι χώρα ορεινή με ορεινούς όγκους με απότομη υψομετρική μεταβολή και 
μικρή οριζόντια απόσταση από την θάλασσα, με κλειστά οροπέδια και μικρής εκτάσεως πεδιάδες 
που περιορίζονται στις λεκάνες απορροής των ποταμών. 
 Το έντονο αυτό ανάγλυφο είναι ένας από τους κυριότερους συντελεστές της δημιουργίας 
μεγάλης ποικιλίας τοπικών κλιμάτων σε μια χώρα τόσο μικρή όσο η Ελλάδα. 



 
Για την καλύτερη κατανόηση των κλιματικών δεδομένων στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και 

τη σωστή αξιοποίηση τους στην διαχείριση του εθνικού  δρυμού θα αναλύσουμε : 
Α) Τα κλιματολογικά στοιχεία που δίνει ο χάρτης των βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδας που 
συνέταξε το Υπ. Γεωργίας το 1980. 
Β) Τις παρατηρήσεις των κλιματικών δεδομένων των μετεωρολογικών σταθμών του Α/μίου Τατοίου 
(υψόμετρο 237 μ.), του κτήματος Τατοίου  (υψόμετρο 500 μ.), και της Πάρνηθας (υψόμετρο 1.020 
μ.) που βρίσκονται μέσα ή δίπλα στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. 
Γ) Σχετικές εργασίες για τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής. 
 
2.2.7.2    ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 
 Ο χάρτης αυτός εκδόθηκε από το Υπ. Γεωργίας το 1980 (Γ.Μαυρομμάτης) και η σύνταξη του 
βασίστηκε στη συσχέτιση των κλιματολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, υγρασία, 
δρόσος, ομίχλη κτλ.), με τη φυσική βλάστηση που αποτελεί την βιολογική έκφραση του 
περιβάλλοντος και πρώτα απ΄όλα του κλίματος. 
 Τα κλιματολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής : 
1. Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες  
2. Ο μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα 
3. Ο μέσος όρος των ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα 
4. Οι μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις σε mm 
5. Η μέση ετήσια βροχόπτωση σε mm 
6. Η μέση μηνιαία σχετική υγρασία 
7. Ο μέσος αριθμός ημερών βροχής κατά μήνα  
8. Ο μέσος αριθμός ημερών δρόσου και ομίχλης κατά μήνα 
 Από την επεξεργασία των δεδομένων υπολογίστηκαν για κάθε σταθμό : 
1.  Το βροχομετρικό πηλίκο Q2 από τον τύπο του Emberger 
 
                               1.000 P 
    Q2  =   
           (  M - m  )  ( M - m ) 
        2 
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όπου : P = η ετήσια βροχόπτωση σε mm 
  Μ = ο μέσος όρος των μεγίστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε  
        απόλυτους αριθμούς  ( -273.2 = 0 C ) 
  m = ο μέσος όρος των ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα  
 
Ο  όρος    (  M - m  )  αποτελεί την βιολογική μέση θερμοκρασία γιατί οι ακραίες  
    2 
θερμοκρασίες επηρεάζουν τη βλάστηση. Επίσης ο όρος Μ - m δείχνει το εύρος ηπειρωτικότητας 
του κλίματος και έμμεσα εκφράζει τον παράγοντα εξάτμιση. 
 Στο κλιματόγραμμα του Emberger όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Sauvage 
τοποθετήθηκαν  οι διάφοροι μετεωρολογικοί σταθμοί με βάση τις συντεταγμένες Q2 και m. Οι 
καμπύλλες γραμμές αποτελούν τα όρια των βιοκλιματικών ορόφων και οι κατακόρυφες ευθείες που 
είναι παράλληλες με την συντεταγμένη Q2, διαχωρίζουν τους υπόροφους κάθε κλιματικού ορόφου 
(Σχ. 1). 
 Με τον τρόπο αυτό διακρίθηκαν οι ακόλουθοι βιοκλιματικοί όροφοι : 

• Οροφος υγρός 
• Οροφος ύφυγρος 
• Οροφος ημίξερος 
• Οροφος ξηρός 

 Η διάκριση των υπορόφων κάθε βιοκλιματικού ορόφου γίνεται με βάση τον μέσο όρο των 
ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα m C ως εξής : 

m > 7C  χειμώνας θερμός 
3C < m < 7C            χειμώνας ήπιος 
0C < m < 3C   χειμώνας ψυχρός 



m < 0 C  χειμώνας δρυμύς 
 
 

2.2.7.3   ΞΗΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 
 Ενας μήνας χαρακτηρίζεται ξηρός όταν το σύνολο των κατακρημνισμάτων του μήνα αυτού 
είναι 160 ή μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του (Pmm <= 2ΤC). Η σχέση είναι 
εμπειρική αλλά υιοθετήθηκε από την UNESCO. Με βάση τη μέθοδο αυτή ξηρή περίοδος είναι η 
περίοδος που αποτελείται από διαδοχικούς ξηρούς μήνες. Η περίοδος αυτή παρίσταται γραφικά 
στα ομβροθερμικά διαγράμματα κάθε σταθμού. Ετσι πχ. για τον σταθμό της Πάρνηθας είναι  5  
μήνες και τον σταθμό του Α/μίου Τατοίου  6,5  μήνες. 
 
 
2.2.7.4   ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΞΗΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
 
 Οι μήνες που χαρακτηρίζονται από τα ομβροθερμικά διαγράμματα ως ξηροί, δεν 
παρουσιάζουν πάντοτε την ίδια ένταση ξηρασίας μεταξύ τους. Ασθενείς βροχοπτώσεις, υψηλή 
ατμοσφαιρική υγρασία, δροσιά και ομίχλη μειώνουν την ένταση αυτή. 
 Για το λόγο αυτό καθορίστηκε ο “Ξηροθερμικός δείκτης” που χαρακτηρίζει την ένταση της 
ξηρασίας κάθε ξηρού μήνα και ορίζεται ως ο αριθμός των ημερών του μήνα αυτού που θεωρούνται 
βιολογικά ξηρές. 
 Ο υπολογισμός του δείκτη αυτού δίνεται από τον εμπειρικό τύπο : 
 

       Χm = [ Jm - ( Jp + Jz,b ) ] Fn 
      2 

 
όπου : Jm = συνολικός αριθμός ημερών του μήνα ( 30 ή 31 ) 

Jz,b = ημέρες δρόσου ή ομίχλης του μήνα. Μιά ημέρα δρόσου ή ομίχλης     
 θεωρείται μισή μέρα βροχής   

   Jp = ημέρες βροχής του μήνα 
   Fn = συντελεστής σχετικής υγρασίας (H%) που ορίζεται ανάλογα με την  
  σχετική υγρασία ως εξής : 
  όταν 40% < H < 60% τότε F4 = 0,9 
         60% < H < 80% τότε F4 = 0,8 
         80% < H < 90% τότε F4 = 0,7 
         90% < H < 100% τότε F4 = 0,6 
 Το άθροισμα των ξηροθερμικών δεικτών των ξηρών μηνών μας δίνει τον ξηροθερμικό δείκτη 
της ξηρής περιόδου  του σταθμού. 
 
2.2.7.5   ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΣ 
 
 Με τα ομβροθερμικά διαγράμματα και στη συνέχεια με τους ξηροθερμικούς δείκτες Χ της 
ξηρής περιόδου γίνεται η ακόλουθη διάκριση υποδιαιρέσεων στο εσωτερικό του μεσογειακού 
βιοκλίματος 
 
 α) Ξηροθερμικός χαρακτήρας όταν  
   150 < Χ < 200 
 
 β) Θερμομεσογειακός χαρακτήρας που υποδιαιρείται : 
     1β. Εντονος με μεγάλη ξηρά περίοδο όταν 
   125 < Χ < 150 
    2β. Ασθενής με μικρή ξηρά περίοδο όταν 
   100 < Χ < 125 
 
 γ) Μεσομεσογειακός χαρακτήρας που υποδιαιρείται : 
     1γ. Εντονος με μεγάλη ξηρά περίοδο όταν 
   75 < Χ < 100 
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    2γ. Ασθενής με μικρή ξηρά περίοδο όταν 
   40 < Χ < 75 
 
 δ) Υπομεσογειακός χαρακτήρας όταν  
   0 < Χ < 40 
 
 ε) Τέλος όταν το Χ = 0 τότε το κλίμα είναι αξηρικό και δεν ανήκει στα μεσογειακά βιοκλίματα. 
 
 Οι χαρακτήρες ξηροθερμομεσογειακός, θερμομεσογειακός και μεσομεσογειακός 
χαρακτηρίζουν το ευμεσογειακό βιοκλίμα, ενώ ο υπομεσογειακός χαρακτήρας αποτελεί μεταβατικό 
βιοκλίμα από τα ευμεσογειακά προς τα εύκρατα αξηρικά βιοκλίματα. 
 Η εφαρμογή του χάρτη των βιοκλιματικών ορόφων στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας δίνει 
τους παρακάτω τρεις βιοκλιματικούς ορόφους και χαρακτήρες του μεσογειακού κλίματος. 
 

1.  Βιοκλιματικός όροφος “Υγρός με χειμώνα ψυχρό” 
 
 Ο όροφος αυτός επικρατεί στην ανώτερη ορεινή ζώνη της Πάρνηθας από 1.100 μέτρα και 
άνω, συμπίπτει με τον όροφο βλάστησης της Abies cephalonica (Χάρτης 8) και έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά : 
 

1.1 Μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα μεταξύ 0C και 3C. 
    (0C < m < 3C) 
1.2 Αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών δεν υπερβαίνει τις 40. 
1.3 Ο βροχομετρικός δείκτης του Emberger είναι μεγαλύτερος από 95. 
    (Σταθμός Πάρνηθας 120) 
1.4 Χαρακτήρας κλίματος “Υπομεσογειακό”. 
 
 2. Βιοκλιματικός όροφος “Υφυγρος με χειμώνα ψυχρό” 

 
 Επικρατεί σε υψόμετρο από 700 έως 1.100 m (Χάρτης 8) και έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : 
 

2.1 Η μέση ελαχίστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα κυμαίνεται από   0C < m <     
   3C. 

        2.2 Ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κυμαίνεται από 40 έως 75. 
        2.3 Ο βροχομετρικός δείκτης κυμαίνεται από 52 έως 120. 
        2.4 Χαρακτήρας κλίματος “Ασθενές μεσομεσογειακό”. 
 
 3. Βιοκλιματικός όροφος “Υφυγρος με χειμώνα ήπιο” 
 
 Επικρατεί στις Β, ΒΑ και ΝΑ περιοχές της Πάρνηθας από υψόμετρο 450 μέχρι 750     μέτρα, 
συμπίπτει με τον όροφο βλάστησης της Αριάς - Quercus ilex (Χάρτης 8). Χαρακτηριστικά : 
 

3.1 Η μέση ελαχίστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα κυμαίνεται από  
      3C < m < 7C. 

3.2 Ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κυμαίνεται από 75 έως 100. 
3.3 Ο βροχομετρικός δείκτης κυμαίνεται από 75 έως 130. 
3.4 Χαρακτήρας κλίματος “Εντονο μεσογειακό”. 

 
 4. Βιοκλιματικός όροφος “Ημίξηρος με χειμώνα ήπιο” 
 
 Επικρατεί στην Ν και ΝΔ περιοχή της Πάρνηθας από υψόμετρο 100 έως 600 μέτρα, 
αντιστοιχεί στον όροφο βλάστησης Oleo ceratonium με κυριότερο εκπρόσωπο την Pistacia 
lentiscus και έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
 

4.1 Η μέση ελαχίστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα κυμαίνεται από 
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       3C < m < 7C. 
4.2 Ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κυμαίνεται από 100 έως 120. 
4.3 Ο βροχομετρικός δείκτης κυμαίνεται από 38 έως 75. 
4.4 Χαρακτήρας κλίματος “Ασθενές θερμομεσογειακό”. 

 
 
2.2.8    Κλιματολογικά  στοιχεία  μετεωρολογικών  σταθμών 
 
 Για την καλύτερη κατανόηση των κλιματικών δεδομένων στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας θα 
αναλύσουμε στη συνέχεια τα δεδομένα των πλησιέστερων προς το βουνό σταθμών.  
 Δυστυχώς στον κυρίως ορεινό όγκο της Πάρνηθας και σε μεγάλο υψόμετρο λειτούργησαν 
αποσπασματικά και για μικρά σχετικά διαστήματα οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Σανατορίου 1.020 
μ. (1934 - 1938, 1947 - 1951) και του ΙΓΜΕ (1976 - 1985) και για το λόγο αυτό δεν έχουμε πολυετείς 
παρατηρήσεις (Πίνακας 7,11α). Επίσης στο τέως ιδιωτικό δάσος Τατοίου λειτούργησε 
μετεωρολογικός σταθμός σε υψόμετρο 478 μ. για τα έτη 1989 - 1920. Οι παρατηρήσεις του 
σταθμού αυτού είναι καταχωρημένες στο βιβλίο του τότε Δ/ντού του Αστεροσκοπίου Αθηνών Δ. 
Αιγινήτη “Το κλίμα της Ελλάδας”, το οποίο όμως δυστυχώς δεν κατέστει δυνατό να ανευρεθεί. 
Στοιχεία θερμοκρασίας μόνο του σταθμού αυτού για τα έτη 1998 - 1905 είναι καταχωρημένα στη 
διαχειριστική έκθεση του δάσους Τατοίου της περιόδου (1970-1977), (Πίνακας 14α).Στο ίδιο δάσος 
και στο ίδιο περίπου υψόμετρο (500 μ.) λειτούργησε βροχομετρικός σταθμός κατά τα έτη 1958 - 
1991. Τα στοιχεία του σταθμού αυτού παρατίθενται στον Πίνακα 16. Πολλές από τις παρατηρήσεις 
του πίνακα αυτού δεν θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστες και λαμβάνονται μόνο ενδεικτικά υπόψη. 
 Πλήρη στοιχεία και για μεγάλο χρονικό διάστημα (1956 - 1992) υπάρχουν για  το  
μετεωρολογικό  σταθμό  του  κτήματος  Τατοίου  (υψόμετρο  234,7 μ). Με  την μέθοδο της 
δενδροχρονολόγησης της χαλεπίου πεύκης της περιοχής οι δασολόγοι Γεώργιος Μπαλούτσος, 
Γεώργιος Αμοργιανιώτης και Ευάγγελος Γκουντούφας ανακατασκεύασαν τα κατακρημνίσματα για 
την περιοχή μέχρι το έτος 1922.  Η εργασία αυτή στηρίχθηκε στη συσχέτιση του πάχους των 
ετησίων δακτυλίων μεγάλης ηλικίας ατόμων χαλεπίου πεύκης (156 χρόνων) με το αντίστοιχο 
γνωστό ύψος βροχής (Πίνακας 18). 
 Για τον μετεωρολογικό σταθμό του Α/μίου της Ελευσίνας υπάρχουν επίσης παρατηρήσεις 
πολλών ετών αλλά λόγω του μικρού υψομέτρου του σταθμού (31 μ), τα δεδομένα του μόνο για 
μικρή περιοχή χαμηλού υψομέτρου της Δυτικής Πάρνηθας, ίσως έχουν αναλογία. 
 Στο βόρειο τμήμα του βουνού δεν υφίσταται μετεωρολογικός σταθμός ούτε σε χαμηλό ούτε 
σε μεγάλο υψόμετρο. 
 Τα δεδομένα των σταθμών του Σανατορίου Πάρνηθας και του ΙΓΜΕ θεωρούνται ότι 
ανταποκρίνονται στο κλίμα των μεγάλων υψομέτρων 700 μ και άνω. Τα δεδομένα του σταθμού του 
ιδιωτικού δάσους Τατοίου στα μέσα υψόμετρα 450 έως 700 μ και τα δεδομένα του Α/μίου Τατοίου 
ανταποκρίνονται στα υψόμετρα μέχρι 400 μ.Βέβαια  περιοχές  που  βρίσκονται  πολύ  κοντά  
μεταξύ  τους  μπορεί  να  έχουν  διαφορετικό  κλίμα  που  να  οφείλεται  στο  ανάγλυφο, την  έκθεση  
κ.τ.λ., το  γενικότερο  όμως  κλίμα  ανταποκρίνεται  στα  παραπάνω  δεδομένα. 
 
2.2.8.1  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΙΓΜΕ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  6β - Σταθμός  ΙΓΜΕ   
 
Υψος  βροχής  σε  χιλιοστά 
 

  

         
      ΜΗΝΕΣ 

     Ε    Τ    Η     

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Μ.Ο.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 45 19 175,9 28,8 42,9 148,5 0 1,1 6,9 185,1 65,32
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 171 9,6 108,6 59,4 49,1 49,5 72,5 0 26,8 4,6 55,11
ΜΑΡΤΙΟΣ 38 20 24,3 23,7 81,7 19,2 84 44,3 80 44,4 45,96
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 49 19 39,4 2,1 31,9 24,2     - 3,1 105,9     - 34,35
ΜΑΙΟΣ 33 3 9,9 26 25,6 2,3 0 0 3,2 20,9 12,39
ΙΟΥΝΙΟΣ 7 15 2,8 5,4 19,8 0 3,4 0 0 1,2 5,46 



ΙΟΥΛΙΟΣ 16 0 0 17,7 0 12,4 0 58,1 5,7 20,5 13,04
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 12 0 0 5,2 0 0,6 0,7 0,8 0 0 1,93 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 15 55 46,1 2,7 0 2 0    - 0 1 13,53
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 94,7 4 72,8 127,5 135,9 2   -    - 18,2 31,4 60,81
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 104,4 77,4 52,4 107,7 69,9 29,4 3,4 1,3 18,2 47,5 51,16
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 40 24,2 88,3 65,1 112,8 91,3 5,6 83,6 150,4 31,8 91,11

     
ΠΙΝΑΚΑΣ  6γ - Σταθμός  ΙΓΜΕ   

     
Θερμοκρασία  αέρος   

     
      
        ΜΗΝΕΣ 

  Ε  Τ  Η   

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Μ.Ο.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6,9 7,6 6,6 7,8 6,5 5,3 7,8 7 7,9 8,2 7,16 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6,3 10,6 9,9 8,7 6,7 7,2 7,1 5,2 8,3 5,9 7,59 
ΜΑΡΤΙΟΣ 9,9 10,8 11,1 12,1 9,5 11,9 8,2 9,4 9,1 9,5 10,15
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 14 14,8 13,8 13,7 12,8 14,5 12,7 15,6 11,8   - 13,74
ΜΑΙΟΣ 18,3 21 19 19,2 17,8 18,1 18,6 21 20,3 20,9 19,42
ΙΟΥΝΙΟΣ 23,6 24,6 25,6 25,8 24 26,1 24,7 22,8 23,7 24,6 24,55
ΙΟΥΛΙΟΣ 25 27,6 25,4 26,2 27,6 25,9 25,7 26,3 25,9 26,3 26,19
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 23,5 26,8 24,2 25,7 26,1 26 26 21,8 24,5 27,2 25,18
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21,7 20,7 18,7 22,6 21,5 22,9 23,3   - 23 22,5 21,87
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 16,9 15,2 14,5 16,3 17,7 20,1 17,3   - 18,8 15,1 16,87
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11,7 13,5 9,4 12,4   - 10,5 11,3 11,6 12,6 13,7 11,85
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9 7,2 10,3 9,3 8,9 11 9 8,8 8,3 10,1 9,19 
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Διαγ. 6α 
 
I. Θερμοκρασία 
 
   Η μέση ετήσια θερμοκρασία με βάση τις παρατηρήσεις 1934 - 1938 ανέρχεται σε           
   10,83 0C. 
 
   Πίνακας 7 -  Σταθμός  ΙΓΜΕ 
 
Μήνες        Ι         Φ       Μ        Α          Μ          Ι           Ι         Α         Σ          Ο         Ν        Δ       
 
   a         2,0       2,1        4,9     8,9     13,3     18,0     20,6     20,3    15,8      12,5    8,0      3,7   
 
   b         4,4       5,5       9,9      13,1    17,8     22,5    25,2     25,2     20,6     16,6    11,1     6,1 
 
   c        -0,4      -0,6     1,13     4,3      8,2       12,6     15,7    15,2      11,7     8,9       5,1      1,2 
 
  a’          7,16    7,59   10,15   13,74   19,42  24,55   26,19  25,18   21,87   16,87   11,85   9,19 
 
 
  
 

a  : μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα 
 b  : μέση μεγίστη θερμοκρασία αέρα 
 c  : μέση ελαχίστη θερμοκρασία αέρα 
 a’ : στοιχεία ΙΓΜΕ (1976 - 1985) 
 
 Ο ψυχρότερος μήνας στην Πάρνηθα (υψόμετρο 1.020 μ) είναι ο Ιανουάριος με μέση μηνιαία 
θερμοκρασία 2,0 0C. Ο Ιούλιος χαρακτηρίζεται θερμότερος μήνας με μέση μηνιαία θερμοκρασία 
26,19 0C (Στοιχεία ΙΓΜΕ). Η μέση μεγίστη τιμή της θερμοκρασίας παρουσιάζεται τον Ιούλιο και 
Αύγουστο 25,2 0C ενώ η μέση ελαχίστη θερμοκρασία παρουσιάζει την ελαχίστη τιμή της τον μήνα 
Φεβρουάριο   -0,6  0C. 
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2.2.8.2   ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ 
 
ΙΙ.  Παγετός 
 
    Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι το σύνολο των ημερών ολικού παγετού στην   
    Πάρνηθα για την περίοδο 1933 - 1938 είναι 72.   
  
 
    Πίνακας  9  
 
 
Μήνες      Ι         Φ         Μ        Α      Μ       Ι         Ι        Α         Σ       Ο         Ν         Δ       
 
    a        4,3      3,5       1,3       0        0        0       0       0           0        0        0,3      2,5 
 
    b         17     15,5      10,2      0       0       0       0          0        0        0,2      1,8      7,8 
 
 
  

a : μέσος αριθμός ημερών ολικού παγετού 
 b : μέσος αριθμός ημερών μερικού παγετού 
 
 Ο μεγαλύτερος μηνιαίος αριθμός ημερών με ολικό παγετό είναι 8 ημέρες και σημειώθηκε τον 
Φεβρουάριο του 1934 και του 1938 καθώς και τον Ιανουάριο του 1937. 
 
 

α = Αριθμός ημερών ολικού παγετού
β = Αριθμός ημερών μερικού παγετού
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     Διαγ. Κ2 
 

Το σύνολο των ημερών μερικού παγετού κατά την ίδια χρονική περίοδο ανέρχεται σε 53  
ημέρες,  με μεγαλύτερη εμφάνιση τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.  
 
ΙΙ.  Σχετική  υγρασία 
 

     Η μέση ετήσια σxετική υγρασία της Πάρνηθας για την περίοδο 1933 - 1938 ήταν 73,74%. 
Ο ξηρότερος μήνας ήταν ο Ιούλιος με μέση μηνιαία τιμή 56,24%.Αντίθετα οι υγρότεροι μήνες ήταν ο 
Δεκέμβριος (92,93%) και ο Ιανουάριος     (89,66%).  
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     Πίνακας  10  -  Σταθμός Σανατορίου Πάρνηθας  
 
 
Μήνες       Ι            Φ        Μ        Α        Μ        Ι            Ι          Α        Σ           Ο        Ν         Δ     
 
  
    a         89,66   86,17  77,78  70,26   65,9   58,17   56,24   58,11   65,86  77,47  86,96   92,93     
 
 
 
 
 α: Μέση μηνιαία σχετική υγρασία % 
 
 Γενικά παρατηρείται ότι η σχετική υγρασία παρουσιάζει μια ελάτωση από τον Ιανουάριο 
προς τον Ιούλιο, ενώ από τον Ιούλιο μέρι τον Δεκέμβριο παρουσιάζει μια σταδιακή αύξηση. Κατά 
την περίοδο 1933 - 1938 υγρότερος μήνας ήταν ο Δεκέμβριος του 1934 με 95% και ξηρότερος ο 
Ιούλιος του1938 με 46,09%. Από την τιμή της μέσης ετήσιας σχετικής υγρασίας συμπαιρένεται ότι η 
εξεταζόμενη περιοχή είναι σχετικά υγρή. 
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Διαγ. Κ3 
 
IΙΙ.  ΒΡΟΧΗ 
 
      Οι βροχές εμφανίζονται κυρίως το Φθινόπωρο, το Χειμώνα και την Ανοιξη, ενώ το Καλοκαίρι 
επικρατεί μεγάλη ξηρασία. Από το ομβροθερμικό διάγραμμα του σταθμού του Σανατορίου 
Πάρνηθας και   του σταθμού του ΙΓΜΕ προκύπτει ότι η ξηροθερμική περίοδος για την Πάρνηθα   
αρχίζει από  αρχές  Απριλίου, τελειώνει αρχές  Οκτωβρίου και διαρκεί έως  6 μήνες περίπου.   
 

Από τη σύγκριση των δύο διαγραμμάτων προκύπτει ότι :        
 
Πίνακας  11 - Σταθμός Σανατόριου Πάρνηθας 
 
Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

a 147,0 119,7 58,8 54,6 25,7 29,2 27,8 12,6 14,1 102,4 129,8 201,7 
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 a : μέση μηνιαία βροχόπτωση  
b 9,66 8,5 8,0 8,0 6,66 4,0 3,33 2,0 1,83 8,83 10,33 14,5 

 b : μέσος αριθμός ημερών βροχής 



 
 Πίνακας  11α  - Σταθμός Σανατόριου Πάρνηθας  (Κατακριμνήσματα) 
 
  Ετη 1933 1934 1935 1936 1937 1947 1948 1949 1950 1951 
    a 780,9 918,2 737,9 937,9 834,5 491,1 514,4 676,6 650,2 1006,6 
    b           
  Ετη 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
    a           
    b 535,1 245,6 620,5 471,3 569,6 381,6 169,6 192,3 415,3 388,4 
 a : ετήσιο ύψος κατακτιμνησμάτων σταθμού Σανατορίου 
 b : ετήσιο ύψος κατακριμνησμάτων του σταθμού ΙΓΜΕ 
 

Οι βροχερότεροι μήνες είναι ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος και ακολουθούν ο Νοέμβριος και 
ο Φεβρουάριος. Αντίθετα ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος και ο Ιούλιος είναι οι ξηρότεροι μήνες. 
 Ο μέσος αριθμός ημερών βροχής σύμφωνα με τα κλιματικά δεδομένα του σταθμού του 
Σανατορίου είναι 85,6 ημέρες. Οι βιολογικά ξηρές ημέρες σε ύψος 1.020 μ. ανέρχονται  σε  73 ( 
Μαυρομάτης - Βιοκλίμα της Ελλάδας ). Από τον αριθμό αυτό συμπεραίνεται με βάση τη σχετική 
κατάταξη της UNESCO ότι το κλίμα στο υψόμετρο αυτό είναι ασθενές θερμομεσογειακό.  Στα 
μεγαλύτερα όμως υψόμετρα της Πάρνηθας ο χάρτης των βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδας δίνει 
υπομεσογειακό κλίμα. 
 
ΙV. ΧΙΟΝΙ 
 
   Στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας οι χιονοπτώσεις είναι συχνό φαινόμενο. Τα  πρώτα χιόνια 
εμφανίζονται περί το τέλος Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Κατά την διάρκεια των μηνών 
Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου οι χιονοπτώσεις έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα. 
 
  Πίνακας  12   -  Σταθμός Σανατόριου Πάρνηθας 
 
  Περίοδος 1933 - 1937        
 
Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

    a 9,5 9,5 6,33 1,5 0 0 0 0 0 0,16 1,0 4,66 
 
 a : μέσος μηνιαίος αριθμός ημερών χιονιού 

ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ
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Διαγ. Κ4 
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Πίνακας  13  - Σταθμός Σανατόριου Πάρνηθας 
 
  Ετη 1933 1934 1935 1936 1937 1947 1948 1949 1950 1951 
  a 43 24 46 17 18 23 21 24 17 7 

 
a : μέσος ετήσιος αριθμός ημερών χιονιού 
 Ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών χιονιού για την περίοδο 1933-1937 και 1947-1951 ήταν 24 
ημέρες. 

Τον Φεβρουάριο του 1934 σημειώθηκε ο μεγαλύτερος μηνιαίος αριθμός ημερών χιονιού (19 
ημέρες), ενώ το 1935 σημειώθηκε η μεγαλύτερη τιμή του ετήσιου αριθμού ημερών χιονιού 
φτάνοντας σε 46 ημέρες. 
 
V. ΧΑΛΑΖΙ 
 
    Το χαλάζι είναι ένα φαινόμενο με μεγάλη συχνότητα στην Πάρνηθα. 
 
    Πίνακας 14 - Σταθμός Σανατορίου (1933 - 1938) 
  
Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

    a 0,5 0,6 1,2 0,5 0,2 0 0,5 0,2 0 0,2 0,3 1,0 
 
 a : μέσος αριθμός ημερών με χαλάζι 
 

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΛΑΖΗΣ

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

a

 
 
Διαγ. Κ5 
  
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ο μέσος αριθμός ημερών με χαλάζι έχει τη μεγαλύτερη τιμή του 
(1,2) τον μήνα Μάρτιο, ο δε ετήσιος αριθμός ημερών με χαλάζι είναι 5,2 ημέρες. 
 
 
   2.2.8.3   ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ 
 
   Υψόμετρο 478 μ 
   Περίοδος 1898 - 1905 και 1960 - 1969 
 
 Με βάση τα στοιχεία του σταθμού αυτού και για τις χρονικές περιόδους που λειτούργησε 
έχουμε τα εξής κλιματολογικά δεδομένα : 
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Ι.  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
    Πίνακας  14α :  Μέσοι όροι θερμοκρασίας αέρος ετών 1898 - 1905 σε βαθμούς  Κελσίου. 
 

Μήνας Μέση Μέγιστη Ελάχιστη 
Ι 6,03 16,80 2,37 
Φ 7,81 19,40 0,67 
Μ 8,49 20,66 1,53 
Α 12,26 4,09 2,94 
Μ 16,52 27,27 8,19 
Ι 19,52 30,33 11,71 
Ι 22,88 32,29 15,16 
Α 23,36 35,89 15,06 
Σ 20,02 32,13 11,70 
Ο 16,34 28,10 7,66 
Ν 10,75 21,50 1,83 
Δ 7,43 17,87 1,07 

 
 Ο ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος με μέση μηνιαία θερμοκρασία 6,03 οC, ακολουθεί ο 
Δεκέμβριος με 7,43 και επεται ο Φεβρουάριος με 7,8 οC .  
 Ο θερμότερος μήνας είναι ο Αύγουστος με μέση μέγιστη θερμοκρασία 35,89 οC  και 
ακολουθούν ο Ιούλιος με 32,29 οC  και ο Σεπτέμβριος με 32,13 οC . 
 Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο με 0,67 οC. 
 Οι μέσες θερμοκρασίες των εποχών είναι : 
 Χειμώνας  7,26 οC 
 Ανοιξη   12,42 οC 
 Καλοκαίρι  21,91 οC 
 Φθινόπωρο  17,30 οC 
 
ΙΙ.  ΥΓΡΑΣΙΑ 
 
   Ο κατώτερος βαθμός που κατήλθε η σχετική υγρασία στο παραπάνω χρονικό    διάστημα 
ήταν 46%. Η ημερήσια πορεία της παρουσιάζει ένα μέγιστο το πρωί  και  ένα ελάχιστο λίγο μετά το 
μεσημέρι. 
 
 
ΙΙΙ.  ΑΝΕΜΟΣ 
 
     Πίνακας  15  
      
Δ/νση Ανέμων Συχνότητα Δ/νση Ανέμων Συχνότητα 

 ημέρες/έτος  ημέρες/έτος 
Β 92,20 Ν 29,30 

ΒΒΑ 8,40 ΝΝΔ 6,00 
ΒΑ 19,30 ΝΔ 18,00 
ΑΒΑ 6,70 ΔΝΔ 0,40 
Α 6,10 Δ 15,10 

ΑΝΑ 0,00 ΔΒΔ 0,70 
ΝΑ 2,40 ΒΔ 18,70 
ΝΑΑ 1,00 ΒΒΔ 16,60 

 
 
 Από την ανάλυση του Πίνακα 15 προκύπτει ότι οι συχνότεροι άνεμοι στην περιοχή αυτή είναι 
οι Βόρειοι 92,2 ημέρες το χρόνο και ακολουθούν οι Νότιοι με 29,3 ημέρες. 



 Το ένα τρίτο περίπου του χρόνου πνέουν οι άνεμοι αυτοί, το ένα τρίτο περίπου οι υπόλοιποι 
και το υπόλοιπο εν τρίτο επικρατεί νηνεμία. 
 Η νηνεμία στην περιοχή αυτή παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα που οφείλεται  
μάλλον στην σπανιότητα της θαλάσσιας αύρας  και στην ορεογραφία της. 
 Η ένταση των ανέμων είναι αρκετά μεγάλη, κυρίως του επικρατέστερου Βόρειου ανέμου. Οι 
Βόρειοι άνεμοι κατά τους ψυχρούς μήνες φέρουν χιόνια και οι Β.Α. βροχές. 
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IV. ΒΡΟΧΗ 
 
    Στο δάσος Τατοίου και σε υψόμετρο 500 μ λειτούργησε βροχομετρικός σταθμός     από το έτος  
1958 έως το 1991. Αναφέρουμε στη  συνέχεια μερικές ενδεικτικές μόνο  τιμές  γιατί  διαπιστώθηκε 
ότι η ακρίβεια των  δεδομένων του  δεν  είναι  μεγάλη. 
 
Πίνακας  16 
 
                              Βροχή                Ημέρες        Χιόνι         Ημέρες      
        Ετη                  mm                   βροχής        mm           χιονιού         Παρατηρήσεις      
 
        1960              1.142,4            60                    23                4        
     
        1961                891,0             61                    12                 3             min χιονιού                   
 
        1962            1.104,4              58                    25                 1    
           
        1963              762,1               62                    62                 3  
 
        1964              624,0               47                    23                 3             min βροχής 
       
        1965             718,0                57                    23                 3 
          
        1966             749,5               64                     15                  3 
                    
        1967           1.029,3              56                     48                  5  
        
        1968          1.219,5               69                     59                 7              max βροχής 
 
        1969           663,0                 53                     31                1 
 
        Μ.Ο.          890,32                58,7                  32,6            3,3      
 
  
 
Ομβροθερμικό διάγραμμα δεν είναι δυνατό να κατασκευαστεί γιατί οι παρατηρήσεις του σταθμού 
αυτού για το ύψος των κατακρημνισμάτων δίδονταν στο σύνολο του κάθε έτους και όχι κατά μήνα. 
 Αναφέρονται όμως στην διαχειριστική έκθεση του δάσους Τατοίου της περιόδου 1978 -  
1983  τα εξής : 
1. Την μεγαλύτερη συχνότητα βροχών παρουσιάζει ο Χειμώνας και κατόπιν το Φθινόπωρο. Το 

Καλοκαίρι έχουμε την ελάχιστη βροχόπτωση. 
2. Το μέγιστο ύψος βροχής ανήκει στον μήνα Ιανουάριο και το ελάχιστο τον Αύγουστο που είναι και 

ο ξηρότερος μήνας. 
 
 Από την ανάλυση του πίνακα 16  προκύπτει ότι ο μέσος αριθμός ημερών βροχής κατ’ έτος 
ανέρχεται σε 58,7 ημέρες, το δε μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται σε 890,32 mm. Ο κ. 
Μαυρομμάτης στην εργασία του “Το βιοκλίμα της Ελλάδας” στηρίζεται σε άλλα στοιχεία, που εμείς 
δεν γνωρίζουμε και δίδει μέσο ετήσιο ύψος βροχής για το Τατόι (Δεκέλεια) 772,9 mm. 
 
V.  ΧΙΟΝΙ 
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    Το μέσο ύψος χιονιού για τον σταθμό του δάσους Τατοίου ανέρχεται σε 32,6  mm κατ’ έτος, οι δε 
ημέρες χιονιού σε 3,3 ανά έτος.  
   2.2.8.4   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α/ΜΙΟΥ ΤΑΤΟΙΟΥ 
 
   Ο σταθμός αυτός βρίσκεται σε υψόμετρο 234,7 μέτρων και διαθέτει τις πλέον μακροχρόνιες 
παρατηρήσεις για την περιοχή (1956 - 1992). Τα  μετεωρολογικά  στοιχεία  του  σταθμού  αυτού  
λόγω  του  όγκου  τους  περιελήφθηκαν  στο  παράρτημα  Κ΄  της  μελέτης «Κλιματικά και  
μετεωρολογικά  στοιχεία» . 
 
   Από την ανάλυση των παρατηρήσεων του σταθμού αυτού προκύπτουν τα εξής : 
 
I.  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
    Η μέση ετήσια θερμοκρασία για την περίοδο 1956 - 1992 ανήλθε στους 16,4C. 
 
    Πίνακας  17  (1956 - 1992) 
 
       

Μήνας Μέση 
 

Μέσος όρος 
Μεγίστης 

Μέσος όρος 
Ελαχίστης 

Ι 7,3 11,8 3,1 
Φ 7,9 12,5 3,5 
Μ 10,1 14,8 5,0 
Α 14,3 19,5 7,7 
Μ 19,4 24,8 11,7 
Ι 24,4 29,6 15,9 
Ι 26,6 31,8 18,9 
Α 26,2 31,6 19,1 
Σ 22,1 27,9 15,5 
Ο 16,9 22,3 11,7 
Ν 12,6 17,7 7,7 
Δ 9,0 13,5 4,8 



ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1956-1992
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 Διαγ. Κ6 
   
 
   Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτουν :  
 
1. Ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος με μέση θερμοκρασία 26,6C. Τον ίδιο μήνα παρατηρήθηκε 

και η μέση μέγιστη θερμοκρασία (31,8C). Ακολουθεί ο μήνας Αύγουστος με μέση θερμοκρασία 
26,2C και μέση μεγίστη 31,6C. 

2. Ο ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 7,3C, μέση ελαχίστη θερμοκρασία 
3,1C και απόλυτη ελάχιστη -8,8C. Ακολουθούν ο Φεβρουάριος με 7,9C, 3,5C και -8,2C 
αντίστοιχα και έπεται ο Δεκέμβριος με 9C, 4,8C και -5C αντίστοιχα. 
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ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1956-1992
ΣΤΑΘΜΟΣ  ΤΑΤΟΙΟΥ
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      Διαγ. Κ7 
 
 
    Από το ανωτέρω ομβροθερμικό διάγραμμα προκύπτει ότι η ξηροθερμική περίοδος για τον 
σταθμό του Α/μίου Τατοίου αρχίζει από τον Απρίλιο και τελειώνει τέλος Σεπτεμβρίου, 
παρουσιάζοντας τον Αύγουστο τις χαμηλότερες βροχοπτώσεις (Μ.Ο. 3,5 mm) και τις υψηλότερες 
θερμοκρασίες (Μ.Ο. 26,2C). 
 
 
ΙΙ. ΒΡΟΧΗ 
 
   Οι βροχές στο Τατόι εμφανίζονται το Φθινόπωρο (28%), τον Χειμώνα (46%) και  την Ανοιξη 
(21%). Το Καλοκαίρι είναι πολύ ξηρό (5%). Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής για την περίοδο 1956 - 
1992 ανήλθε σε 427,5 mm. Το μήνα Δεκέμβριο πέφτουν οι περισσότερες βροχές 74,4 mm και 
ακολουθεί  ο  Ιανουάριος με 67,2 mm και ‘επεται ο Νοέμβριος με 54,3 mm (Διάγραμμα  Κ8, Πίν. 
Μ10). Ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών βροχής για το Τατόι ανέρχεται σε 81,3 ημέρες. Τη 
μεγαλύτερη συχνότητα βροχερότερων ημερών παρουσιάζει ο Δεκέμβριος με 12,3 ημέρες και 
ακολουθεί ο Ιανουάριος με 11 ημέρες (Διάγραμμα Κ9, Πίν. Μ11).   
ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 
    Η μέση σχετική υγρασία για την περίοδο 1956 - 1992 ανήλθε στο 62,81%. Ο  Δεκέμβριος είναι ο 
μήνας με τη μεγαλύτερη σχετική υγρασία 77,2% και   κολουθεί ο Ιανουάριος με 76,2% και ο 
Νοέμβριος με 75,3% (Διάγραμμα Κ10, Πίν. Μ10). 
 
 
IV. ΧΙΟΝΙ 
    Ο συνολικός αριθμός ημερών χιονιού στο Τατόι ανέρχεται σε 5,5 το χρόνο. Τα  πρώτα χιόνια 
εμφανίζονται τον Δεκέμβριο και τα τελευταία τον Μάρτιο. Τον  Ιανουάριο έχουμε τον μεγαλύτερο 
αριθμό ημερών χιονιού (2,1 ημέρες) και  ακολουθεί ο Φεβρουάριος με 1,8 ημέρες (Διάγραμμα Κ11, 
Πίν. Μ11). 
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V. ΧΑΛΑΖΙ 
   Το χαλάζι δεν παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα στο Τατόι. Συνολικά κατ΄ έτος έχουμε 0,8 ημέρες 
χαλάζης κατά μέσο όρο (Διάγραμμα Κ12, Πίν. Μ11). 
 
 
VI. ΠΑΓΕΤΟΣ 
     Το φαινόμενο του παγετού δεν είναι συχνό στο Τατόι. Εχουμε κατά μέρσο όρο  μόνο 0,8 ημέρες 
παγετού το χρόνο, με μεγαλύτερη συχνότητα τον μήνα  Ιανουάριο με 0,4 ημέρες και τον  Δεκέμβριο 
με 0,2 ημέρες (Διάγραμμα Κ13, Πίν. Μ11). 
 
 
VII. ΟΜΙΧΛΗ 
      Δεν παρατηρούνται συχνές ομίχλες στο Τατόι. Ο μέσος ετήσιος αριθμός ομίχλης μόλις 
ανέρχεται στις 3,5 ημέρες. Η μεγαλύτερη συχνότητα   παρατηρείται τους μήνες Νοέμβριο (0,5), 
Δεκέμβριο (0,5), Ιανουάριο (0,5) και     Φεβρουάριο (0,5). (Διάγραμμα  Κ14, Πίν. Μ11). 
 
 
VIII. ΑΝΕΜΟΣ 
       Στο Τατόι φυσούν συχνά ισχυροί άνεμοι.Από το διάγραμμα  Κ15 και τον Πίνακα Μ11 προκύπτει   
ότι κατά μέσο όρο ετησίως έχουμε 23 ημέρες με ανέμους έντασεις 6 μποφόρ  και 2,5 ημέρες με 
ανέμους έντασης 8 μποφόρ. 
       Η μεγαλύτερη συχνότητα ανέμων έντασης 6 μποφόρ παρουσιάζεται τον Αύγουστο (μελτέμια) 
και ακολουθεί ο Ιανουάριος και ο Μάρτιος (ισχυροί  Βορειάδες). Κατά την επικίνδυνα ξηροθερμική 
περίοδο των μηνών Ιουλίου - Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έχουμε κατά μέσο όρο 8,6 ημέρες με 
ένταση   ανέμου 6 μποφόρ και 0,6 ημέρες με ένταση 8 μποφόρ. 
 
 
 

 
 
                ΠΙΝΑΚΑΣ  18 

Ανακατασκευασμένο  ύψος  κατακρημνισμάτων  των  υδρολογικών ετών  
1922-23  έως  και  1951-52 

  
  

Α/Α Υδρολογικό  Ανακατασκευασμένο  ύψος 
 έτος βροχής  (mm) 

1 1922-23 417,0 
2 1923-24 326,7 
3 1924-25 513,6 
4 1925-26 429,1 
5 1926-27 513,6 
6 1927-28 483,5 
7 1928-29 519,7 
8 1929-30 549,9 
9 1930-31 737,1 

10 1931-32 495,5 
11 1932-33 465,3 
12 1933-34 694,8 
13 1934-35 417,0 
14 1935-36 453,2 
15 1936-37 411,0 
16 1937-38 447,2 
17 1938-39 471,4 
18 1939-40 501,6 
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19 1940-41 386,8 
20 1941-42 658,6 
21 1942-43 398,9 
22 1943-44 586,1 
23 1944-45 374,7 
24 1945-46 562,0 
25 1946-47 392,9 
26 1947-48 435,1 
27 1948-49 634,4 
28 1949-50 362,7 
29 1950-51 628,4 
30 1951-52 362,7 

  
Συντελεστής  προσδιορισμού : r²  = 0,7117 

 
2.2.9 ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 
 
 Η περιστασιακή μόνο λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού Πάρνηθας και του δάσους 
Τατοίου είχε σαν αποτέλασμα τα στοιχεία για το κλίμα και τα μετεωρολογικά φαινόμενα στον κυρίως 
ορεινό όγκο της Πάρνηθας αυτών να είναι περισσότερο ενδεικτικά παρά απόλυτα. 
 Σημαντικές διευκρινήσεις για το κλίμα του ορεινού όγκου παρέχονται επίσης από 
ανθρώπους που διαβιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο βουνό. Σύμφωνα με τις “μαρτυρίες” των 
ανθρώπων αυτών, το μέγιστο των βροχοπτώσεων στις περιοχές άνω των 1.000 μέτρων 
σημειώνονται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Το Καλοκαίρι δεν βρέχει καθόλου. Τους 
πρώτους φθινοπωρινούς μήνες και τους τελευταίους ανοιξιάτικους μήνες οι βροχές είναι 
σποραδικές. 
  Τόσο το Φθινόπωρο όσο και το Χειμώνα η ομίχλη και ο παγετός είναι συχνά φαινόμενα 
στην Πάρνηθα. 
 Η διάρκεια και η ένταση των χιονοπτώσεων αποτελούν έναν από τους περισσότερο 
βαρυσήμαντους αλλά και απρόοπτους παράγοντες όσον αφορά το τοπικό κλίμα στον ορεινό όγκο. 
Οι χιονοπτώσεις ξεκινούν συνήθως στις αρχές και τα μέσα Δεκεμβρίου και συνεχίζονται μέχρι και το 
τέλος του Φλεβάρη. Ωστόσο η συχνότητα των χιονοπτώσεων και το πόσες μέρες θα μείνει το 
έδαφος χιονοσκεπές, κάθε χρόνο ποικίλει σε μεγάλο βαθμό. 
 Τις χρονιές 1987 και 1989 το χιόνι και στην ψηλότερη κορυφή της Καραβόλας (1490 μ) δεν 
ξεπέρασε τα 10 cm. Το Χειμώνα του 1990 το στρώμα του χιονιού έφτασε μέχρι τα 1,5 m. Το δε 
Χειμώνα του 1991 - 1992 η πρώτη χιονοθύελα σημειώθηκε στις 6/12/91 και έφτασε τα 1 - 4 m, 
κάλυψε το έδαφος των πλαγιών της Καραβόλας μέχρι και τον Απρίλιο του 1992 (122 ημέρες), 
οπότε και άρχισε να λιώνει. 
 Επιπλέον εμπειρικά στοιχεία αναφέρουν ότι οι κατώτερες απόλυτες θερμοκρασίες (ABS T 
min) για την κορυφή του βουνού είναι κατά μέσο όρο -2C Νοέμβριος, -8C Δεκέμβριος - Ιανουάριος, 
-3C Φεβρουάριος, 0C Μάρτιος, 4C Απρίλιος και 7C Μάιος. Για τους καλοκαιρινούς και τους 
φθινοπωρινούς μήνες σημειώνεται ότι οι θερμοκρασίες στην ανώτερη ζώνη του ελατοδάσους είναι 4 
- 6C, χαμηλότερες σε σύγκριση με εκείνες στο λεκανοπέδιο. 
 Τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία που εκτέθηκαν στους παραπάνω πίνακες για τον 
ορεινό όγκο της Πάρνηθας, όσο περιορισμένα και αν είναι, εν τούτοις συμφωνούν κατά πολύ με τα 
εμπειρικά στοιχεία που προαναφέρφηκαν. 
 Το συνολικό ύψος βροχής π.χ. στη ζώνη της ελάτης είναι περίπου διπλάσιο εκείνου στο 
Τατόι (789,3 mm στο σταθμό Αγ. Τριάδας, 1020 υψόμετρο για την πενταετία 1977 - 1982 και 412,9 
mm για τον σταθμό του Α/μίου Τατοίου για την ίδια περίοδο. 
 Από το ομβροθερμικό διάγραμμα του σταθμού του ΙΓΜΕ στην Πάρνηθα, προκύπτει ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού ύψους βροχής στα ορεινά του βουνού, οφείλεται σαφώς στις 
αυξημένες βροχοπτώσεις κατά τους υγρούς μήνες και όχι στους θερινούς μήνες. Η ξηρή περίοδος 
στην κορυφή της Πάρνηθας (ζώνη της ελάτης) είναι το ίδιο ξηρή με την περιοχή του Α/μίου Τατοίου. 
 Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται στα ορεινά της Πάρνηθας είναι σαφώς μικρότερες από 
τις αντίστοιχες θερμοκρασίες των χαμηλών υψομέτρων. Από την σύγκριση των μέσων μηνιαίων 
θερμοκρασιών των σταθμών Α/μίου Τατοίου (υψόμετρο 234,7 μ.) του δάσους Τατοίου (υψόμετρο 
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478 μ.) και του σταθμού της Πάρνηθας (υψόμετρο 1020 μ.) προκύπτει ότι η θερμοκρασιακή 
διαφορά μεταξύ των ανωτέρω σταθμών κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 C. Σε θεωρητικό βέβαια επίπεδο 
η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται κατά 6C ανά 1.000 μέτρα υψόμετρο. 
 Οι χιονοπτώσεις είναι ένα σημαντικό κλιματολογικό στοιχείο, που μαζί με το ετήσιο ύψος 
βροχής και την θερμοκρασία διαφοροποιείται έντονα ανάμεσα στα χαμηλότερα και ανώτερα 
υψόμετρα. Στα ορεινά οι χιονοπτώσεις είναι μεγαλύτερης ισχύος και διάρκειας, το δε χιόνι 
καθυστερεί περισσότερο να λιώσει. Η μεγάλη όμως διακύμανση των χιονοπτώσεων στην Πάρνηθα 
έχει σα συνέπεια την ανάλογη προσαρμογή της πανίδας που είναι υποχρεωμένη άλλοτε να 
κυκλοφορεί το 1/3 του χρόνου μέσα στο χιόνι και άλλοτε από τα μέσα του Γενάρη να κυκλοφορεί σε 
γυμνό έδαφος. Κάτι ανάλογο αντιστοιχεί και για την χλωρίδα που άλλοτε μένει καλυμένει για μήνες 
κάτω από το χιόνι και άλλοτε για ελάχιστο διάστημα. 
 
 Συμπερασματικά η διαφοροποίηση των κλιματικών συνθηκών στην Πάρνηθα έχει ως εξής : 
1. Η ανώτερη υψομετρική ζώνη (άνω των 1.000 μ) δέχεται διπλάσιες σχεδόν βροχοπτώσεις από τα 

χαμηλά υψόμετρα (412,9 mm στο Α/μιο Τατοίου έναντι 789,3 mm στη Πάρνηθα). 
2. Στο ενδιάμεσο ύψος των 500 μ το μέσο ύψος βροχής κατ΄έτος ανέρχεται σε 640 mm    περίπου. 
3. Οι βροχοπτώσεις και στους τρεις σταθμούς είναι άνισα κατανεμημένες κατά την διάρκεια του 

έτους και πέφτουν στην κυρίως υγρή περίοδο (τέλος Φθινοπώρου έως αρχές Ανοιξης). 
4. Η ξηρή περίοδος είναι το ίδιο ξηρή όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και στα μεγάλα και στα 

χαμηλά υψόμετρα, διαρκεί όμως περισσοτερό στα δεύτερα. 
5. Η μέση θερμοκρασία του αέρα είναι περίπου 6C χαμηλότερη στις κορυφογραμμές της Πάρνηθας 

απ’ ότι στους πρόποδες. 
6. Οι χιονοπτώσεις είναι περισσότερες στα ορεινά του βουνού παρά στις χαμηλότερες παρυφές 

του, ο αριθμός τους δε ποικίλλει πολύ από έτος σε έτος. 
7. Κάθε 3 με 4 χρόνια έχουμε μια ξηρή χρονιά στην οποία τα κατακρημνίσματα εμφανίζονται 

μειωμένα σε ποσοστό μέχρι και 40%. 
 Τέλος συσχετίζοντας το σύνολο των πληροφοριών που προέκυψαν από την ανάλυση των 
κλιματικών δεδομένων των σταθμών της της Πάρνηθας, του δάσους Τατοίου και του Α/μίου 
Τατοίου, με τα στοιχεία του χάρτη των βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδας προκύπτει ότι στον 
ορεινό όγκο της Πάρνηθας επικρατούν οι εξής κλιματικοί χαρακτήρες του μεσογειακού κλίματος : 
1. Στις υψηλότερες κορυφές της κεντρικής Πάρνηθας (Καραβόλα, Ορνιο, Λαγός κτλ.) επικρατεί το 

υπομεσογειακό κλίμα (Χάρτης  8 ). 
2. Σε υψόμετρα από 700 έως 1.100 μ. περίπου επικρατεί το ασθενές μεσομεσογειακό κλίμα. 
3. Στις Β, ΒΑ και ΝΑ περιοχές της Πάρνηθας από υψόμετρο 400 έως 700 μ. επικρατεί το έντονο 

μεσομεσογειακό κλίμα. 
4. Στις Ν και ΝΔ περιοχές από υψόμετρο 100 έως 600 μ. περίπου επικρατεί το ασθενές 

θερμομεσογειακό κλίμα. 
 
 Τα γενικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω τύπων αναλύθηκαν διεξοδικά προηγουμένως. 
 Με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία των ανωτέρω σταθμών  και με το βιοκλιματικό χάρτη της 
Ελλάδας το κλίμα της Πάρνηθας είναι μέσο-μεσογειακό μέχρι τα 700 μ. για τις βόρειες και τα 1.000 
μ. για τις νότιες πλευρές πλευρές με αριθμό βιολογικών ξηρών ημερών που κυμαίνεται μεταξύ 75 
και 100 για τα προαναφερόμενα υψόμετρα και προς την κορυφή, μετατρέπεται σε ασθενές μέσο-
μεσογειακό με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών που κυμαίνεται μεταξύ 40 και 75. 
 Τέλος στην χαμηλότερη περιοχή η οποία προς τα άνω χαρακτηρίζεται από τα ψυχρά όρια 
του σχίνου 500 μ περίπου, το κλίμα είναι ασθενές θερμομεσογειακό με αριθμό βιολογικά ξηρών 
ημερών 100 και 125. 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ  ΚΥΡΙΩΝ  ΦΥΤΟΔΙΑΠΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΔΡΥΜΟΥ 

 
2.2.10.8.1 Δάσος Ελάτης 
 
1.  Γενικά 
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Το δάσος ελάτης της Πάρνηθας έχει συνολική έκταση  34.822,7057 στρ. εκ των οποίων τα 
29.422,7057 στρ. είναι δημόσιες εκτάσεις, τα 4.900 στρ. είναι δημόσιες διακατεχόμενες εκτάσεις, και  
τα  500  στρ. ιδιωτικές  εκτάσεις. 

Το δάσος αυτό καταλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές του όρους της Πάρνηθας από 
υψόμετρο 900-1400 μ., και είναι το πλησιέστερο ελατοδάσος στην πρωτεύουσα του Κράτους. 

Με την ίδρυση του εθνικού Δρυμού Πάρνηθας το 1961, το μεν δημόσιο ελατοδάσος 
εντάχθηκε στον πυρήνα του δρυμού, το υπόλοιπο δε στην περιφερειακή του ζώνη. 
 
  Η πρώτη συστηματική καταγραφή της κατάστασής του έγινε το 1961 από τον δασολόγο κ. 
Κ. Μακρή μετέπειτα καθηγητή της δασολογικής σχολής του Α.Π.Θ., στα πλαίσια συντάξεως του 
πρώτου διαχειριστικού σχεδίου του Δρυμού 1961 - 1971. 

Το σχέδιο αυτό υπήρξε πλήρες και με πρωτοποριακές για την εποχή του απόψεις και έθεσε 
σε ορθή βάση την διαχείριση του ελατοδάσους Πάρνηθας. Δυστυχώς όμως εφαρμόστηκε μόνο εν 
μέρει, γιατί εν τω μεταξύ ενέσκηψε επιδημία φλοιοφάγων και ξυλοφάγων εντόμων που νέκρωναν 
χιλιάδες έλατα το χρόνο, και έτσι η σχεδιασθείσα διαχείριση ανατράπηκε από τα πράγματα. 

Η επιδημία αυτή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουν 
υλοτομηθεί από το 1961 έως και το 1995 70.000 m3 απονεκρωθέντων ατόμων ελάτης και άλλη 
τόση περίπου ποσότητα να έχει παραμείνει ανυλοτόμητος στο δάσος λόγω του καθεστώτος του 
δρυμού. 

Το δασαρχείο Πάρνηθας στα πλαίσια σύνταξης του παρόντος σχεδίου προέβη στην 
απογραφή και μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών του ελατοδάσους ήτοι έκτασης, ογκομετρικών 
και  προσαυξητικών στοιχείων, αναγέννησης και γενικά της δομής του, καθώς επίσης και στην 
διαχρονική πορεία της εξέλιξης της ξήρανσής του που έχει λάβει ανησυχητικό χαρακτήρα τα 
τελευταία 30 χρόνια, σε βαθμό που να απειλείται η ίδια η ύπαρξή του. Η εργασία αυτή αποτέλεσε το 
παράρτημα Δ  της παρούσης μελέτης .   
 
- Διαχείριση ελατοδάσους στο παρελθόν. 
 

Η διαχείριση του ελατοδάσους Πάρνηθας μέχρι την ίδρυση του εθνικού δρυμού Πάρνηθας 
υπήρξε χαλαρή.   

Για μερικά τμήματά του με διάφορο ιδιοκτησιακό καθεστώς συνετάγησαν οι εξής 
προσωρινές διαχειριστικές εκθέσεις κατά το παρελθόν. 
 
 
1.  Δημόσιο ελατοδάσος Φυλής 
 

Για το δάσος αυτό συνετάγησαν 4 διαχειριστικές εκθέσεις. Η πρώτη συνετάγει το 1924 από 
τον δασάρχη Λιακάκο, η δεύτερη το 1934 από τον δασάρχη Διαπούλη, η τρίτη από τον δασάρχη 
Βλησίδη για την περίοδο 1948 - 1953 και η τέταρτη από τον δασάρχη Μίσιο για την περίοδο 1971 - 
1975. 

Στις δύο πρώτες προσωρινές διαχειριστικές εκθέσεις γίνεται  αδρομερής               
περιγραφή της θλιβερής καταστάσεως του δάσους στην  οποία  οδηγήθηκε  από  την  έντονη 
λαθροϋλοτομία, χωρίς να γίνεται διαίρεση του δάσους σε τμήματα και συστάδες, το δε 
προτεινόμενο λήμμα αναφέρεται στο σύνολο του δάσους, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για τους 
απαραίτητους δασοκομικούς χειρισμούς προς ανόρθωσή του. 

Στις δύο τελευταίες εκθέσεις γίνεται λεπτομερής περιγραφή του δάσους κατά τμήματα και  
συστάδα, τίθεται σαφώς ο σκοπός της δασοπονίας, καταρτίστηκαν πίνακες υλοτομίας με ετήσιο 
λήμμα κατά συστάδα, και προτείνονται συγκεκριμένοι δασοκομικοί χειρισμοί για την επίτευξη του 
τεθέντος σκοπού. 

Η έλλειψη όμως του απαραίτητου δασικού προσωπικού και των αναγκαίων πιστώσεων του 
δασαρχείου Πάρνηθας, είχαν σαν αποτέλεσμα και οι δύο αυτές εκθέσεις να εφαρμοστούν μόνο ως 
προς το καθορισθέν λήμμα. 

Χωρίς να επακολουθήσουν οι προβλεπόμενοι δασοκομικοί χειρισμοί (αναδασώσεις, 
καλλιέργειες κ.τ.λ.) με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης του 
ξυλώδους κεφαλαίου του δάσους αυτού. 

Μετά την λήξη της ισχύος της τελευταίας διαχειριστικής έκθεσης (1971 - 1975) δεν συνετάγει 
ακόμα νέα μελέτη του δάσους Φυλής. 
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2. Ιδιωτικό ελατοδάσος Γκούρας. 
 

Για το δάσος αυτό δεν συντάχθηκε ποτέ διαχειριστική έκθεση. Οι καρπώσεις γίνονταν με 
πίνακες υλοτομίας και  μέγα τμήμα του  κατεστράφη  κατά τις πυρκαϊές των ετών 1931 και 1945. Η 
φυσική αναγέννησή του επετεύχθη σε μεγάλο τμήμα του ικανοποιητικά. 
 
 
3. Δημόσιο διακατεχόμενο ελατοδάσος Λοιμικού. 
 

Το δάσος αυτό διαχειρίζονταν σαν ενιαίο δάσος με το όμορο δημόσιο διακατεχόμενο δάσος 
Σαλονίκης μέχρι το έτος 1851. Εκτοτε διαχειρίζονται σαν ξεχωριστά δάση. 

Το δάσος Λοιμικού μέχρι το έτος 1937 διαχειρίζονταν με ειδικές εγκριτικές διαταγές του Υπ. 
Γεωργίας και πίνακες υλοτομίας. 

Το έτος 1937 συντάχθηκε η πρώτη διαχειριστική έκθεση (ισχύος 1937 - 1942)  βάσει της 
οποίας απολήφθηκαν  390 περίπου τόνοι καυσοξύλων ελάτης. 

Κατά τα έτη 1947 - 1952 με πίνακες υλοτομίας και εγκριτικές δ/γές απελήφθησαν επίσης 600 
τόνοι καυσοξύλων ελάτης εκ των οποίων οι 100 τόνοι προέρχονταν από (καψάλα) και οι υπόλοιποι 
από ξηρά ιστάμενα και κατακείμενα άτομα ελάτης. 

Το έτος 1953 συντάχθηκε η β’ διαχειριστική έκθεση του δάσους με βάση την οποία 
απολήφθηκαν 329 m3  στρογγυλής ξυλείας ελάτης και 1613 τόνοι καυσόξυλων. 

Από το 1957 έως και το 1977 απελήφθησαν με πίνακες υλοτομίας 3099 τόνοι καυσόξυλων 
και ξύλων θρυμματισμού ελάτης. 

Το 1979 συντάχθηκε διαχειριστική μελέτη πενταετούς ισχύος βάσει της οποίας 
απελήφθησαν 1400 τόνοι καυσόξυλων και ξύλων θρυμματισμού ελάτης. 

Τέλος το 1991 συντάχθηκε πίνακας υλοτομίας για την απομάκρυνση των αποξηραθέντων 
ατόμων ελάτης συνεπεία προσβολών του εντόμου Gryphalus piceae.  

Η κάρπωση όμως αυτή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος εκ μέρους 
των υλοτόμων. 
 
 
4. Δημόσιο διακατεχόμενο ελατοδάσος Σαλονίκης. 
 

Το δάσος έχει έκταση 13.000 στρ. και  όπως προαναφέρθηκε μέχρι το έτος 1851 
διαχειρίζονταν σαν ενιαίο δάσος με το όμορο δάσος Λοιμικού. Εκτοτε διαχειρίζεται σαν αυτοτελές 
δάσος. 

Η διαχείρισή του μέχρι το 1966 γίνονταν με πίνακες υλοτομίας και εγκριτικές δ/κές του Υπ. 
Γεωργίας. Στο χρονικό αυτό διάστημα απελήφθησαν διάφορα μικροποσά ξυλείας ελάτης, 
δεδομένου ότι η έκταση του ελατοδάσους της Σαλωνίκης είναι μικρή και σημαντικό τμήμα του 
καταστράφηκε από πυρκαϊά το 1944. 

Το 1966 συντάχθηκε η πρώτη διαχειριστική έκθεση για την περίοδο 1966 έως 1971, βάσει 
της οποίας απολήφθηκαν μικροποσά ξυλείας ελάτης. Με την λήξη της ισχύος της συνετάγει νέα 
έκθεση για την περίοδο 1971 - 1975, με την οποία επίσης απολήφθηκαν μικροποσά καυσοξύλων 
ελάτης. 

Τέλος η τελευταία έκθεση συνετάγει το 1979 για την περίοδο 1979 - 1984 με την οποία 
απελήφθησαν 283 τόνοι καυσοξύλων και ξύλων θρυμματισμού ελάτης. Εκτοτε δεν συνετάγει νέα 
έκθεση ούτε καρπώσεις έγιναν. Οι πίνακες υλοτομίας που συντάχθηκαν το 1991 για την 
απομάκρυνση των ξερών ατόμων ελάτης από την επιδημία του Gryphalus Piceae, δεν  
εφαρμόστηκαν λόγω μη εξευρέσεως κατάλληλου συνεργείου υλοτόμων.   
 
5.  Ελατοδάσος ΕΟΤ Πάρνηθας 
 

Για το δάσος αυτό εκτάσεως 1905 στρ. που περιελήφθη στον πυρήνα του εθνικού δρυμού 
Πάρνηθας, συντάχθηκε η Α΄ διαχειριστική έκθεση το έτος 1945 από τον δασολόγο κ. Δ. Θαλασινό. 
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Σαν σκοπός της διαχείρισης ετέθει η περιποίηση και αξιοποίηση του δάσους ώστε να 
ανταποκριθεί καλύτερα ως χώρος ιάσεως και αναρρώσεως των φυματικών ασθενών του 
λειτουργούντος τότε εντός του δάσους αυτού Σανατορίου της Πάρνηθας. 

Η έντονη ξήρανση ιστάμενων ελατοδένδρων κατά το 1947 είχε σαν αποτέλεσμα την 
τροποποίηση της συνταχθείσας διαχειριστικής έκθεσης. Από την υλοτομία των αποξηραθέντων 
ελατοδένδρων παρήχθησαν 200 τόνοι καυσόξυλων, ήτοι υλοτομήθηκαν περίπου  2 m3 / Ha. 

Με την ίδρυση του Εθνικού δρυμού Πάρνηθας εντάχθηκε στον πυρήνα του και διαχειρίζεται 
ενιαία με το υπόλοιπο ελατοδάσος του δρυμού.  

Παρά την από πολλών ετών διακοπή της λειτουργίας του Σανατορίου λόγω ανυπαρξίας 
πλέον αντικειμένου, και την ίδρυση του Ε. Δ. Πάρνηθας στη θέση “λάκα Παλαιοχωρίου” του δάσους 
αυτού εξακολουθούν ακόμα να κατασκηνώνουν 30 - 40 οικογένειες παλαιών κατοίκων του 
Μενιδίου, δημιουργώντας πλείστα όσα προβλήματα στην διαχείριση του δρυμού. 
 
 
6.  Ελατοδάσος Ο.Δ.Ε.Π Πάρνηθας 
 

Το δάσος αυτό απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά υπέρ του δημοσίου με την ίδρυση του εθνικού 
δρυμού Πάρνηθας και εντάχθηκε στον πυρήνα του. 

Αναφέρεται από τον κ. Μακρή ότι συντάχθηκε διαχειριστική έκθεση το έτος 1937 από τον 
δασολόγο κ. Κ. Βοζά για το δάσος αυτό, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη λόγω της 
σχετικής αδιαφορίας του Ο.Δ.Ε.Π.  
 
  
7.  Δημόσιο δάσος Αχαρνών και Ανω Λιοσίων. 
 

Για το δάσος αυτό μέχρι το 1961 δεν είχε συνταγεί καμία διαχειριστική έκθεση. Η έντονη 
καυσοξύλευση, η λαθροϋλοτομία και η αλόγιστη βόσκηση το οδήγησαν σε θλιβερή κατάσταση από 
την άποψη της ποσότητας, ποιότητας και σύνθεσης του ξυλώδους κεφαλαίου του, της αναγέννησής 
του κ.τ.λ. 

Η πρώτη διαχειριστική έκθεση συνετάγει από τον δασολόγο κ. Κ. Μακρή για την περίοδο 
1961 - 1971. 

Η έκθεση αυτή υπήρξε πλήρης, με πρωτοποριακές για την εποχή της απόψεις και έθεσε τις 
βάσεις για τη σωστή διαχείριση του ελατοδάσους της Πάρνηθας το οποίο υπάχθει στον πυρήνα του 
εθνικού δρυμού Πάρνηθας με την έναρξη της ισχύος της έκθεσης αυτής. 

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται με σαφήνεια η οπισθοδρομική πορεία εξέλιξης του 
ελατοδάσους και η εικόνα γενικής παρακμής που εμφανίζει λόγω της έντονης κακοποίησής του στο 
παρελθόν, και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την ανόρθωσή του και την ανανέωσή του. 

 
Οι σκοποί που έπρεπε να εκπληρωθούν με την εφαρμογή της μελέτης ήταν : 

 
1) Η ανανέωση των συστάδων με την απομάκρυνση των υπέργηρων και ασθενών ατόμων ελάτης. 
 
2) Η προστασία και βελτίωση της πλούσιας χλωρίδας της περιοχής. 
 
3) Η δημιουργία ζωνών απόλυτης προστασίας της φύσης, όπου η εξέλιξη θα συντελείται χωρίς 

ανθρώπινη επέμβαση. 
 
4) Η προστασία και ο εμπλουτισμός της πανίδας. 
 
5) Η διατήρηση των γεωμορφικών σχηματισμών και των υπαρχόντων τοπίων. 
 
6) Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για επιστημονική έρευνα. 
 
7) Η δημιουργία συνθηκών για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων. 
 
8) Η καθιέρωση ειδικών εορτών του δάσους. 
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9) Η ίδρυση δασικών φυτωρίων, Arboretum, δενδροστοιχιών κ.τ.λ.       
                                                                                                  
10) Η ίδρυση δασικού μουσείου και εκτροφείου θηραμάτων 
 
11) Η διεξαγωγή ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για δασικούς υπαλλήλους. 
 
12) Η οργάνωση χώρων κατασκήνωσης. 
 
13) Κατασκευή δασικών κτιρίων και ολοκλήρωση του δασικού οδικού δικτύου. 
 

Οι τεθέντες όμως σκοποί με την μελέτη αυτή κατά μικρό μόνο ποσοστό επιτεύχθηκαν. 
Ολοκληρώθηκε το προβλεπόμενο οδικό δίκτυο, δημιουργήθηκαν χώροι αναψυχής για τον 
πληθυσμό της Αθήνας και προστατεύθηκε αρκετά καλά το δάσος από τις πυρκαϊές. 

Η αναγκαία όμως ανανέωση του δάσους με την δημιουργία δασοσυστάδων αποτελούμενων 
από υγιή άτομα με κανονική κατανομή ηλικιών και διαμέτρων που θα εκπλήρωναν τους 
πολλαπλούς σκοπούς του δάσους δεν επιτεύχθηκε. 

Τα έργα και οι εργασίες που προβλέπονταν και κυρίως το ευρύ αναδασωτικό πρόγραμμα 
δεν πραγματοποιήθηκαν. Αντίθετα η συνεχιζόμενη για 35 χρόνια έντονη ξήρανση της ελάτης, είχε 
σαν αποτέλεσμα το μέσο ξυλώδες κεφάλαιο να μειωθεί από 155 m3 /Ha το 1961 σε 90 m3 /Ha το 
1995 και η κατανομή του να αλλάζει μεν ριζικά χωρίς όμως να επιτευχθεί η κανονικότητα. 

Ετσι ενώ το 1961 η αναλογία του ξυλώδους όγκου στις ανά κλάσεις διαμέτρους, ανωτάτη  
μέση  κατωτάτη  ήταν  6,8 : 2,4 : 0,8 το 1995 ευρέθει 3,55 : 3,9 : 2,5 αντί του κανονικού 5 : 3 : 2.   
 
 
1.  ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΔΑΣΟΥΣ 
 
 
1. Δομή του ελατοδάσους στο παρελθόν 
 

Για το δάσος ελάτης της Πάρνηθας υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές από πολύ παλιά 
(William Leake 1806, Δασάρχης Βαλσαμάκης 1852, Δασάρχης Φυλακτός 1917, Δασάρχης 
Χριστοδουλόπουλος 1930, Δασολόγος Γραικιώτης 1957, Δασολόγος Δ. Καϊλίδης 1961), από τις 
οποίες μπορεί να συναχθεί ένα γενικό συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα γηρασμένο δάσος με 
πολλά προβλήματα. 

Η πρώτη συστηματική περιγραφή του έγινε από τον δασολόγο κ. Κ. Μακρή στα πλαίσια 
σύνταξης του Α΄ διαχειριστικού σχεδίου 1961 - 1971. 

Σύμφωνα με τον συντάκτη “το ελατοδάσος Πάρνηθας παρουσιάζει εις τον επισκέπτην μίαν 
θλιβερήν εικόνα εντόνου οπισθοδρομικής εξελίξεως και παρακμής, ένα είδος νόσου γεροντιάσεως 
και μαρασμού από την οποίαν το ταχύτερο πρέπει να απαλλαγεί. Διά τούτο  
πρέπει η πάσει θυσία επίτευξις της αναγεννήσεως φυσικής και τεχνητής να αποτελέσει θεμελιώδες 
καθήκον και αδιάκοπον προσπάθειαν του δασοτέχνου”. 

Για το λόγο αυτό προτείνει ο υπό ίδρυση τότε εθνικός δρυμός Πάρνηθας να αποκαλείται 
“Εθνικός δρυμός περιορισμένης εκμετάλλευσης”, στον οποίο θα επιτρέπονται περιορισμένοι 
δασοκομικοί χειρισμοί επί σειράν δεκαετιών, μέχρι να επιτευχθεί πλήρως ανανέωση της 
δενδρώδους δασικής βλάστησης, με παράλληλη βέβαια ικανοποίηση των αναγκών αναψυχής του 
πληθυσμού της Πρωτεύουσας και την εκπλήρωση των προστατευτικών και λοιπών ιδιοτήτων του 
δάσους.   
 
 
2.  Δομή του ελατοδάσους σήμερα 
 

Αν και η γενική εικόνα του ελατοδάσους που δίδουν οι ανωτέρω περιγραφές δεν είναι καλή, 
είναι γεγονός ότι η Κεφαληνική ελάτη παρά την έντονη όμως κακομεταχείρισή της, κατά το 
παρελθόν, κατόρθωσε να διατηρηθεί επί αιώνες στην Πάρνηθα και να αναγεννάται φυσικά. 

Εχει προσαρμοστεί αρκετά καλά στο δυσμενές κλιματοεδαφικό περιβάλλον της περιοχής, 
κατόπιν εξελίξεως αιώνων αποτελεί την ένωση KLIMAX, κατέστει είδος αναγκαίο και 
αναντικατάστατο που πρέπει να διατηρηθεί. 
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Σήμερα δημιουργεί αμιγείς συστάδες σε υψόμετρο 1000 μέτρων και άνω, και μικτές 
συστάδες Χαλεπίου Πεύκης και ελάτης καθώς και ελάτης και αειφύλλων πλατυφύλλων από 
υψόμετρο 700 - 1000 μέτρων. 

Σε καλούς σταθμούς η ανάπτυξή της είναι ικανοποιητική παρά τις δυσμενείς κλιματικές 
συνθήκες. 

Το ύψος των δένδρων ελάτης σε θερμές εκθέσεις και σε σκελετικά εδάφη κατέρχεται μέχρι 
τα 4 μέτρα, αν και η ηλικία τους μπορεί να υπερβαίνει τα 120 χρόνια. 

Σε καλούς όμως σταθμούςτο μέσο ύψος των δένδρων είναι 14 μέτρα και σπανίως ανέρχεται 
στα 16 και 18 μέτρα. 

Από την καμπύλη του μέσου ύψους και της μέσης ηλικίας , κατά διάμετρο (παρ.            Δ, 
Πιν. 5.3β ) προκύπτει ότι για να αποκτήσει ένα δένδρο ελάτης στην Πάρνηθα διάμετρο 10, 20, 40 
και 50 cm απαιτούνται  41, 73, 171, 247 χρόνια αντίστοιχα, το δε μέσο ύψος στις αντίστοιχες 
διαμέτρους θα είναι  5,38 , 8,60 , 12,30 , 13,61 μ.        

  
Διάμετρος Υψος   Ηλικία 

 θεωρητικά θεωρητικά 
8 4,448 35,61 

10 5,389 41,20 
12 6,190 46,29 
14 6,891 53,02 
16 7,519 59,33 
18 8,083 65,95 
20 8,602 72,93 
22 9,080 80,31 
24 9,525 88,12 
26 9,942 96,41 
28 10,333 105,21 
30 10,704 114,57 
32 11,055 124,52 
34 11,389 135,11 
36 11,707 146,37 
38 12,012 158,34 
40 12,304 171,07 
42 12,585 184,59 
44 12,856 198,94 
46 13,117 214,17 
48 13,369 230,30 
50 13,613 247,39 

 
2.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ 
 

Η έντονη λαθροϋλοτομία και βοσκή κατά το παρελθόν, οι πυρκαϊές που κατέστρεψαν 
σημαντικά τμήματά του καθώς και η επιδημία των εντόμων Gryphalus Piceae που συνεχίζεται για 
35 χρόνια και ξηραίνει χιλιάδες άτομα ελάτης κάθε χρόνο είχε σαν αποτέλεσμα, το δάσος αυτό να 
έχει τελείως ακανόνιστη δομή και να βρίσκεται ακόμα σε οπισθοδρομική εξέλιξη αν και πέρασαν 35 
χρόνια από την ίδρυση του εθνικού δρυμού Πάρνηθας και την ένταξή του σε αυστηρό καθεστώς 
προστασίας. 
 
 
3.  ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΛΑΤΗΣ 
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Για τον καθορισμό των ποιοτήτων δασικού τόπου λαμβάνονται εκάστοτε διάφορα κριτήρια, 
όπως το μέσο ύψος κάθε κλάσεως διαμέτρου, το ύψος του κορμού που έχει σαν κυκλική επιφάνεια 
την μέση κυκλική επιφάνεια, το μέσο ύψος σε ορισμένες ηλικίες κ.τ.λ. 

Η παραγωγικότητα κάθε σταθμού εκφράζεται πιστά από τον αντίστοιχο δασικό τύπο. Ο κ. 
Μακρής στην Α΄ διαχειριστική έκθεση του διακρίνει για το ελατοδάσος Πάρνηθας 3 μόνο ποιότητες 
τόπων I, II και III, που αντιστοιχούν στην III, IV και V ποιότητα της πενταβάθμιας κλίμακας. 
 
 
4.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΓΚΟΥ 
 

Η ανησυχητική εξέλιξη της ξήρανσης του ελατοδάσους Πάρνηθας, σε σημείο που να 
απειλείται ακόμη και η ύπαρξή του, οδήγησε την υπηρεσία μας στην εγκατάσταση δικτύου μόνιμων 
δοκιμαστικών επιφανειών, σε ολόκληρο το ελατοδάσος, ώστε να παρακολουθείται με κάθε 
λεπτομέρεια η πορεία της ξήρανσης κάθε χρόνο. 

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της “Δισταδιακής συστηματικής δειγματοληψίας” ελήφθησαν 33 
κύριες δοκιμαστικές επιφάνειες των 5 στρ. η κάθε μία, οι οποίες στην συνέχεια διακρίθηκαν σε 9 
δευτερεύουσες επιφάνειες 0.555 στρ. εκάστη και εξ αυτών με τυχαίο τρόπο επελέγησαν 2. 

Εντός των επιφανειών αυτών έγιναν πλήθος μετρήσεων όπως γενική παχυμέτρηση, 
υψομέτρηση 6 - 7 κυριαρχούντων και συγκυριαρχούντων ατόμων, λήψη 5 - 6 τρυπανιδίων, μέτρηση 
στηθιαίας ηλικίας, μέτρηση της αναγέννησης από ύψος 0.90 m έως την διάμετρο των 8 cm, 
μέτρηση της υποβλάστησης κ.τ.λ. 

Από την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων καταρτίστηκαν πίνακες και διαγράμματα 
όγκου απλής και διπλής εισόδου, πίνακες και διαγράμματα διαμέτρου και ύψους, διαμέτρου και 
ηλικίας, ύψους και ηλικίας, κατανομές κορμών κατά διάμετρο κ.τ.λ. 

Από την σύγκριση του καταρτισθέντος πίνακα όγκου με τον αντίστοιχο πίνακα όγκου του 
δεκαμερούς συστήματος ογκομετρικών και προσαυξητικών πινάκων για τα ελατοδάση της χώρας 
μας του αείμνηστου Ν. Παναγιωτίδη προκύπτει ότι ο πίνακας όγκου του ελατοδάσους της 
Πάρνηθας αντιστοιχεί στην κατηγορία (8) των όγκων του δεκαμέρους συστήματος. 
 

Με την χρήση των καταρτισθέντων πινάκων όγκου υπολογίστηκε με ακρίβεια το 
ξυλαπόθεμα, η κατ’ όγκο προσαύξηση, και η κατ’ όγκο ετήσια ξήρανση.Ολόκληρη η εργασία αυτή 
αποτέλεσε το παράρτημα   Δ  της παρούσης μελέτης. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν εν συντομία τα κύρια στοιχεία της εργασίας και τα 
σπουδαιότερα συμπεράσματά της. 
 
1)  Πίνακες όγκου - απλής και διπλής εισόδου 
2)  Κατανομή κορμών 
 
Η κατανομή των κορμών ελάτης ανά κλάση διαμέτρου όπως προέκυψε από την καταγραφή των 
στοιχείων υπαίθρου (1991) είναι η ακόλουθη : 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΤΟΜΩΝ  ΕΛΑΤΗΣ  ΑΝΑ  ΚΛΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 

    
Α/Α ΔΙΑΜΕΤΡΟ

Σ 
ΥΓΙΗ Χ.ΖΩΤΙΚ. ΝΕΚΡΑ  Φ. ΚΑΚΟΜ. VISCUM A. ΣΥΝΟΛΟ 

  (1) (2) (3)   (1+2-3)  
1 8 283 143 4 70 33 430  
2 10 238 132 13 81 39 383  
3 12 209 131 6 98 60 346  
4 14 183 111 8 78 48 302  
5 16 142 85 10 74 48 237  
6 18 122 87 4 77 73 213  
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7 20 100 102 7 81 77 209  
8 22 73 67 7 61 70 147  
9 24 73 71 5 65 67 149  

10 26 55 46 6 46 66 107  
11 28 43 47 4 43 43 94  
12 30 32 42 8 45 37 82  
13 32 29 35 4 26 42 68  
14 34 22 33 1 37 37 56  
15 36 18 18 2 19 25 38  
16 38 17 25 1 27 30 43  
17 40 8 14 2 13 13 24  
18 42 4 10 1 4 14 15  
19 44 5 13 0 16 14 18  
20 46 5 6 1 8 10 12  
21 48 3 4 0 4 5 7  
22 50 5 6 1 5 9 12  

 ΣΥΝΟΛΟ 1669 1228 95 978 860 2292 
 ΠΟΣΟΣΤΑ 55,78% 41,04% 3,18%   100% 
    

 
Τα άτομα ελάτης που καταχωρήθηκαν στις κατηγορίες με τις ενδείξεις κακόμορφα και με 

viscum album μπορεί να ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες : υγειή, χωρίς ζωτικότητα.  
Στην κατηγορία “υγειή” κατατάχθηκαν τα υγειή άτομα με χρώμα βελονών έντονα πράσινο, 

και πλήρως εκπεφρασμένο επικόρυφο βλαστό, και στην κατηγορία “χωρίς ζωτικότητα” 
κατατάχθηκαν τα άτομα ελάτης που είχαν αραιές (απώλεια τουλάχιστον 50% των βελονών τους) και 
χωρίς έντονο πράσινο χρώμα βελόνες, με αποξηραμένο ή καχεκτικό επικόρυφο βλαστό, που στην 
πλειοψηφία τους θα νεκρωθούν τα προσεχή έτη. 

Στην κατηγορία “κακόμορφη” κατατάχθηκαν τα άτομα με σπασμένο επικόρυφο, τα στρεβλά, 
καρκινοβριθή, διχαλωμένα, δικρανωμένα κ.τ.λ. 

Τέλος στην κατηγορία Viscum album καταχωρήθηκαν τα άτομα που έφεραν σε μικρό ή 
μεγάλο βαθμό το ημιπαράσιτο Viscum album, και ανήκαν είτε στην κατηγορία των υγειών είτε στην 
κατηγορία των χωρίς ζωτικότητα ατόμων. 

 
 

5.  Κατανομή Κορμών 
 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 η κατωτέρα κλάση (8 -22 cm) αντιπροσωπεύει το 76% 
του συνολικού αριθμού των δένδρων / Ha, η μέση το 19% και η ανωτάτη το 6% αντίστοιχα. 

Η αναλογία αυτή ήταν τελείωςδιαφορετική το 1961 (Διαχειρήσεως Κ. Μακρή). Τότε η 
κατωτέρα κλάση αντιπροσώπευε το 50% των δένδρων, η μέση το 29% και η ανωτάτη το 20% . 
 Υπήρξε δηλ. δραματική μείωση του κατά 60% του αριθμού των δένδρων της ανωτάτης 
κλάσεως, και κατά 30% αντίστοιχα των δένδρων της μέσης κλάσης, ενώ υπήρξε αύξηση κατά 52% 
του αριθμού των δένδρων της κατωτάτης κλάσης. 

Τα άτομα ελάτης που νεκρώθηκαν κατά το έτος συλλογής των στοιχείων (1991) ήταν δύο 
περίπου δέντρα στο στρέμμα και στο σύνολο του δάσους 50.000 δέντρα περίπου.Ο αριθμός αυτός 
είναι τεράστιος για ένα τόσο μικρό και προβληματικό δάσος. 

Παρά όμως την σημαντικότατη αυτή αλλαγή στην δομή του ελατοδάσους δεν επετεύχθη 
ακόμη η επιθυμητή κανονικότητα διότι οι αλλαγές αυτές συντελέστηκαν με την αναγκαστική 
απομάκρυνση των ετησίως ξηραινομένων ατόμων, που ήταν τόσα πολλά ώστε να καθίσταται 
αδύνατος πλέον κάθε άλλος δασοκομικός χειρισμός για την επίτευξη της επιθυμητής ποσοτικής και 
ηλικιακής κατανομής των δένδρων κατά κλάσεις διαμέτρου. 
 
 
6.  Υγειϊνή κατάσταση ελατοδάσους 
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Τόσο οι παλιότερες περιγραφές που στα προηγούμενα κεφάλαια αναφέρθηκαν όσο και η 
περιγραφή που γίνεται στην Α΄διαχειριστική έκθεση δίνουν την εικόνα ενός γηρασμένου και 
κακοποιημένου δάσους που πάσχει από μαρασμό, από το οποίο μόνο μικρές ποσότητες 
καυσοξύλων μπορούν να παραχθούν. 

Η υγειϊνή κατάσταση του ελατοδάσους καταγράφηκε και στις δύο απογραφές του 1991 και 
1995. 

Στην απογραφή του 1991 τα παχυμετρηθέντα δένδρα ελάτης στις δοκιμαστικές επιφάνειες, 
κατατάχθηκαν στις κατηγορίες υγειή, χωρίς ζωτικότητα, προσβεβλημένα από το ημιπαράσιτο 
Viscum album, και νεκρά με τα κριτήρια που προηγούμενα αναφέρθηκαν. 

Στην απογραφή του 1995 για τον προσδιορισμό της Υγειϊνής κατάστασης έγινε εφαρμογή 
στην ειδική έκδοση Ε.Ο.Κ / 1984 “Διάγνωση και κατάσταση ζημιών στα δάση” που στηρίζεται στο 
βαθμό βελονόπτωσης και αποχρωματισμού τους ως εξής : 
 
Στάδιο 0 : Το δένδρο διατηρεί όλες τις βελόνες του, άλλως παρατηρείται μικρή απώλεια βελονών 
του, κυρίως στο εσωτερικό του κάτω τμήματος της κόμης του (ποσοστό 0 - 10% ). 
 
Στάδιο 1 : Αρχή αραίωσης από μέσα προς τα έξω στο κάτω τμήμα της κόμης, ενώ η κορυφή 
διατηρεί όλες τις βελόνες της. Η ανάπτυξη περιορίζεται. Ποσοστό βελονόπτωσης 26 - 60% .  
 
Στάδιο 2 : Εντονότερη αραίωση του κάτω και του μεσαίου τμήματος της κόμης, ξηραμένοι 
μεμονωμένοι κλάδοι στην αρχή της κόμης. Σε περίπτωση που υπάρχουν αδηφάγοι βλαστοί, αυτοί 
ξεχωρίζουν γιατί διατηρούν τις βελόνες τους. Η κορυφή διατηρεί όλες τις βελόνες της. Ποσοστό 26 - 
60% . 
 
Στάδιο 3 : Η έντονη αραίωση της κόμης μέχρι την κορυφή. Πράσινη κόμη συνήθως προς το πάνω 
μέρος. Ποσοστό 61- 99%. 
 
1. Κατανεμήθηκαν επίσης τα έλατα σε σχέση και με τον αποχρωματισμό των βελονών τους σε 4 

κατηγορίες αντίστοιχα με τα στάδια της βελονόπτωσης. 
  
2. Τα άτομα ελάτης που έφεραν το ημιπράσινο viscum album βαθμολογήθηκαν ανάλογα με το 

πλήθος των προσβεβλημένων κλάδων ως εξής : 
      
                      Καθόλου =  0 
                      Λίγο  =   I 
                      Πολύ  =  II 
                      Πάρα πολύ = III  

 
Από την απογραφή του 1991 προέκυψε ότι τα υγειή δένδρα αντιπροσώπευαν τότε το 56% 

του συνόλου, τα χωρίς ζωτικότητα το 41% και τα ξερά το 3% . 
Το Viscum album έχει προσβάλει το 41,6% των δένδρων ήτοι το 82,8% της ανωτέρας 

κλάσης, το 73,8 της μέσης κλάσης και το 29,4% της κατωτάτης κλάσης.   
Από τα προσβεβλημένα δένδρα (απογραφή 1995) το 21,5% είχε προσβληθεί πάρα πολύ 

(βαθμίδα ΙΙΙ), το 26,10% λίγο (βαθμίδα ΙΙ) και το 52,4% πολύ λίγο (βαθμίδα Ι). 
           Επειδή το Viscum album είναι ορνιθόχωρο, είναι πολύ πιθανό με την προστασία που 
απολαμβάνει η πτηνοπανίδα στην Πάρνηθα λόγω του καθεστώτος του δρυμού, να ευνοείται η 
εξάπλωσή του. 

Από την απογραφή αυτή προέκυψε επίσης ότι ποσοστό βελονόπτωσης 0 - 10% έφερε το 
3,89% των δένδρων ελάτης, 11 - 25% έφερε το 45,91% των δένδρων, 26 - 60% το 44,5% των 
δένδρων και 61 - 99% το 5,64% των δένδρων. 

Στην απογραφή του 1991 το 41% των δένδρων καταγράφηκε στην κατηγορία “χωρίς 
ζωτικότητα” και αφορούσε δένδρα που είχαν βελονόπτωση από 50% και άνω.  

Τα κριτήρια κατάταξης ήταν διαφορετικά στις δύο απογραφές και για το λόγο αυτό τα 
αποτελέσματά τους ενδεικτικά μόνο μπορούν να συγκριθούν.  
 
 
7.  Ξήρανση της Ελάτης    
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Από τα διαθέσιμα στοιχεία του αρχείου της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι πρόβλημα 

ξήρανσης της ελάτης στην Πάρνηθα υπήρχε από παλιά. 
Ο δασάρχης Χρυσανθακόπουλος το 1930 υπολογίζει τα ξηρά κατ’ έτος έλατα της Πάρνηθας 

σε 10.000 περίπου. 
Αναφέρονται επίσης ξηράνσεις της ελάτης στην Πάρνηθα κατά τα έτη 1947, 1950, 1957 από 

τους δασολόγους Ισαακίδη, Κ. Μακρή και Γραικιώτη. 
Στην Α΄ διαχειριστική έκθεση (1961) του Κ. Μακρή δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πρόβλημα 

της ξήρανσης της ελάτης ενώ αντίθετα μελετήθηκαν με μεγάλη λεπτομέρεια το ξυλώδες κεφάλαιο η 
προσαύξηση, η αναγέννηση, το έδαφος, οι εχθροί και οι κίνδυνοι του δάσους κ.τ.λ. Φαίνεται ότι το 
πρόβλημα της ξήρανσης τότε δεν ήταν οξυμένο. 

Το 1962 όμως ενέσκυψε η επιδημία των φλοιοφάγων και ξυλοφάγων εντόμων του 
Gryphalus Piceae, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να ξηραίνονται χιλιάδες 
δένδρα ελάτης κάθε χρόνο. 

Το φαινόμενο αυτό μελετήθηκε από τον καθηγητή του Παν/μίου Θεσ/νίκης κ. Δ. Καϊλίδη και 
την Δασολόγο - εντομολόγο Ρ. Γεώργεβιτς. Ο κ. Καϊλίδης αναφέρει ότι η επιδημία άρχισε σαν μία 
κηλίδα ξηραινόμενων δένδρων σε βραχώδη νότια έκθεση κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου. 
Στην αρχή η επιδημία προσέβαλε δένδρα ή συστάδες σε βραχώδεις γυμνές και νότιες εκθέσεις, 
δηλ. δένδρα που υπέφεραν από το δυσμενές περιβάλλον. Στη συνέχεια όμως η επιδημία 
επεκτάθηκε και σε συστάδες με βαθύτερα εδάφη και βόρειες εκθέσεις. 

Η επιδημία αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα αμείωτη. Από το 1961 μέχρι το 1965 
υλοτομήθηκαν με το σύστημα της Κ.Ε.Δ 70.000 m3  αποξηραθέντων ατόμων ελάτης κυρίως, και 
άλλη τόση περίπου ποσότητα ξηρών παρέμεινε στο ελατοδάσος λόγω των δυσκολιών που 
παρουσίαζε η απομάκρυνσή της. 

Κατά τους παραπάνω ερευνητές η επιδημία των εντόμων είναι δευτερογενής. Η πρωτογενής 
αιτία είναι η χειρίστη κατάσταση του δάσους, και οι ακραίες για την ελάτη κλιματοεδαφικές συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή. Η ελάτη στην Πάρνηθα βρίσκεται στα νότια ξηροθερμικά όρια 
εξαπλώσεώς της. 

Η ξήρανση τόσο μεγάλου αριθμού δένδρων είχε σαν συνέπεια την μείωση του 
ξυλαποθέματος κατά 42,3% ήτοι από 156 m3 / Ha το 1961 σε 90 m3 / Ha το 1995, την 
υπεραραίωση του δάσους με σύγχρονη αποκάλυψη του εδάφους και την απόπλυσή του, ώστε να 
καθίσταται πλέον δυσχερής η επανεγκατάσταση της ελάτης. 

Σε πολλές θέσεις η ελάτη υπεχώρησε μερικώς ή ολικώς και την θέση της κατέλαβαν είτε 
αραιοί θάμνοι Juniperus oxycedrus  είτε θάμνοι Quercus coccifera σε χαμηλότερα υψόμετρα. 

Για να μελετηθεί με ακρίβεια η πορεία ξήρανσης της ελάτης έγιναν τρεις απογραφές (1991, 
1993 και 1995) στις μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες που τοποθετήθηκαν κατά τα έτη 1990 - 
1991. 

Το έτος 1991 μετρήθηκε το σύνολο των ξερών δένδρων σε 80 υποεπιφάνειες συνολικής 
έκτασης 44,44 στρ., το 1993 σε 66 υποεπιφάνειες συνολικής έκτασης36,63 στρ. και το 1995 σε 54 
υποεπιφάνειες 29,97 στρ. 

Ο μέσος όρος των νεκρών δένδρων κατά τις τρεις απογραφές ήταν 2,13 δένδρα/ στρ. για το 
έτος 1991, 1,29 για το έτος 1993 και 1,70 για το 1995. 

Η παρατηρούμενη σταδιακή μείωση του αριθμού των ξηραινόμενων δένδρων ανά στρέμμα 
είναι φαινομενική και οφείλεται στην συνεχή μείωση του συνολικού αριθμού των δένδρων στο 
στρέμμα, καθόσον το ποσοστό ξήρανσης στο σύνολο των δένδρων / στρ. είναι ελαφρώς αυξημένο, 
3,27 δεν./στρ. στην απογραφή του 1995, έναντι 3,18 δεν./στρ. της απογραφής του 1991 . 

Στις μεγάλες κλάσεις διαμέτρου το ποσοστό ξήρανσης είναι μεγαλύτερο έναντι των 
αντιστοίχων κλάσεων των μικρών διαμέτρων. 
Η κατανομή των νεκρών ατόμων στην κατωτάτη,μέση και ανωτάτη κλάση ήταν 6,2 : 2,8 :1. 
  Υπήρχαν δηλ. 80% περισσότερα ξερά άτομα στις κλάσεις ανωτάτη και μέση από όσα 
αναμένονταν με βάση την κατανομή των κορμών και 18% λιγότερα αντίστοιχα στην κατωτάτη 
κλάση. (Πίν. 4.14, 4.14β, Διαγ 4.14, Παρ. Δ΄). 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ξήρανσης τόσο ο κ. Καϊλίδης και η κ. Γεώργεβιτς 
που μελέτησαν το πρόβλημα διαχρονικά από το 1961 μέχρι πρόσφατα, όσο και οι κ. Μαυρομάτης 
και Λ. Απατσίδης σαν ειδικοί δασολόγοι-δασοκόμοι προτείνουν την σταδιακή απομάκρυνση των 
προσβεβλημένων και των ξηρών ατόμων ελάτης σε συνδυασμό με άλλους δασοκομικούς 
χειρισμούς όπως, υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης με κατεργασία του χούμου, ανύψωση της 
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κόμης των δένδρων με κλαδεύσεις, υποβοήθηση της εξάπλωσης του Juniperus oxycedrus για 
δημιουργία προδάσους κ.τ.λ. 

Η άμεση απομάκρυνση όλων των ετησίως ξηραινομένων ατόμων προϋποθέτει την 
εγκατάσταση επί σειράν ετών μεγάλου αριθμού υλοτόμων και μετατοπιστών σε ολόκληρη την 
έκταση του ελατοδάσους η οποία και θα αναστατώσει το όλο οικοσύστημα του δρυμού με αμφίβολα 
αποτελέσματα ως προς την μείωση της ξήρανσης, δεδομένου ότι οι παράγοντες που την 
προκαλούν είναι πολλοί ( φτωχά εδάφη, δυσμενές κλίμα, υπέργηρο δάσος, ελάχιστη φυτρωτικότητα 
των σπόρων κ.τ.λ., θα εξακολουθούν να υφίστανται. 
 
 
8.  Ξυλώδες Κεφάλαιο   
 

Κατά γενική παραδοχή (Schaefer) το κανονικό ξυλαπόθεμα ενός δάσους στο εκτάριο έχει 
τόσα κυβικά μέτρα, όσα το δεκαπλάσιο του μεγίστου ύψους του δένδρου στη δεδομένη συστάδα. 
Στην Πάρνηθα λόγω της οπισθοδρομικής εξέλιξης στην οποία βρίσκεται το δάσος (μεγάλη 
κακοποίηση στο παρελθόν, εντονότατη και παρατεταμένη ξήρανση σήμερα κ.τ.λ.), ο κανόνας αυτός 
ενδεικτική μόνο εφαρμογή μπορεί να έχει. 

Ετσι για την ΙΙΙ ποιότητα τόπου με μέγιστο ύψος δένδρων τα 8 μ. το κανονικό ξυλαπόθεμα 
θα ανέλθει στα 80 m3 / Ha για την ΙΙ ποιότητα τόπου με μέγιστο ύψος τα 16μ θα ανέλθει στο 160 m3 

/ Ha και στην Ι ποιότητα τόπου με μέγιστο ύψος τα 22 μ στα 220 m3  / Ha.             
Το πραγματικό ξυλαπόθεμα / Ha στις 27 μόνιμες δοκιμαστικές επιφάνειες της απογραφής 

του 1995 φαίνεται στον Πίνακα  20. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  20 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 27 ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ  (Μ) 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
ΞΥΛ/ΜΑ m3/Ha  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΞΥΛ/ΜΑ m3 /Ha   

ΔΙΑΦΟΡΑ 
% 

Ε14         10 100 41 - 59,00 
Ε8 12,5 125 65 - 48,00 
Ε22 14 140 96 - 31,50 
Ε10                   10 100 68 - 32,00 
Ε15 22 220 108 - 50,90 
Ε4               13 130 65 - 50,00 
Ε5 9 90 105 + 16,00 
Ε32    13 130 85 - 34,60 
Ε21 16 160 62 - 61,20 
Ε9 8,5 85 49 - 42,30 
Ε18 12,5 125 47 - 62,40 
Ε19 17,5 175 165 - 0,57 
Ε38 11 110 64 - 41,81 
Ε35 16 160 83 - 48,12 
Ε40 15 150 110 - 26,66 
Ε41 11 110 81 - 26,36 
Ε34 10 100 36 - 64,00 
Ε39 14 140 90 - 35,70 
Ε42 10 100 82 - 18,00 
Ε36 12,5 125 141 + 12,8 
Ε11 12,5 125 56 - 55,20 
Ε26 10,5 105 68 - 35,23 
Ε3 17 170 63 - 62,94 
Ε2 16 160 128 - 20,00 
Ε24 15 150 107 - 28,66 
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Ε30 10 100 61 - 39,00 
ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

   13,0192      130,192       81,769 -36,35 

       
     Για τον προσδιορισμό του ξυλώδους κεφαλαίου στο Ηα και στην συνέχεια στο σύνολο του 
δάσους, έγινε πρώτα κατάρτιση πινάκων απλής και διπλής εισόδου, που στηρίχθηκαν σε στοιχεία 
(ύψος, διάμετρος, όγκος) που ελήφθησαν στην απογραφή του 1991, και στη συνέχεια με βάση την 
κατανομή των κορμών κατά κλάση διαμέτρου, υπολογίστηκε το αντίστοιχο ξυλαπόθεμα. 

Το μέσο ξυλαπόθεμα στο Ηα το 1991 ήταν 103 m3 . Υπήρξε μία μείωση της τάξεως του 
12,62% στα 4 χρόνια ήτοι 3,15% το χρόνο. 

 
Το συνολικό ξυλαπόθεμα στο σύνολο του δάσους ανέρχεται στο ποσόν των 225.800 m3  και 

κατανέμεται ως εξής : 
         Κατωτάτη κλάση     57025             25,26 % 
         Μέση κλάση            88700             39,28 % 
         Ανωτάτη κλάση       80075             35,46 % 
                                       -------------        -------------- 
                 Σύνολο          225800            100,00 
 

Η αναλογία των όγκων στις ανωτέρω κλάσεις είναι 2,5 : 3,9 : 3,5 αντί του κανονικού 2 : 3 : 5. 
Υπάρχει δηλ. υστέρηση της ανωτάτης κλάσης κατά 42% και υπεροχή της μέσης και κατωτάτης 30% 
και 25% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την  διαχειριστική  έκθεση του Κ. Μακρή το μέσο ανά Ηα ξυλαπόθεμα για το 
ελατοδάσος του πυρήνα του εθνικού δρυμού Πάρνηθας ανέρχονταν το 1961 σε 156 m3  .Υπήρξε 
δηλ. μία μείωση της τάξεως του 57,6% σε διάστημα 35 ετών ήτοι 1,76% το χρόνο. Αν ληφθεί υπόψη 
ότι η μέση ετήσια προσαύξηση ήταν 1,9 m3   τότε η συνολική μέση απώλεια στο ως άνω διάστημα 
ανήλθε σε 132 m3 / Ηα ήτοι 3,77 m3  / Ηα και έτος και Ηα. 

Το ποσό αυτό είναι σημαντικότατο και αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ξήρανσης της 
ελάτης σε διάστημα 30 - 40 χρόνων το ελατοδάσος δεν θα έχει τη μορφή που σήμερα γνωρίζουμε. 

Η ποιότητα του ξυλώδους κεφαλαίου ήταν και είναι κακίστη (είναι χαρακτηριστικό ότι η  
διαχειριστική  έκθεση του δάσους Λοιμικού της Πάρνηθας της περιόδου 1937 - 1941 υπολόγιζε το 
ποσοστό της τεχνικής ξυλείας για την ελάτη σε ποσοστό 5% του συνολικά υλοτομούμενου όγκου. 
Το αντίστοιχο ποσοστό στην  Α΄ δ/κή  έκθεση του ελατοδάσους του πυρήνα του εθνικού δρυμού της 
περιόδου 1961 - 1971 υπολογίστηκε σε 10 - 15% περίπου)  , αλλά αυτό για ένα προστατευόμενο 
δάσος όπως το ελατοδάσος Πάρνηθας δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν γίνεται παραγωγή 
προϊόντων, αλλά εκπλήρωση των υπολοίπων σκοπών του δάσους όπως προστατευτικοί, 
αισθητικοί, αναψυχής κ.τ.λ. σκοποί. Υγειές βέβαια ξυλώδες κεφάλαιο σημαίνει και υγιές δάσος που 
εκπληρώνει καλύτερα τους παραπάνω  σκοπούς.  
       
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ   20α : ΥΛΟΤΟΜΗΘΕΙΣ ΞΥΛΩΔΕΙΣ  ΟΓΚΟΣ  ΕΛΑΤΗΣ  ΚΑΤΆ  ΤΟ  ΧΡΟΝΙΚΟ  
                                                    ΔΙΑΣΤΗΜΑ  1963-1996  

  
 ΕΤΟΣ Ξυλεία  ελάτης Καυσόξυλα Στρογγ. ξυλεία Θρυμ. ξυλεία 
  χ.κμ. ελάτης  χ.κμ. ελάτης ελάτης  
 1963 103,29 164 -  
 1964 96,14 3157,5 -  
 1965 302,25 11871 -  
 1966 - 8607,5 34,49  
 1967 - 11103 -  
 1968 - 6411,25 8,775  
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 1969 - 4827 -  
 1970 - 2583,15 -  
 1971 - 800 -  
 1972 - 1694,5 -  
 1973 - 7537,2 -  
 1974 - 998,8 - 2747,9 
 1975 - 297 - 1905 
 1976 - 646 - 2040 
 1977 - - - - 
 1978 - 374 - 798,2 
 1979 - 684 - 1512,56 
 1980 - 1266 - 3691 
 1981 - - - - 
 1982 - 1241,5 - 3656,3 
 1983 - 1236,6 - 2120,5 
 1984 - 420,3 - 3175,8 
 1985 - 239,5 - 2139,3 
 1986 - - - - 
 1987 - - - - 
 1988 - - - - 
 1989 - - - - 
 1990 - - - - 
 1991 - - - - 
 1992 - 364,71 - 1908,17 
 1993 - 50 - 1170 
 1994 - 92 - 1567,75 
 1995 - 104 - 804,14 
 1996 - - - 553,72 
  

     
9.  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΑΤΗΣ 
 

Η φυσική αναγέννηση της ελάτης στην Πάρνηθα ήταν προβληματική τόσο στο παρελθόν 
όσο και σήμερα. 

Για το λόγο αυτό ήδη από το 1917 είχε απαγορευτεί η βοσκή αιγών στο δάσος αυτό για 10 
χρόνια. Η σχετική μάλιστα απόφαση αναφέρει ότι  “ ……..  η αναγέννησις του ελατοδάσους 
ευρίσκεται εις θλιβεράν κατάστασιν”. 

Το μέτρο αυτό που επαναλήφθηκε με μεγαλύτερη αυστηρότητα μετά το 1950 δεν έδωσε 
σπουδαία αποτελέσματα. 

Ο δασολόγος Δ. Καϊλίδης στις σχετικές έρευνές του για την ξήρανση των ελατοδένδρων της 
Πάρνηθας το 1961 αναφέρει ότι “…….. εις την Πάρνηθαν ουδαμού συναντήσαμεν φυσικήν 
αναγέννησιν”. 

Ο συντάκτης της Α΄ διαχειριστικής έκθεσης του εθνικού δρυμού Πάρνηθας κ. Κ. Μακρής το 
1961 αναφέρει ότι υπάρχει μεν μεγάλο πρόβλημα αναγέννησης στην Πάρνηθα, που οφείλεται σε 
συνδυασμό πολλών παραγόντων όπως η μεγάλη ηλικία των σπορέων, οι ακραίες για την ελάτη 
κλιματοεδαφικές συνθήκες της Πάρνηθας η μακρά κακοποίηση του ελατοδάσους από τους 
περιοίκους κ.τ.λ., αλλά το πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με κατάλληλους δασοκομικούς 
χειρισμούς.Την άποψή του αυτή στηρίζει στο γεγονός ότι όπου είχαν δημιουργηθεί μικροδιάκενα 
από λαθροϋλοτομίες ή χιονορριψίες, εγκαταστάθηκαν μικρά κέντρα ή εστίες αναγέννησης που δεν 
είχαν βέβαια ταχεία εξέλιξη λόγω της μακρόχρονης καταπίεσης από τα πλησιέστερα κλαθοβριθή 
γηραιά άτομα. 
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Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις από την μακροχρόνια καταπίεση δεν κατέστει δυνατή η 
ανέλιξη των κέντρων αυτών και μετά την αποκάλυψή τους καίτοι είναι παροιμιώδης η αντοχή της 
ελάτης στην καταπίεση. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος είχε προτείνει την υποβοήθηση της φυσικής 
αναγέννησης με αποκάλυψη των υπαρχόντων κέντρων αναγεννήσεως και την δημιουργία νέων 
όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθώς και την εφαρμογή ευρέως αναδασωτικού προγράμματος 
προς κάλυψη των διακένων με τεχνητή φύτευση δένδρων ή με σπορά των κατάλληλων σπόρων 
ενδημικών ειδών της περιοχής. 

Τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόστηκαν και η επιδημία των εντόμων Gryplalus Piceae που 
ενέκυψε το 1961 και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό μέχρι σήμερα  νεκρώνοντας το 42% του 
υπάρχοντος τότε ξυλώδους όγκου, επέτεινε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. 

Οι δασολόγοι δασοκόμοι κ. Γεώργιος Μαυρομάτης και Λάζαρος Απατσίδης του Ι.Δ.Ε 
Αθηνών στην από 7 -2 - 1985 “Εκθεση αυτοψίας στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας σχετικά με την 
αναγέννηση των ελατοσυστάδων” αναφέρουν ότι :   “ Με την ανακήρυξη της Πάρνηθας ως εθνικού 
δρυμού και τον περιορισμό των ανθρωπίνων επεμβάσεων, τέθηκε σε προστασία ένα γερασμένο και 
υποβαθμισμένο δάσος με υποβαθμισμένο επίσης έδαφος”. 
 
Για την εξυγίανση και αναγέννηση του προτείνουν τα εξής μέτρα: 
 
1. Σταδιακή απομάκρυνση των προσβεβλημένων δένδρων 
2. Υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης με μερική κατεργασία της συσσωρευμένης οργανικής 

ύλης κάτω από την κόμη των δένδρων (τσουγκρανίσματα). Επιπλέον στα μεμονωμένα άτομα 
που φέρουν κόμη μέχρι το έδαφος, να διενεργηθούν κλαδεύσεις για την ανύψωση της κόμης με 
σύγχρονη κατεργασία του εδάφους. 

3. Υποβοήθηση στις ηλιαζόμενες εκθέσεις στις οποίες το έδαφος έχει               
υποβαθμιστεί   ακόμα και τεχνητώς για δημιουργία προδάσους προς διευκόλυνση κατόπιν της 
φυσικής εγκαταστάσεως της ελάτης. 

4. Υποβοήθηση της αναπτύξεως των πλατυφύλλων και ιδιαίτερα τχνοώδης δρυός ( Quercus 
pubescens) που υπάρχει σε αφθονία στον υπόροφο προς εξασφάλιση καλύτερης οικολογικής 
ισορροπίας του οικοσυστήματος. 

5. Διερεύνηση της βιολογίας και των σχέσεων ιξού - ορνιθοπανίδας, με σκοπό να μειωθεί η 
καρποφορία του και η διάδοσή του, δεδομένου ότι ο ιξός έχει προσβάλει μέγα μέρος των 
ελατοδένδρων ακόμη και των υγειών, με αποτέλεσμα να ξηραίνονται οι κορυφές και οι μεγάλοι 
κλάδοι και τα δένδρα να οδηγούνται σε μαρασμό. 

6. Συλλογή του ιξού από τους περιοίκους για κτηνοτροφή ή διάθεσή τους τα Χριστούγεννα. 
 

Από τα προταθέντα μέτρα εφαρμόστηκε η σταδιακή απομάκρυνση των δένδρων, και 
διενεργείται μικρή συλλογή ιξού για λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα ( 20 - 30 τόνοι ετησίως). 

Το πρόβλημα της φυσικής αναγέννησης της ελάτης της Πάρνηθας εξακολουθεί να είναι 
κυρίαρχο και σήμερα και απασχολεί σοβαρότατα την υπηρεσία μας. 

Στις μόνιμες δοκιμαστικές επιφάνειες που εγκατέστησε η υπηρεσία μας στο ελατοδάσος το 
1991, εκτός των άλλων μετρήσεων έγινε και καταμέτρηση του αριθμού των νεκρών ατόμων ελάτης 
που είχαν ύψος από 10 cm μέχρι 3 μ. Τα άτομα αυτά κατατάχθηκαν σε βαθμίδες ύψους εύρους 10 
cm, και μετά από σχετική επεξεργασία προέκυψαν τα εξής : 

 
1. Το 63% των νεαρών ατόμων της αναγέννησης στο ελατοδάσος της Πάρνηθας είχε ύψος από 10 

cm έως 50 cm, το 21% είχε ύψος από 60 cm έως 1 μέτρο και τέλος το 16% είχε ύψος από 1 έως 
3 μέτρα (Διάγρ. 5.7Α, Παράρτημα  Δ). 

2. Ο αριθμός των δένδρων με ύψος από 10 cm έως 3 μέτρα που θεωρούνται ως αναγέννηση ήταν 
88 δένδρα στο στρέμμα (Πίνακας 5.7,Παράρτημα Δ). Ο αριθμός αυτός θεωρείται πολύ μικρός. 

 
Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η παρατήρηση που έγινε κατά την καταγραφή της αναγέννησης 

ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η αναγέννηση δεν έβγαινε έξω από την σκιαζόμενη από την 
κόμη των μητρικών δένδρων επιφάνεια. 

Πολύτιμα επίσης στοιχεία σχετικά με την αναγέννηση της ελάτης στην Πάρνηθα περιέχονται 
στην διδακτορική εργασία του δασολόγου Λευτέρη Σταματόπουλου. 
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Σύμφωνα με την εργασία αυτή : 
 

1. Το ύψος της αναγέννησης της ελάτης καθίσταται μέγιστο όταν το πάχος του οργανικού ορίζοντα 
του εδάφους κυμαίνεται από 1,5 - 2,5 cm και ελάχιστο όταν το πάχος αυτό υπερβαίνει τα 3,5 έως 
4 cm.  Σχ.Δ.1  παράρτημα  Ε΄). 

2. Η αναγέννηση είναι ευθέως ανάλογη με την φαινομενική υγρασία του σταθμού. Παρατηρήθηκε 
εννεαπλάσια σχεδόν αναγέννηση σε υγρό σταθμό έναντι του κατάξηρου σταθμού (Διαγρ. 
2Α,Παράρτημα  Ε΄). 

3. Η αναγέννηση εξαρτάται ευθέως από την κάλυψη του σταθμού σε σκληρό πέτρωμα. Ετσι όταν 
το σκληρό πέτρωμα καλύπτει το σταθμό σε ποσοστό 0 - 20% η αναγέννηση είναι τετραπλάσια 
σχεδόν της αντίστοιχης αναγέννησης του σταθμού που το σκληρό πέτρωμα καλύπτει το 80 - 
100% της επιφανείας του (Διαγ.3Α, Παράρτημα  Ε΄). 

4. Το ύψος της αναγέννησης είναι ανάλογο με την φυτοκάλυψη του εδάφους. Ετσι όταν η 
φυτοκάλυψη (δένδρα και θάμνοι) υπερβαίνει το 75% σε μία επιφάνεια τότε η αναγέννηση της 
ελάτης στην επιφάνεια αυτή είναι εξαπλάσια από την αναγέννηση σε αντίστοιχη έκταση που η 
φυτοκάλυψη δεν υπερβαίνει το 10% ( Διαγ. 4Α,Παράρτημα  Ε΄). 

5. Επιτυγχάνεται καλή αναγέννηση όταν το PH του χούμου κυμαίνεται από 6 - 7,5 . Η καλύτερη 
αναγέννηση παρατηρήθηκε όταν το PH κυμαίνονταν από 7 - 7,5 ενώ υπήρξε δραματική μείωση 
για PH χούμου 7,5 - 8 (Διαγ.5Α, Παράρτημα Ε΄). 

6. Η καλύτερη αναγέννηση επιτυγχάνεται σε κλίσεις που κυμαίνονται από 10 - 30%. Σε κλίσεις 
πάνω από 40% η αναγέννηση αντιπροσωπεύει το 25% της αντίστοιχης μέγιστης αναγέννησης 
που επιτυγχάνεται σε κλίσεις 10 - 20% (Διαγ.6Α, Παράρτημα Ε΄). 

7. Η οργανική ουσία του εδάφους επηρεάζει άμεσα το ύψος αναγέννησης. Οταν η οργανική ουσία 
του εδάφους αυξάνεται, αυξάνεται και η επιτυχία της αναγέννησης και μεγιστοποιείται όταν η 
οργανική ουσία κυμαίνεται από 12 -18 mg/kg. Πέραν του ορίου αυτού η αναγέννηση μειώνεται 
δραματικά κατά 80% (Διαγ.7Α). 

8. Η διάβρωση του εδάφους επηρεάζει την πορεία αναγέννησης επίσης. Η αναγέννηση στα 
διαβρωμένα εδάφη αποτελεί μόλις το 30% περίπου της αντίστοιχης αναγέννησης των μη 
διαβρωμένων εδαφών ( Διαγ.8Α). 

Τέλος το πάχος του χούμου επηρεάζει καθοριστικά την αναγέννηση της ελάτης στην 
Πάρνηθα. Αυξανομένου του πάχους του χούμου, αυξάνεται και η αναγέννηση και μεγιστοποιείται 
όταν το πάχος αυτό κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6 cm. 

Οταν όμως το πάχος του χούμου υπερβεί το όριο αυτό η αναγέννηση σχεδόν μηδενίζεται, 
διότι προφανώς τα  αρτίφυτρα  ξηραίνονται  αφού οι ρίζες τους δεν προλαβαίνουν να διαπεράσουν 
το στρώμα του χούμου και να βρουν την απαραίτητη υγρασία πριν αρχίσει η ξηροθερμική περίοδος 
που στην Πάρνηθα είναι έντονη και μακρά (Απρίλιος - Οκτώβριος, σχ.9Α, Παράρτημα Ε΄).  

 
 
10.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

Το δάσος ελάτης στην Πάρνηθα συγκροτείται από ομήλικες ή σχεδόν ομήλικες ομάδες 
λόχμες και πολλές φορές μικροσυστάδες διαφόρων κλάσεων διαμέτρου που διαδέχονται 
ακανόνιστα η μία την άλλη και συγκεκριμένα : 
1. Από ομήλικες ομάδες, λόχμες και μερικές φορές μικροσυστάδες ελάτης με διάμετρο από 36 cm 

μέχρι 50 cm και πυκνότητα 0,6 - 0,8 άνευ αναγεννήσεως. 
2. Από ομήλικες ομάδες, λόχμες και μερικές φορές μικροσυστάδες ελάτης με διάμετρο 36 - 50 cm 

με αραιά κατά θέσεως αναγέννηση εξελίξιμο χωρίς σοβαρή καταπίεση από την μητρική συστάδα. 
3. Ομήλικες ομάδες, λόχμες και μικροσυστάδες με διάμετρο από 36 - 50 cm με αναγέννηση αραιά 

και κατά θέσεις, άλλοτε ισχυρώς καταπιεζόμενη από την μητρική συστάδα και μη εξελίξιμη πλέον 
και άλλοτε καταπιεζόμενη μέτρια και εξελίξιμη όταν αποκαλύπτεται. 

4. Ομήλικες ή σχεδόν ομήλικες ομάδες και λόχμες και μικροσυστάδες με διάμετρο 0,36 - 50 cm 
αλλά και με πολλά άτομα της μέσης και κατώτερης κλάσης διαμέτρου σε ακανόνιστη σύνθεση και 
πυκνότητα. 

5. Ομήλικες ή σχεδόν ομήλικες μικροομάδες συδενδρίες, λόχμες και μερικές φορές μικροσυστάδες 
ελάτης διαμέτρου από 22 έως 34 cm πυκνότητας 0,8 με άτομα ανωτέρας κλάσεως διαμέτρου 
διάσπαρτα ή κατά κηλίδες με αραιά μη ικανοποιητική αναγέννηση. 
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6. Ομήλικες ή σχεδόν ομήλικες ομάδες, συδενδρίες, λόχμες και μικροσυστάδες ελάτης διαμέτρου 
22 έως 34 cm με πυκνότητα κάτω του 0,7 χωρίς αναγέννηση, με αρκετό χλωροτάπητα ή 
βρυοτάπητα και διάσπαρτα άτομα της ανωτέρας κλάσεως διαμέτρου. 

7. Ομήλικες ή σχεδόν ομήλικες μικροομάδες, συδενδρίες, λόχμες ή και μικροσυστάδες ελάτης 
διαμέτρου μέχρι 20 cm και πυκνότητας 0,8 και άνω, με διάσπαρτα κατά άτομο ή μικροκηλίδες 
άτομα μέσης ή ανωτέρας διαμέτρου. 

8. Ομήλικες ή σχεδόν ομήλικες ομάδες, συδενδρίες, λόχμες ή μικροσυστάδες ελάτης διαμέτρου 
μέχρι 20 cm και πυκνότητα μικρότερη του 0,7 με διάσπαρτα άτομα της μέσης και ανωτέρας 
κλάσης διαμέτρου. 

9. Ομήλικοι ή σχεδόν ομήλικοι μικροσυστάδες ελάτης διαμέτρου μέχρι 20 cm με πυκνότητα 
μικρότερη του 0,7. 

 
Από την παραπάνω περιγραφή προκύπτει οτι το ελατοδάσος της Πάρνηθας δεν 

παρουσιάζει την εικόνα του κηπευτού ή υποκηπευτού δάσους, αλλά ότι πρόκειται για δάσος στο 
οποίο η μίξη των κλάσεων ηλικίας και διαμέτρου είναι τελείως ακανόνιστη και τυχαία, και είναι 
αποτέλεσμα της κακοποιήσεως του κατά το παρελθόν, των δυσμενών κλιματοεδαφικών συνθηκών 
που επικρατούν και κυρίως τις επί 35 χρόνια συνεχιζόμενης επιδημίας του Gryphal Piceae, που 
ευθύνεται για την ξήρανση χιλιάδων δένδρων ετησίως, σε βαθμό που να καθίστανται εξαιρετικά 
πολύπλοκοι οι χειρισμοί και οι επεμβάσεις μέσα στη δομή των συστάδων. 

Στα όρια εξάπλωσης του ελατοδάσους η ελάτη   συναντάται  με  μίξη είτε κατ’ άτομο είτε σε 
ομάδες, λόχμες και συδενδρίες με Χαλέπιο πεύκη, με αείφυλλα πλατύφυλλα και με Juniperus 
oxycedrus 
 
 
11.   ΜΙΞΗ ΕΛΑΤΗΣ - ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 

 
Σύμφωνα με το χάρτη βλάστησης υπάρχουν 1.109,77 στρ. μικτού δάσους ελάτης Χαλεπίου 

πεύκης που εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά όρια και συγκεκριμένα στις θέσεις Ρέμα  Γκούρας  και  
Ρουμάνι, στα νότια στις θέσεις  Κιάφα  Καμπέρα, Ρ. Αγ. Τριάδας και στα Β.Α. στις θέσεις 
Ξεροβούνι, Ντάρδιζα.Στο μικτό αυτό δάσος όσο αυξάνει το υψόμετρο τόσο παρουσία της ελάτης 
ενισχύεται και η Χαλέπιος υποχωρεί μέχρι να επικρατήσει τελείως η ελάτη, από υψόμετρο 900 μ. 
και άνω.    

Το αντίθετο βέβαια συμβαίνει όσο το υψόμετρο ελαττώνεται μέχρι να επικρατήσει πλήρως η 
Χαλέπιος πεύκη. 
 
 
12.  ΜΙΞΗ ΕΛΑΤΗΣ ΑΕΙΦΥΛΛΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ 
 

Σύμφωνα επίσης με το χάρτη βλάστησης (χάρτης 4 ) υπάρχουν  613,6039 στρ. μικτού 
δάσους ελάτης αειφύλλων πλατυφύλλων, και εντοπίζονται κυρίως  στα  Β, ΒΑ όρια  του  
ελατοδάσους.Στο μικτό αυτό δάσος ανάλογα με την έκθεση το πέτρωμα, το έδαφος και κυρίως το 
υψόμετρο επικρατεί περισσότερο η ελάτη ή τα αείφυλλα που αποτελούνται κυρίως από κουμαριές 
Arbutus andrachne και Arbutus unedo, και πουρνάρια ( Quercus coccifera). 

Στην Πάρνηθα και ιδιαίτερα στις Νότιες εκθέσεις το πουρνάρι ευρίσκεται και σε υψόμετρο 
πάνω από 1000 μέτρα. 

Παρατηρείται και εδώ μεταβολή σύνθεσης ελάτης - αειφύλλων ανάλογα με αυτή που 
περιγράψαμε στο μικτό δάσος ελάτης - χαλεπίου πεύκης. 

Ετσι όσο ανεβαίνουμε υψομετρικά τα αείφυλλα υποχωρούν και δίδουν την θέση τους στην 
ελάτη, η οποία και επικρατεί πλήρως σε υψόμετρο 1000 μ. και άνω. 
 
 
13.  ΜΙΞΗ ΕΛΑΤΗΣ - JUNIPERUS  OXYCEDRUS 
 

Σύμφωνα με το χάρτη βλάστησης υπάρχουν  424,2637 στρ. μικτού δάσους ελάτης και 
Juniperus oxycedrus. Οι εκτάσεις αυτές εντοπίζονται στο Β και Β.Δ. τμήμα του ελατοδάσους και 
συγκεκριμένα στις θέσεις, Μόλα  και  Γκούρα και προήλθαν από τις εξής δύο αιτίες : 
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1. Από σταδιακή εγκατάσταση της ελάτης σε αραιό δάσος Juniperus oxycedrus  που είχε προέλθει 
μετά από καταστροφή προϋπάρχοντος δάσους ελάτης συνεπεία πυρκαϊάς.  
Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των μικτών δασών κέδρου και ελάτης του οροπεδίου της Μόλας  και 
της Γκούρας, τα ελατοδάση των οποίων καταστράφηκαν από πυρκαϊές το 1944 και 1931 
αντίστοιχα. 

2. Από σταδιακή  εγκατάσταση του Juniperus oxycedrus στις θέσεις όπου η ελάτη υποχώρησε και 
συνεχίζει να υποχωρεί συνεπεία της συνεχιζόμενης επιδημίας του Gryphalus piceae. 

Τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις έχουμε στις θέσεις εισόδου του δρυμού Ξενία, Αγ. 
Τριάδα,    Μακροβούνι, Μπάφι κ.τ.λ., για τις οποίες ο μελετητής έχει ιδίαν αντίληψη της 
μεταβολής αυτής που συντελέστηκε τα τελευταία 15 χρόνια.   
 

 
2.2.10.8.2  Πευκοδάση  του  Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 
 
ΓΕΝΙΚΑ  
 

Τα πευκοδάση του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας εκτείνονται περιφερειακά του ορεινού 
όγκου καλύπτουν έκταση  94.946,83 στρ. και αποτελούνται αποκλειστικά εδώ από χαλέπιο 
πεύκη. 

Στα μεγάλα υψόμετρα (800 - 1000) οι συστάδες της χαλεπίου πεύκης μίγνυνται με την 
κεφαληνιακή ελάτη και τα Juniperus oxycedrus. Σε άλλες επίσης περιπτώσεις μίγνυται με 
θάμνους (πουρνάρια, κουμαριές κτλ.) με διάφορους βαθμούς μίξης. 

Σημαντικό τμήμα των δασών της χαλεπίου πεύκης 29.301 στρ. με την ίδρυση του εθνικού 
δρυμού Πάρνηθας το 1961 εντάχθηκε στον πυρήνα του και ετέθη υπό αυστηρό καθεστώς 
προστασίας. 

Η χαλέπιος πεύκη είναι είδος πολυτιμότατο και αναντικατάστατο για την περιοχή, γιατί έχει 
μεγάλη οικολογική ανοχή στην θερινή ξηρασία και την γονιμότητα του σταθμού, έχει 
προσαρμοστεί άριστα στους ακραίους σταθμούς και στις πυρκαϊές, μετά από τις οποίες 
αναγεννάται εύκολα. 

Η οικονομική σημασία των δασών αυτών για την παραγωγή ρητίνης και ξύλου δεν είναι 
σπουδαία πλέον. 

Η μορφή όμως των δένδρων αυτών με την πολυόροφη κόμη, το έντονο πράσινο χρώμα των 
βελονών και την χρωματική αντίθεση και ποικιλία του                       προσδίδουν απαράμιλλη 
αισθητική εμφάνιση στα δάση της χαλεπίου πεύκης. 

Για τους παραπάνω λόγους ο βασικός διαχειριστικός σκοπός των δασών αυτών της υπό 
μελέτη περιοχής, πρέπει να είναι ο αισθητικός - αναψυχικός σε συνδυασμό με την παροχή  
καταφυγίου  και τροφής στην άγρια πανίδα, την προστασία του εδάφους, την ρύθμιση της ροής 
του νερού, και παραγωγή μελιού και ρητίνης όπου αυτό είναι δυνατό. 
 Οπως προαναφέρθηκε τα δάση της χαλεπίου πεύκης στην Αττική, μηδέ εξαιρουμένων και 
των πευκοδασών του τέως Βασιλικού κτήματος Τατοίου, στα οποία οι αισθητικοί σκοποί είχαν 
βαρύνουσα σημασία, ρητινεύονταν, βόσκονταν, και ξυλεύονταν  ανέκαθεν. Με την υλοτομία 
μάλιστα του  υποορόφου  βλάστησης (πουρνάρια, κουμαριές) παρέχονταν άφθονη πρώτη ύλη 
για παραγωγή ξυλανθράκων και λειτουργία ασβεστοκαμμένων. 

Η διαχείριση αυτή σε συνδυασμό με τις συχνές πυρκαϊές που κατέστρεφαν μεγάλα τμήματά 
τους και τα φτωχά και αβαθή εδάφη που επικρατούν στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής 
καθόρισαν τη σημερινή  δομή των πευκοδασών του εθνικού δρυμού Πάρνηθας. 
 

1)  Φυτοκοινωνιολογική θέση 
     

Τα δάση της χαλεπίου πεύκης ανήκουν στα λεγόμενα ευμεσογειακά δασικά οικοσυστήματα, 
που έχουν αρκετά ευρύ υψομετρικό φάσμα. 

Η χαλέπιος πεύκη εμφανίζεται τόσο στο oleo-ceratonion και ιδιαίτερα στο oleolentiscetum 
όσο και στο Quercion ilicis και ιδιαίτερα στο adracuoquercetum ilicis βρίσκεται στο άριστο της 
ανάπτυξής της. 

Σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη του οικοσυστήματος της pinus Halepensis παίζει η φωτιά. 
Το οικοσύστημα αυτό μαζί με το αντίστοιχο οικοσύστημα της τραχείας πεύκης χαρακτηρίζονται σαν 
πυρόφιλα οικοσυστήματα, και η εμφάνισή τους εξαρτάται από την ύπαρξη πυρκαϊών. Γι’ αυτό και 



 81

αποτελούν τα τελικά οικοσυστήματα (klimax) μιας πυρογενούς διαδοχής. Χωρίς τις πυρκαϊές η 
εξάπλωση των ειδών αυτών θα ήταν περιορισμένη. 
 
2) Πέτρωμα - έδαφος 
 

Η χαλέπιος πεύκη συναντάται σε πολύ μεγάλη ποικιλία εδαφών και πετρολογικού 
υποστρώματος σε σημείο που λίγο πολύ να θεωρείται αδιάφορος προς το μητρικό πέτρωμα. 

Σε ορισμένα όμως πετρώματα η ανάπτυξή της είναι καλύτερη. Ετσι προτιμά τις μάργες,τους 
μαλακούς και σκληρούς ασβεστόλιθους με ρωγμές και τα  σερπεντινικά πετρώματα. 

Αποφεύγει τα βαριά εδάφη με ψηλή στάθμη υπογείων υδάτων, και προτιμάει μέσης 
σύστασης εδάφη με καλή υδατοπερατότητα. 
 
3) Αντοχή στην ξηρασία και το ψύχος 
 

Η χαλέπιος πεύκη είναι είδος πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία, και αντέχει σε παρατεταμένη 
ξηρή περίοδο μέχρι και 6 μηνών. 

Στην ηλικία των αρτιφύτρων και μονοετών φυταρίων η χαλέπιος εμφανίζεται αρκετά 
ευπαθής στην ξηρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις σημαντικές απώλειες της χαλεπίου κατά τις 
αναδασώσεις. 

Η ευπάθεια κατά των μονοετών φυτωρίων αποτελεί μάλλον μηχανισμό επιλογής για 
μεγαλύτερη αντοχή στην ξηρασία αργότερα. 

Η χαλέπιος πεύκη εξαπλώνεται σε περιοχές με σχετικά ήπιο χειμώνα στα οποία η μέση 
ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα (m) δεν κατεβαίνει κάτω από - 30 C. 
 
4) Προσαρμογή στις δασικές πυρκαϊές 
 

Η χαλέπιος πεύκη θεωρείται “πυρόφιλο” είδος. Ο όρος αυτός δεν είναι ο πλέον δόκιμος γιατί 
το είδος αυτό δεν αγαπά την φωτιά αλλά απλώς είναι είδος “προσαρμοσμένο” στις δασικές 
πυρκαϊές. 

Η χαλέπιος πεύκη όπως όλες οι πεύκες είναι είδος με μικρή ανταγωνιστική ικανότητα, 
τουλάχιστο στη νεαρή ηλικία. Ετσι ο πυκνός υπόροφος από τα διάφορα αείφυλλα πλατύφυλλα στις 
ηλικιωμένες συστάδες εμποδίζει την φυσική της αναγέννηση. 

Η χαλέπιος πεύκη έχει την ικανότητα να διατηρεί ένα μέρος από τους κώνους που παράγει 
κλειστούς για 5 - 10 χρόνια, αλλά με φυτρώσιμους σπόρους.   

Με την πυρκαϊά καταστρέφεται η υποβλάστηση, οι κλειστοί κώνοι ανοίγουν και οι σπόροι 
πέφτουν σε έδαφος απαλλαγμένο από την ανταγωνιστική βλάστηση και το στρώμα των παλιών 
βελονών. 

Οι κώνοι δεν ανοίγουν αμέσως μετά την πυρκαϊά αλλά σε 24 - 48 ώρες μετά το σβήσιμο της, 
όταν πια το έδαφος έχει ήδη κρυώσει. Επίσης δεν φυτρώνουν αμέσως μετά την πρώτη βροχή, αλλά 
μόνο το φθινόπωρο και αφού έχει προκληθεί βροχή 20 - 30 mm και το έδαφος έχει διαποτιστεί 
αρκετά ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση των φυταρίων. 

Ετσι η χαλέπιος πεύκη όχι μόνο αναγεννάται εύκολα μετά από πυρκαϊά αλλά επεκτείνει και 
την “επικράτειά της”. 
 
5) Παραγωγή - Αύξηση 
 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της χαλεπίου πεύκης εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες του σταθμού 
και ιδιαίτερα από το βάθος του εδάφους και την υδατική οικονομία. 

Η αντοχή στην ξηρασία επιτυγχάνεται με την ρύθμιση του μηχανισμού της διαπνοής στην 
αυξημένη έλλειψη νερού και στην συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας θρεπτικών συστατικών στις 
βελόνες και τις ρίζες. 

Η μικρή παραγωγή ξύλου συνδέεται με τις δυσμενείς επιδράσεις των φυλλοφάγων εντόμων 
( Toupetopea pitiocampa  ) και με την αυξημένη παραγωγή σπόρων, που σε ώριμη ηλικία 
μεταφράζεται σε εκροές θρεπτικών στοιχείων. 

Η μεγάλη παραγωγή σπόρων στη χαλέπιο αντισταθμίζει τις απώλειες από τα σποροφάγα 
ζώα και την ξηρασία. 
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Η μικρή παραγωγή ξύλου δεν είναι ιδιότητα της χαλεπίου πεύκης αλλά το τίμημα της 
προσαρμογής της στην ξηρασία και τους άγονους σταθμούς. Σε καλούς σταθμούς συμπεριφέρεται 
σαν ταχυαξές είδος. 
 
6) Διαχειριστική μορφή 
 

Οι φυσικές συστάδες της χαλεπίου πεύκης εμφανίζουν μία ακανόνιστη και πολυόροφη δομή 
που δύσκολα μπορεί να καταταχθεί σε ομήλικες ή ανομήλικες μορφές. 

Το χαμηλό ξυλαπόθεμα και η πολυόροφη δομή με πυκνό υπόροφο από αείφυλλα 
πλατύφυλλα είναι το αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης των συχνών πυρκαϊών και της 
απουσίας δασοκομικών χειρισμών. 

Οι ομήλικες συστάδες δημιουργούνται ύστερα από εκτεταμένες πυρκαϊές και φυσική 
αναγέννηση. Οι συστάδες αυτές παρουσιάζουν μεγάλη ξυλοβρίθεια και στάνισμα της αύξησης 
ιδιαίτερα στην ηλικία της νεοφυτείας και των κορμιδίων. 

Η χαλάρωση των νεοφυτειών και έγκαιρη συχνά επαναλαμβανόμενη μέτριας έντασης 
αραίωση είναι τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του “στανιάσματος” της αύξησης. 

Οταν ο σκοπός της διαχείρισης είναι η παραγωγή ρητίνης και μελιού οι αραιώσεις είναι πιο 
έντονες και ο περίτροπος χρόνος μπορεί να περάσει τα 100 χρόνια, ανάλογα και με την ποιότητα 
του σταθμού. Οταν ο σκοπός είναι η παραγωγή ξύλου οι αραιώσεις είναι λιγότερες και ο 
περίτροπος χρόνος 50 - 70 έτη ανάλογα με την ποιότητα του σταθμού επίσης. 

 
Στην χαλέπιο πεύκη της περιοχής της Πάρνηθας συναντάμε τις εξής μορφές : 
 

1. Ακανόνιστες, πολυόροφες κηπευτοειδείς ανομήλικες συστάδες που δημιουργήθηκαν είτε από  
επιλεκτική  υλοτομία των  απορητινευόμενων ατόμων, είτε μετά από πυρκαϊά και υπερβόσκηση 
οπότε η φυσική αναγέννηση κλιμακώνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μορφή αυτή είναι 
ιδιαίτερα επιθυμητή για την ρητινοκαλλιέργεια και την παραγωγή μελιού. Η μέγιστη διάμετρος 
εξαρτάται από την ποιότητα του σταθμού και κυμαίνεται από 30 - 50 cm, το δε ξυλαπόθεμα 
συνήθως δεν υπερβαίνει τα 100 m3/Ηα. Οι συστάδες αυτές παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
προσαρμογή στις πυρκαϊές γιατί υπάρχουν πολλοί σπορείς με καλή κατανομή στο χώρο. 

2. Ομήλικες συστάδες με μεγάλη συγκόμωση 0,8 - 1, μεγάλη ξυλοβρίθεια και υπόροφο από αραιά 
βλάστηση πλατυφύλλων, που προήλθαν μετά από πυρκαϊά υψηλού δάσους πεύκης, που στην 
συνέχεια δεν βοσκήθηκε και δεν έγιναν καλλιεργητικές επεμβάσεις σε κανένα στάδιο της 
πυκνοφυτείας και νεοφυτείας. Οι συστάδες αυτές παρουσιάζουν “στάνισμα” δηλ. επιβράδυνση 
της ανάπτυξης για πολλά χρόνια λόγω του μεγάλου αριθμού των δένδρων ανά στρέμμα, και είναι 
περισσότερο ευπρόσβλητες στις πυρκαϊές, λόγω της μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης που 
διαθέτουν.   

 
7) Φυσική αναγέννηση 
 

Η φυσική αναγέννηση στην χαλέπιο πεύκη είναι σχεδόν πάντα εξασφαλισμένη γιατί 
καρποφορεί άφθονα και σχεδόν κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα μετά από πυρκαϊά η χαλέπιος πεύκη 
αναγεννάται εύκολα και “επεκτείνει” το χώρο της αρκεί να προστατευτεί από την βόσκηση και τις 
ζημιές της συγκομιδής του ξύλου.  

Αλλά και χωρίς πυρκαϊά οι συστάδες της χαλεπίου πεύκης αναγεννούνται εύκολα. Τα μόνα 
εμπόδια στην φυσική αναγέννηση είναι ο ανταγωνισμός της υπορόφου βλάστησης και της βοσκής. 
Οταν αρθούν τα εμπόδια αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα αναγέννησης. Μάλιστα η βοσκή στα υψηλά 
πευκοδάση ανταγωνίζεται την υπόροφη βλάστηση και ευνοείται έτσι η ανάπτυξη του ανωρόφου. 
 
1. Διαχείριση των δασών χαλεπίου πεύκης στην Πάρνηθα κατά το παρελθόν  
 

Τα δάση της χαλεπίου πεύκης στην Πάρνηθα, πλην του δάσους Τατοίου που αποτελούσε 
τότε περιουσία της τέως Βασιλικής οικογένειας, διαχειρίζονταν σαν ρητινόμενα κυρίως δάση, γιατί η 
εκμετάλλευση αυτή έδινε την καλύτερη πρόσοδο.  

Ετσι ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις τυχόν υπάρχουσες δουλείες και την 
σπουδαιότητα κάθε δάσους από άποψη προσόδων, τα πευκοδάση ετέθησαν ενωρίτερα ή αργότερα 
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σε κανονική διαχείριση με την σύνταξη και την εφαρμογή προσωρινών αρχικά και στη συνέχεια 
οριστικών διαχειριστικών εκθέσεων και μελετών. 
Συγκεκριμένα συνετάγησαν κατά δάσος οι ακόλουθες διαχειριστικές εκθέσεις κατά το παρελθόν. 
 
-  Δημόσιο πευκοδάσος Φυλής 
 

Στο δάσος αυτό υπάρχει σύμφωνα με την  1007/1919 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
αναγνωρισμένη δουλειά ρητινοσυλλογής, που διενεργείται από τους κατοίκους της τότε κοινότητας 
και νυν δήμου Φυλής. 

Η ρητινοσυλλογή γίνονταν και εξακολουθεί και γίνεται σε δασοτεμάχια, δικαίωμα το οποίο 
μεταβιβάζουν ελευθέρας μεταξύ τους οι κάτοικοι της Φυλής με συμβόλαια, πολλά εκ των οποίων 
ομιλούν και για κυριότητα την οποία βεβαίως δεν αναγνωρίζει το δημόσιο. 

Τμήμα μόνο του δάσους αυτού προτείνεται να συμπεριληφθεί με το παρόν σχέδιο στην 
ενιαία διαχείριση του δρυμού (χάρτης  2). 

Για το δάσος Φυλής όπως προαναφέραμε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο του ελατοδάσους 
Φυλής, συντάχθηκαν και εφαρμόστηκαν 4 διαχειριστικές εκθέσεις από το 1924 μέχρι το 1971. 

Από τις περιγραφές των μελετών αυτών προκύπτει ότι γίνονταν ληστρική και εντατική 
ρητίνευση ακόμα και σε νεαρά άτομα, με αποτέλεσμα την πρώιμη ωριμότητα των συστάδων. Μέχρι 
το έτος 1928 δεν είχε εφαρμοστεί συστηματική διαχείριση λόγω της έξαρσης των παρανόμων 
υλοτομιών και ρητινεύσεων. 

Η πρώτη διαχειριστική έκθεση (1924) προέβλεπε συνολικό λήμα από διάνοιξη αντιπυρικών 
λωρίδων και διενέργεια κανονικής υλοτομίας 56.000 ζύγια ή 13.000 m3  ξυλείας καυσοξύλων και 
100.000 ζύγια πευκοφλοιού, τα οποία και απελήφθησαν. 

Η δεύτερη διαχειριστική έκθεση (1934) κινείται στα ίδια πλαίσια με την προηγούμενη. 
Η εφαρμογή των εκθέσεων αυτών έγινε μόνο κατά το τμήμα που αφορούσε την απόληψη 

των λημάτων, που απελήφθησαν στο σύνολό τους, χωρίς να γίνουν οι προτεινόμενες δασοτεχνικές 
επεμβάσεις, με τις οποίες επιδιώκονταν η αναγωγή του τελείως ακανόνιστου δάσους Φυλής, σε μία 
κανονικότερη κηπευτή μορφή με ομαλές διακυμάνσεις κλάσεων και ηλικιών. 

Η τρίτη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε το 1949, ήταν λεπτομερέστερη από τις δύο 
προηγούμενες, εισήγαγε την συσταδική διαχείριση, προέβλεπε ετήσια λήματα κατά χώρο και χρόνο, 
και έθεσε με σαφήνεια το σκοπό της δασοπονίας. 

Η έκθεση αυτή πρότεινε την απόληψη 37.400 ζυγίων καυσόξυλων (9.500 m3) και 11.500 
οκάδων πευκοφλοιού, για την πενταετία 1949 - 1954. 

Η υλοτομία αφορούσε τελικές καρπώσεις στον ανώροφο, αραιώσεις στα δένδρα της μέσης 
κλάσης, και αποψιλωτική υλοτομία του υπορόφου (αείφυλλα) για παραγωγή ξυλανθράκων. Εκτοτε 
και μέχρι το 1971 δεν είχε συνταχθεί νέα διαχειριστική μελέτη. 

Το 1971 συντάχθηκε από τον δασάρχη Α. Μίσσιο νέα διαχειριστική έκθεση για την πενταετία 
1971 - 1975 η ισχύς της οποίας παρατάθηκε μέχρι το 1977. 

Η μελέτη αυτή έθετε σαν σκοπό την οικονομική διαχείριση του δάσους με επίτευξη της 
μεγαλύτερης οικονομικής προσόδου με τα μικρότερα δυνατά έξοδα, με ταυτόχρονη βελτίωση των 
παραγωγικών δυνάμεων του εδάφους και την διατήρηση και βελτίωση των δασοσυστάδων. 

Η μελέτη αυτή εφαρμόστηκε μέχρι την λήξη της (1977) όσον αφορά μόνο την απόληψη των 
προβλεπόμενων καρπώσεων, χωρίς να υλοποιηθούν τα υπόλοιπα προτεινόμενα μέτρα 
(καλλιεργητικές υλοτομίες αραιώσεως, κατασκευή δρόμων, κτιρίων κ.τ.λ.). Με την λήξη της ισχύος 
της δεν συνετάγει νέα μέχρι σήμερα.   
 
-  Δημόσιο διακατεχόμενο Δάσος Λοιμικού 
 

Για το δάσος αυτό ισχύουν όσον αφορά τη διαχείριση τα όσα αναφέραμε για το αντίστοιχο 
ελατοδάσος Λοιμικού. 

Με τις συνταχθείσες διαχειριστικές εκθέσεις των ετών 1937 - 1942, 1947 - 1952, 1953 - 
1957, τους πίνακες υλοτομίας, από το έτος 1957 έως 1977 και τέλος την τελευταία δ/κή έκθεση 
1979 - 1984 απολήφθηκαν μικρές μόνο ποσότητες καυσοξύλων πεύκης δεδομένου ότι η χαλέπιος 
πεύκη καλύπτει μικρή μόνο έκταση του εκ 13000 στρ. δάσους Λοιμικού. 
Η ρητινοκαλλιέργεια γίνονταν κανονικά και στο δάσος αυτό όπως σε όλα τα πευκοδάση της Αττικής. 
 
-  Δημόσιο διακατεχόμενο δάσος Σαλονίκης 
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Η χαλέπιος πεύκη κατελάμβανε τη μεγαλύτερη έκταση του δάσους αυτού ήτοι : 10.000 στρ. 

σε σύνολο 13.000 στρ. μέχρι το έτος 1944 οπότε και κατεστράφει ολοσχερώς από πυρκαϊά. Πριν 
την καταστροφή το δάσος ρητινεύονταν κανονικά, ενώ μετά από αυτή η επανίδρυση του δάσους 
άργησε λόγω της μεγάλης πίεσης της βοσκής με αποτέλεσμα η ρητινοσυλλογή να περιοριστεί στο 
ελάχιστο. 

Μέχρι το έτος 1941 διαχειρίζονταν με ετήσιους πίνακες υλοτομίας και εγκριτικές δ/κές του 
Υπ. Γεωργίας. Εκτοτε και μέχρι το 1966 δεν συντάχθηκε δ/κή έκθεση. Με τις συνταχθείσες στη 
συνέχεια 3 δ/κές εκθέσεις των περιόδων 1967-1971, 1971-1975 και 1979-1984 απολήφθηκαν 
μικροποσότητες καυσοξύλου χαλεπίου πεύκης. 
 
-  Δημόσιο πευκοδάσος Αχαρνών και Ανω Λιοσίων. 
 

Για το δάσος αυτό συνολικής έκτασης σήμερα σε  29.301,725 στρ. μέχρι το 1961 δεν είχε 
συνταγή καμμία δ/κή έκθεση. 

Με την ίδρυση του εθνικού δρυμού Πάρνηθας τμήματα του δάσους αυτού περιελήφθησαν 
στον πυρήνα του εθνικού δρυμού Πάρνηθας και ετέθησαν υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας. Τα 
υπόλοιπα τμήματα υπάχθησαν σε ενιαία διαχείριση με το δάσος Φυλής. 

Από τα αρχεία της υπηρεσία μας προκύπτει ότι μέχρι την περίοδο της κατοχής στο δάσος 
αυτό γίνονταν συστηματική ρητινοσυλλογή. Κατά την διάρκεια όμως της κατοχής κατεστράφει 
ολοσχερώς είτε από πυρκαϊές είτε με αποψιλωτική υλοτομία για παραγωγή καυσοξύλων προς 
κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του χειμαζόμενου τότε πληθυσμού της πρωτεύουσας. 

Η επανίδρυση του δάσους επετεύχθη με φυσική αναγέννηση σε σχετικά αργούς ρυθμούς, 
λόγω της έκπλυσης των ήδη φτωχών εδαφών μετά την καταστροφή του δάσους και της έντονης 
βοσκής.    

Ετσι όταν μετά από 25-30 χρόνια από την καταστροφή του, το δάσος ήταν ώριμο για 
διενέργεια ρητινοσυλλογής, δεν υπήρχε πλέον ενδιαφέρον από τους περιοίκους για την 
εκμετάλλευση αυτή γιατί εν τω μεταξύ είχε ήδη αρχίσει ο γιγαντισμός της πρωτεύουσας, και 
προσφέρονταν περισσότερο επικερδείς και άνετες εργασίες στο εργατικό δυναμικό της περιοχής, με 
αποτέλεσμα να σταματήσει οριστικά η ρητινοκαλλιέργεια στο πευκοδάσος Αχαρνών-Ανω Λιοσίων.  
 
-  Δημόσιο διακατεχόμενο δάσος Μήχεσι Τσαπόχι 
            
               Το  δάσος  αυτό  βρίσκεται  στην  Β.Α.  πλευρά  του  ορεινού  όγκου  της  Πάρνηθας, έχει  
έκταση  6.438 στρ.  και  καλύπτεται  από  δάσος  αειφύλλων  πλατυφύλλων  και  χαλεπίου  πεύκης. 
Η  παραγωγή  δασικών  προϊόντων  στο  δάσος  αυτό  λόγω  της  μικρής  έκτασης  του  και  της  
δομής  των  δασών  του  δεν  υπήρξε  ποτέ  σημαντική. 

          Από  έρευνα  στα  αρχεία  του  δασαρχείου  προέκυψαν  τα  εξείς  σχετικά  με  την  
διαχείριση  του  δάσους  αυτού : 
1)  Η  υλοτομία  διεξάγεται  κατόπιν  συντάξεως  ετησίων  πινάκων  υλοτομίας  ή  εγκριτικών  

δ\γών  του  Υπ.  Γεωργίας. 
2)  Ο  πρώτος  πίνακας  υλοτομίας  συντάχθηκε  το  1913  και  προέβλεπαι  την  απόληψη  2.000  

οκάδων  ξυλανθράκων. 
3)   Η  πρώτη  δ\κή  έκθεση  συντάχθηκε  το  1938  και  ήταν  πενταετούς  διάρκειας (1938-1942). 
4)   Συντάχθηκαν  στην  συνέχεια  5  πίνακες  υλοτομίες  (1956, 1958, 1965, 1972, 1975 )   που  

προέβλεπαν  συνολικά  380  τόνους  καυσόξυλων  πεύκης, 30  m ξυλείας  πλατάνου  και  550  
τόνους  ξυλανθράκων. 

         Από  τα  ανωτέρω  προβλεπόμενα  ποσά  απελήφθη  μόνο  το  1/3  περίπου. Μετά  την  
λήξη  του  τελευταίου  πίνακα  υλοτομίας  και  μέχρι  σήμερα  δεν  έγινε  καμία  δασική  
εκμετάλλευση.  
 

-  Δημόσιο πευκοδάσος Βουτήματος 
 

Το  δάσος  αυτό  βρίσκεται  στην  ΒΔ  Πάρνηθα, έχει  έκταση  13.872  στρ.  και  
καλύπτεται  από  δάσος  πεύκης (9.034 στρ.)  και  αείφυλλα  πλατύφυλλα (2.358 στρ.). Εντός  
του  δάσους  αυτού  υπάρχουν  1.208  στρ. αγροτικών εκτάσεων.     
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Η  εκμετάλλευση  του  δάσους  αυτού  στο  περελθόν  γίνονταν  κυρίως  με  την 
ρητινοσυλλογή, η  οποία  μισθώνονταν  κατόπιν  δημοπρασίας  καθώς  και  με  την  αξιοποίηση  
των  εκτάσεων  του  για  βοσκή. 

Η  ίδια  εκμετάλλευση  γίνεται  και  σήμερα, με  την  διαφορά  ότι  έχει  απομείνει  μία  
μόνο  οικογένεια  ρητινοσυλλεκτών, η  οποία  και  παράγει  3-4.000 kg  ρητίνης  το  χρόνο. 
 
-  Δημόσιο πευκοδάσος Τατοίου 

 
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δάσους αυτού είναι λίγο περίπλοκο και δεν έχει οριστικά 

επιλυθεί ακόμη, όπως αναλυτικά αναφέρουμε στο σχετικό κεφάλαιο. 
Το  δάσος  αυτό  ανήκε  μέχρι  πρόσφατα  στην  τέως  Βασιλική  οικογένεια  της  Ελλάδας 

και  για  το  λόγο  αυτό  διαχειρίστηκε  συστηματικά  με  επιστημονική  διαχείριση  από  αρμόδιο  
δασολόγο  της  τέως  Βασιλικής  αυλής  από  του  έτους  1884. 

Σύμφωνα  με  τις  περιγραφές  των  κατά  καιρούς  συνταχθέντων  διαχειριστικών  
εκθέσεων  του  δάσους, η  πλήρης  οικονομική  διαχείριση  του  δάσους  άρχισε  το  1914, αλλά  
ανεκόπη  μετά  την  πυρκαϊά  του  1916  που  απετέφρωσε  μέγα  μέρος  του  δάσους (28.000) 
και  την  συντελεσθείσα  πολιτειακή  μεταβολή (απομάκρυνση  του  Βασιλιά). 

Το  1920  συντάχθηκε  δασοπονικός  χάρτης  και  προφανώς  δ/κή  έκθεση  που  όμως  
δεν  βρέθηκε. 

   Το 1929 συντάχθηκε νέα δ/κή έκθεση που καθόριζε οικονομικό σκοπό για το 
μεγαλύτερο μέρος του δάσους και αισθητικό για την έκταση που περιβάλλει τα ανάκτορα. 

Ο οικονομικός σκοπός προσδιορίζονταν κυρίως με την ρητινοκαλλιέργεια του Βορεινού 
τμήματος, που δεν είχε καεί στην πυρκαϊά του 1916 και περιείχε καλώς αναπτυγμένο 
πευκοδάσος κηπευτής μορφής. 

Νέα όμως πυρκαϊά του 1931 αποτέφρωσε και το τμήμα αυτό του δάσους και η 
καθορισθείσα διαχείριση ανατράπηκε. 

Εκτοτε οι καρπώσεις του δάσους περιορίστηκαν, δεδομένου ότι και άλλες πυρκαϊές 
επακολούθησαν τόσο κατά την κατοχική περίοδο (25.000 στρ.) όσο και αργότερα (16.000 στρ.).  

Ετσι η διαχείριση μέχρι το 1963 περιορίζονταν στην ρύθμιση μόνο των ετήσιων εκτάκτων 
καρπώσεων. 

Το 1963 συντάχθηκε δ/κή έκθεση για την πενταετία 1963-1968 που καθόριζε δύο 
διαχειριστικές κλάσεις ήτοι την οικονομική και την αισθητική, χωρίς να καθορίζονται ο χρόνος 
και η κατεύθυνση της υλοτομίας κάθε συστάδος που αφήνονταν να ρυθμιστεί από τον 
δασοκτήμονα. 

Η μελέτη αυτή εφαρμόστηκε με επιτυχία και συνέτεινε στην αναβάθμιση του δάσους 
Τατοίου. 

Το 1970 συντάχθηκε νέα έκθεση για την περίοδο 1970-1975. Η πυρκαϊά όμως το 1974 
που απετέφρωσε 13.000 στρ. του ομήλικου σχεδόν πευκοδάσους Τατοίου ανέτρεψε και πάλι 
την διαχείριση. Από την υλοτομία της καψάλας αυτής παρήχθησαν 14.000 τόνοι καυσοξύλων 
πεύκης και 2.000 m3  τεχνική ξυλεία πεύκης. 

Το 1978 συντάχθηκε η τελευταία δ/κή έκθεση για την πενταετία 1978-1983, που έθετε 
σαν κύριο σκοπό της διαχείρισης την αισθητική, πνευματική και υγιεινή αξιοποίηση του 
δάσους και προς επικουρία μόνο την συντηρητική οικονομική εκμετάλλευση. 

Η δ/κή αυτή ελάχιστα εφαρμόστηκε δεδομένου ότι υπήρχε ακόμη πρόβλημα σχετικά με 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δάσους και ο δασοκτήμονας δεν προέβει σε καμία επένδυση 
(αναδασώσεως, καλλιέργειας κ.τ.λ.). Εν τω μεταξύ νέες πυρκαϊές ανέτρεψαν και πάλι τα 
δεδομένα του δάσους. Οι τελευταίες έκτακτες καρπώσεις λόγω πυρκαϊών και ανεμορριψιών-
χιονοριψιών έγιναν κατά τα έτη 1987-88 και 1991-92 αντίστοιχα. Εκτοτε καμμία κάρπωση δεν 
διενεργήθηκε ούτε νέα δ/κή έκθεση συντάχθηκε. 

Από την μελέτη των στοιχείων των διαχειριστικών μελετών που προηγούμενα αναφέραμε 
και εφαρμόστηκαν κατά καιρούς σε διάφορα δάση χαλεπίου πεύκης της υπό μελέτη περιοχής 
προκύπτουν τα ακόλουθα : 

 
1. Η κύρια εκμετάλλευση των δασών αυτών ήταν η ρητινοπαραγωγή. Αν και δεν υπάρχουν 

αξιόπιστα στοιχεία για το ύψος της ετήσιας παραγωγής κάθε δάσους κατά το παρελθόν, εν 
τούτοις είναι γνωστό ότι μέχρι και την δεκαετία του 1960-1970 η ρητινοσυλλογή ασκούνταν 
έντονα από τους κατοίκους της Φυλής, του Αυλώνα και των Αφιδνών. Λόγω όμως της 
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σκληρότητας της εργασίας αυτής, της μικρής της προσόδου και των ευκαιριών 
αποδοτικότερης απασχόλησης στην πόλη, δεν υπήρξε διαδοχή των παλιών ρητινοσυλλεκτών 
με αποτέλεσμα το επάγγελμα αυτό να έχει σχεδόν εγκαταληφθεί σήμερα. Η ρητινοσυλλογή 
διενεργείται πλέον μόνο στο δάσος Φυλής και Βουτήματος από 4-5 οικογένειες 
ρητινοσυλλεκτών. 

2. Η εγκατάλειψη της ρητινοσυλλογής των δασών της χαλεπίου πεύκης είχε σαν άμεσο 
αποτέλεσμα, το σταμάτημα των απαραίτητων αραιώσεων στα στάδια της πυκνοφυτείας και 
κορμιδίων, το σταμάτημα της απομάκρυνσης της υπόροφης βλάστησης και την υπερβολική 
συγκέντρωση καύσιμης ύλης στα δάση αυτά, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι πλέον 
αδιαπέραστα. 
Η κατάσταση αυτή στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο σχεδόν των πευκοδασών της 
περιοχής του εθνικού δρυμού Πάρνηθας, αποτελεί την κύρια αιτία της ταχύτατης εξάπλωσης 
και κατά συνέπεια αδυναμίας αντιμετώπισης των πυρκαϊών στα δάση αυτά ιδιαίτερα όταν 
παίρνουν διαστάσεις. 
 
1. Ξυλώδες Κεφάλαιο - Δομή συστάδων 
 

Το ξυλώδες κεφάλαιο κυμαίνεται ανάλογα με την παραγωγικότητα του σταθμού, την 
ηλικία της συστάδας και την διαχείριση που μέχρι σήμερα ακολουθήθηκε. 

Ετσι στο δάσος Τατοίου που οι εδαφικές συνθήκες είναι πολύ καλές για την χαλέπιο 
πεύκη, και ακολουθήθηκε συστηματική διαχείριση ήδη από τον περασμένο αιώνα, για τα 
τμήματά του που φυσικά δεν καταστράφηκαν από τις πρόσφατες πυρκαϊές έχουμε 
πολυόροφο  διφυές δάσος με ανώροφο κηπευτή μορφή πεύκης και υπόροφο από αείφυλλα 
πλατύφυλλα. 

Η μέση αναλογία κλάσεων διαμέτρου, ανωτάτη : μέση : κατωτάτη, είναι 7,2 : 2 : 1. Το 
μέσο κατά εκτάριο ξυλαπόθεμα κυμαίνεται από 60-120 m3 , η μέση κατ’ όγκο ετήσια 
προσαύξηση κυμαίνεται από 2 m3 /Ηα έως 4 m3 /Ηα και τέλος ο αριθμός των κορμών στο 
εκτάριο ποικίλλει ευρέως ανάλογα με το στάδιο αναπτύξεως και την ποιότητα του σταθμού 
από 1400 δένδρα/Ηα στη διάμετρο των 10-15 cm σε 400-500 στη διάμετρο των 30-50 cm. 

Το συνολικό ξυλαπόθεμα του δάσους αυτού σύμφωνα με την τελευταία δ/κή έκθεση 
(1978-1983) ήταν 74.000 m3 . Σήμερα βέβαια είναι πολύ διαφορετικό γιατί  εν τω μεταξύ 
μεγάλα τμήματά του καταστράφηκαν από αλλεπάλληλες πυρκαϊές. 

Στο δάσος Φυλής - Ανω Λιοσίων που οι συνθήκες ανάπτυξης είναι σημαντικά 
δυσμενέστερες σε σχέση με το Τατόι, εξαιρουμένων βέβαια μικροθέσεων σε ρέματα και 
βόρειες εκθέσεις, το δάσος βρίσκονταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 σε 
οπισθοδρομική εξέλιξη λόγω έντονης ρητίνευσης και βοσκής (Α. Μίσσιος - Δασοπονική 
μελέτη 1971-1975). 

Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική δεδομένου ότι η ρητινοσυλλογή είναι πλέον ελάχιστη 
και η βοσκή σημαντικά μικρότερη. 

Το ξυλαπόθεμα και η δασοσκεπής επιφάνεια έχουν αυξηθεί. Αν και δεν υπάρχουν 
πρόσφατα απογραφικά στοιχεία, εν τούτοις από τον χάρτη βλάστησης (Χάρτης 4) προκύπτει 
ότι το 60% περίπου του δάσους χαλεπίου πεύκης έχει συγκόμωση πάνω από 70% και σε 
σημαντικά τμήματα του το ξυλαπόθεμα υπερβαίνει τα 100 m3 /Ηα. 

Σύμφωνα με την τελευταία δασοπονική μελέτη του δάσους αυτού (1971-1975) το  
συνολικό ξυλαπόθεμα της χαλεπίου πεύκης στο δάσος Φυλής Ανω Λιοσίων ανέρχονταν σε 
73.747 m3  εκ των οποίων τα 18.104 ανήκουν στην Ανωτάτη κλάση, τα 40.535 στην μέση 
κλάση και τα υπόλοιπα 15.108 στην κατωτάτη κλάση. Η αναλογία κατά συνέπεια ήταν 
2:5,5:2,5  αντί της κανονικής 5:3:2, το δε κατ’ εκτάριο ξυλαπόθεμα ιδιαίτερα χαμηλό, 
κυμαινόμενο από 23-70 m3  /Ηα. 

Σήμερα τόσο το συνολικό ξυλαπόθεμα όσο και η κατά κλάση κατανομή του είναι τελείως 
διαφορετική καθόσον ένα μεγάλο τμήμα του δάσους Φυλής έχει καεί (10.500 στρ.) το 1989 και 
στο υπόλοιπο δεν έγιναν συστηματικές υλοτομίες τα τελευταία 20 χρόνια. 

 
Στο δάσος αυτό διακρίνονται δύο διαχειριστικές μορφές, που προέκυψαν από τον τρόπο 

αναγέννησης και διαχείρισης του δάσους. 
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1. Ανομήλικο, ακανόνιστο πολυόροφο διφυές δάσος, με ανώροφο χαλέπιο πεύκη και υπόροφο 
αείφυλλα πλατύφυλλα, στο οποίο οι μεγάλες κλάσεις διαμέτρου απομακρύνθηκαν μετά την 
απορητίνωση. 

2. Ομήλικο διφυές δάσος που προήλθε μετά από πυρκαϊά με ανώροφο χαλέπιο πεύκη και 
υπόροφο αείφυλλα πλατύφυλλα. Στη μορφή αυτή η ρητινοκαλλιέργεια έχει εγκαταληφθεί, 
υπάρχει μεγάλος αριθμός κορμών ανά Ηα, και ο υπόροφος είναι σύμπυκνος  και 
αδιαπέραστος. 
 

2.2.10.8.3  Juniperus oxycedrus 
 
Σύμφωνα με την χλωριστική μελέτη της Πάρνηθας που έγινε με την μέθοδο των 

φυτοτρανσέτ και προηγούμενα αναλύθηκε, το Juniperus oxycedrus αποτελεί ένα από τα 4 
κυρίαρχα είδη στην Πάρνηθα. 

Εμφανίζεται από υψόμετρο 600 μ. μέχρι την αλπική ζώνη. Διαδέχεται το πουρνάρι στα 
άγονα, πετρώδη και κυρίως ασβεστούχα εδάφη όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερα υψόμετρα. 

Στην Πάρνηθα απαντάται είτε ως υπόροφος της Ελάτης κυρίως και λιγότερο της 
χαλεπίου πεύκης προς τα ψυχροόριά της, είτε κατά ομάδες, συδενδρίες, λόχμες και κατ’ 
άτομο σε εκτάσεις από τις οποίες η ελάτη απομακρύνθηκε λόγω πυρκαϊάς (πυρκαϊές 1916, 
1930 , 1944) ή λόγω  της παρατεταμένης επιδημίας των εντόμων Gryphalus piceae. 

Είναι είδος βραδυαυξές και οι σπόροι του είναι δυσφυέστατοι. Για να φυτρώσουν 
πρέπει πρώτα να φαγωθούν από ζώα ή πουλιά, να υποστούν σχετική επεξεργασία στον 
πεπτικό σωλήνα τους και να αποβληθούν στην συνέχεια με τα περιττώματά τους τα οποία και 
αποτελούν φυσικό λίπασμα για την πρώτη εκβλάστησή τους. 

Η φυσική εγκατάστασή του είναι βραδεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δάσος ελάτης 
που καταστράφηκε από πυρκαϊά στην θέση Καψάλα το 1944 δεν έχει ακόμη πλήρως 
εγκατασταθεί το Juniperus oxycedrus. 

Η εγκατάσταση του είδους αυτού σε τόσο φτωχά εδάφη και σε θέσεις με μεγάλες 
κλίσεις και έντονα ηλιαζόμενες είναι πολυτιμότατη γιατί με τα πυκνά κλαδιά του που φθάνουν 
μέχρι το έδαφος και το πλούσιο φύλλωμά του προστατεύει τα εδάφη αυτά από την περεταίρω 
απόπλυση και σκελετοποίησή τους και τα εμπλουτίζει με την απαραίτητη οργανική ουσία, 
δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο περιβάλλον για την επανεγκατάσταση της ελάτης στα 
εδάφη αυτά. 

Η διαδικασία αυτή είναι πολύ γνωστή στην Πάρνηθα, και γίνεται ολοένα και  πιο 
αισθητή, γιατί η συνεχιζόμενη για 35 χρόνια ευρεία ξήρανση της ελάτης από το Gryphalus 
piceae είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη απομάκρυνση της ελάτης από πολλές θέσεις, την 
υπεραραίωση των συστάδων στην μεγαλύτερη έκταση του ελατοδάσους, με ταυτόχρονη 
αποκάλυψη του εδάφους. 

Στις εκτάσεις από τις οποίες απομακρύνεται η ελάτη εγκαθίσταται σταδιακά το 
Juniperus oxycedrus. Η εγκατάσταση αυτή όπως προαναφέρθηκε είναι βραδεία. Στη σκιά των 
ήδη εγκατεστημένων Juniperus και κάτω από την προστασία της πυκνής κόμης τους 
επανεμφανίζεται η ελάτη, η οποία σαν ταχυαξέστερο είδος θα ανέλθει γρήγορα στον ανώροφο 
θα τα καταπιέσει και θα τα εξαφανίσει μελλοντικά. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να 
επιταχυνθεί με την ευρεία τεχνητή αναδάσωση των διακένων και των γυμνών εκτάσεσων του 
ελατοδάσους με Juniperus oxycedrus, ώστε να δημιουργηθεί πολύ ενωρίτερα το κατάλληλο 
περιβάλλον για την επανεγκατάσταση της ελάτης και την ανανέωση του ελατοδάσους. 

 
2.2.10.8.4  Παραποτάμια διάπλαση 

 
Η διάπλαση αυτή εκτείνεται κατά μήκος των ρεμμάτων εποχιακής ροής, με μεγαλύτερη 

ή μικρότερη διάρκεια ροής και αντιπροσωπεύεται κυρίως από τον πλάτανο (platanus 
orientalis), και λιγότερο από την πικροδάφνη (nerium oleander), την λυγαριά (Vitex  agnus-
castus), μυρτιά, δάφνη και άλλα υδρόφιλα είδη. 

Αν και δεν καλύπτει μεγάλη έκταση στο σύνολο του δρυμού εν τούτοις είναι μεγάλης 
σημασίας τόσο για την αισθητική της αξία όσο και γιατί προσφέρει καταφύγιο και τροφή στην 
πανίδα. 

Επίσης ο συνδυασμός της ποικιλίας της βλάστησης με το ανάγλυφο και το τρεχούμενο 
νερό, δίνει τοπία εξαιρετικής ομορφιάς. Πολλά μονοπάτια ακολουθούν διαδρομές είτε 
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παράλληλα είτε μέσα στην κοίτη των ρεμάτων. Σε θέσεις επίσης που υπάρχουν πηγές 
προσφέρεται αναψυχή στους κατοίκους της Αθήνας. 

 
2.2.10.8.5  Αείφυλλα πλατύφυλλα 

 
    Α) Είδη - εξάπλωση 

 
Τα κύρια είδη που αποτελούν τα αείφυλλα πλατύφυλλα είναι τα εξής: Quercus 

coccifera, Arbutus andrachne, Abrutus unedo, Q. ilex, Pistacia lentisus, Pistacia terebinthus, 
Rhus cotinus, Rhus coriaria, Olea oleaster, Cercis siliquastrum, Phillyrea   media, Crataegus 
monogyna, Pirus amygdaliformis κ.τ.λ. 

Τα αείφυλλα πλατύφυλλα εξαπλώνονται σε ολόκληρη την έκταση της υπό μελέτη 
περιοχής σε μικρότερες και μεγαλύτερες κλάσεις πλην του κυρίως ελατοδάσους όπου 
επικρατεί η αμιγής ελάτη και των συμπύκνων ομηλίκων συστάδων της χαλεπίου πεύκης από 
τις οποίες απουσιάζει παντελώς ο υπόροφος. 

Η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν ανέρχεται σε  35.875,674 στρ. και καλύπτουν 
τόσο άγονες και βραχώδεις εκτάσεις από τις οποίες η χαλέπιος πεύκη απομακρύνθηκε από 
πυρκαϊές, λαθροϋλοτομίες και υπερβόσκηση όσο και γόνιμα εδάφη, στα  οποία η χαλέπιος 
πεύκη απομακρύνθηκε λόγω επανειλημένων πυρκαϊών και δεν επανεγκαταστάθηκε πλέον 
λόγω ελλείψεως σπόρων. 

 
    Β) Δομή των δασών των αειφύλλων πλατυφύλλων 

 
Τα αείφυλλα πλατύφυλλα στην Πάρνηθα απαντώνται είτε υπό αμιγή μορφή, είτε σαν 

υπόροφος της χαλεπίου πεύκης και της ελάτης πολύ λιγότερο. 
Στα αμιγή δάση ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες το υψόμετρο και κυρίως τον τρόπο 

εγκατάστασής τους (πυρκαϊά, υπερβόσκηση κ.τ.λ.) επικρατεί είτε το πουρνάρι, είτε η 
κουμαριά, είτε τα δύο αυτά κύρια είδη βρίσκονται σε πλήρη κατ’ άτομο ή ομάδες μίξη με τα 
υπόλοιπα είδη αειφύλλων πλατυφύλλων που προηγούμενα αναφέρθηκαν. 

Σπανίως και σε ορισμένες μικρές μόνο θέσεις επικρατούν αμιγώς άλλα είδη όπως ο 
Rhus coriaria στη θέση Κακούρθι, η Phillyrea media στο Βρουκόλι, κ.τ.λ. 

 
          α) Πουρνάρι (Quercus coccifera)  

 
Από την χλωριστική μελέτη της Πάρνηθος προκύπτει ότι το πουρνάρι είναι κυρίαρχο 

είδος στην περιοχή και στην ίδια περίπου θέση με το Juniperus oxycedrus ( μετρήθηκαν  
419 και 439 άτομα αντίστοιχα), το οποίο και αντικαθιστά σταδιακά από το υψόμετρο 

των 700 μ. και κάτω στα φτωχά και αποπλυμένα σκελετικά ασβεστούχα εδάφη. 
Το πουρνάρι απαντάται είτε σαν υπόροφος της χαλεπίου πεύκης είτε σε αμιγή ή 

σχεδόν αμιγή μορφή σε άγονες ή υπερβοσκημένες εκτάσεις. 
Στην Πάρνηθα απαντάται επίσης και στον υπόροφο της ελάτης, κυρίως στα θερμοόριά 

της μαζί με το Juniperus oxycedrus. 
Είναι είδος με πολύ μεγάλη αντοχή στην βοσκή, στις πυρκαίές και σε άλλες κακώσεις, 

και εξαφανίζεται μόνο με εκρίζωση. Οταν απαλλαγεί από την βόσκηση και μονοβεργιστή 
γίνεται δέντρο που ανάλογα με το έδαφος μπορεί να φθάσει τα 10-15 και πλέον μέτρα. 
Προσφέρει άφθονη τροφή (βελανίδια και φύλλα) στα ζώα και στην σύμπυκνη μορφή του και 
καταφύγιο στην άγρια πανίδα. 

Στις υπερβοσκημένες εκτάσεις βρίσκεται διάσπαρτο κατ’ άτομο με σφαιρική ή κωνική 
μορφή. 

Στα φτωχά σκελετικά εδάφη μπορεί να αποτελέσει πρόδρομο είδος για την 
εγκατάσταση της χαλεπίου πεύκης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξέλιξης αυτής, αποτελούν οι νότιες πλαγιές της 
Πάρνηθας πάνω από το Μετόχι που στις οποίες το υπάρχων πευκοδάσος αποψιλώθηκε 
εντελώς κατά την διάρκεια της κατοχής από παράνομες υλοτομίες, στην δεκαετία του 1960 
ήταν πρινώνες και σήμερα είναι δάσος χαλεπίου πεύκης πυκνότητας 0,7-1. 

Το πουρνάρι εκτός από την μέγιστη σπουδαιότητα που έχει για την προστασία των 
γυμνών και ξηρών ασβεστολιθικών εδαφών στα οποία είναι αναντικατάστατο μέχρι να 
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βελτιωθούν αυτά  και να καταστεί δυνατή  η εγκατάσταση άλλων ειδών ( χαλέπιος πεύκη ), με 
τα ανοικτά χρώματα των τρυφερών βλαστών του την άνοιξη και το βαθύ πράσινο χρώμα τους 
υπόλοιπους μήνες δίδει τοπία με εξαιρετική ομορφιά. 

 
β) Κουμαριά 
 
Η κουμαριά ( Arbutus unedo και Arbutus andrachne), αν και δεν αποτελεί κυρίαρχο 

είδος στην Πάρνηθα, εν τούτοις σε ορισμένες θέσεις κυρίως στο Τατόι αλλά και αλλού, 
συγκροτεί αμιγείς ή σχεδόν αμιγείς συστάδες. Η επικράτηση αυτή οφείλεται στο γεγονός 

Παρουσιάζει καλή ανάπτυξη και εκμεταλλεύεται καλά τα φτωχά και άγονα εδάφη. Δίνει 
καταφύγιο και άφθονη τροφή στα πουλιά με τους καρπούς της καθώς επίσης και στα 
υπόλοιπα ζώα με τα φύλλα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Τατόι που σημαντικές εκτάσεις 
του καλύπτονται πλέον από αμιγή κουμαριά κατά την περίοδο της ωρίμανσης των καρπών 
της   παρατηρούνται σμήνη πουλιών. 

 
     γ) Αείφυλλα Πλατύφυλλα σε κατ’ άτομο και ομάδες μίξη. 

 
Μεγάλες εκτάσεις στην Πάρνηθα καλύπτονται από αμιγή αείφυλλα πλατύφυλλα όπου 

δεν κυριαρχεί κάποιο είδος, αλλά υπάρχει μίξη κατά άτομο ή κατά ομάδες των κυρίων ειδών 
της ζώνης των αειφύλλων πλατυφύλλων όπως πουρναριού, κουμαριάς,               φιλλυκιού, 
σχίνου, κοκορεβυθιάς, κ.τ.λ. και των σπανιοτέρων ειδών της ζώνης αυτής όπως κουτσουπιάς, 
μυρτιάς και δάφνης (στις υγρότερες θέσεις), ρεικιών, βάτου, αγιοκλιμάτων κ.τ.λ. 

Με την μίξη των διάφορων ειδών ιδιαίτερα όταν συνιστούν σύμπυκνη μορφή 
επιτυγχάνεται απόλυτη προστασία και εμπλουτισμός του εδάφους με πλούσια οργανική 
ουσία, και παρέχεται επίσης τροφή και καταφύγιο στην άγρια πανίδα. 

Ο μεγάλος αριθμός των ειδών με την διαφορετική μορφή και το σχήμα τους, με την 
ποικιλία των χρωμάτων τους κατά την εποχή της ανθοφορίας την άνοιξη και κατά την πτώση 
των φύλλων το φθινόπωρο, σε συνδυασμό και με το ανάγλυφο δίδουν τοπία πολύ μεγάλης 
αισθητικής αξίας. 

 
 
Γ.  Διαχείριση των αειφύλλων πλατυφύλλων. 
 
Οπως προκύπτει από τις παλιότερες δ/κές εκθέσεις που υπάρχουν στην υπηρεσία 

μας και από τα σχετικά έγγραφα του αρχείου μας τα αείφυλλα πλατύφυλλα “εκμεταλεύονταν” 
ενταντικά τόσο για την παραγωγή ξυλανθράκων, την θέρμανση των ασβεστοκαμίνων και την 
θέρμανση των σπιτιών, όσο σαν βοσκοτόπια των μικρών κυρίως ζώων (κατσίκια, πρόβατα) 
και λιγότερο των μεγαλυτέρων (βοοειδή). 

Η αριά, το πουρνάρι και το φιλλύκι όταν αποκτήσουν διάμετρο 0,7 m και άνω δίνουν 
εξαιρετικής ποιότητας κάρβουνο, ενώ η κουμαριά και τα άλλα είδη κατώτερης ποιότητας. Η 
υλοτομία ήταν αποψιλωτική και γίνονταν τόσο στα αμιγή αείφυλλα πλατύφυλλα που είχαν την 
απαιτούμενη ελάχιστη διάμετρο των 7 cm, όσο και στον υπόροφο της χαλεπίου πεύκης που 
απομακρύνονταν εξ ολοκλήρου. 

Η απομάκρυνση του υπορόφου στην χαλέπιο πεύκη μείωνε αισθητά τον κίνδυνο της 
πυρκαϊάς και βοηθούσε την αναγέννηση και ανάπτυξη της πεύκης, αφού εξέλιπε η 
ανταγωνιστική βλάστηση. 

Σήμερα σε ολόκληρη την υπό μελέτη περιοχή δεν διενεργείται καμία τέτοια 
εκμετάλλευση. Μεμονωμένοι μόνο καθαρισμοί και αραιώσεις διενεργούνται από το δασαρχείο 
Πάρνηθας σε αυστηρά επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος των δρόμων ή και σε συστάδες 
χαλεπίου πεύκης για αντιπυρικούς και μόνο σκοπούς. 

Οι εργασίες αυτές αν και έχουν πλέον υπερβολικό κόστος (60 - 80.000 ανά στρ. 
περίπου), κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την αντιπυρική προστασία των πευκοδασών, 
και γίνονται μετά από επισταμένη έρευνα και μελέτη. 

Τα αείφυλλα πλατύφυλλα προσέφεραν και προσφέρουν και σήμερα την κύρια τροφή 
στην νομαδική κτηνοτροφία. Για το λόγο αυτό τις περισσότερες φορές υπερβόσκονται με 
αποτέλεσμα να νανοποιούνται και να αραιώνονται σε τέτοιο βαθμό, που ούτε το έδαφος 
μπορούν να  προστατεύσουν πλέον ούτε επαρκή τροφή στα ζώα μπορούν να παρέχουν. 



 90

Καίγονται σχετικά εύκολα και δίδουν φωτιές επιφανείας που εξαπλώνονται γρήγορα 
και σβήνονται δύσκολα, ιδιαίτερα όταν φυσάει άνεμος  και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. 

Μετά την πυρκαϊά τα περισσότερα είδη ριζοβλαστάνουν εντονότατα, με αποτέλεσμα 
να έχουμε πλήρη κάλυψη του εδάφους σε 2-3 χρόνια, και πλήρη αποκατάσταση της 
φυτοκοινωνίας σε 7-10 χρόνια εφόσον φυσικά δεν βοσκηθεί. 

Οταν όμως οι πυρκαϊές επαναλαμβάνονται συχνά στην ίδια έκταση, και μάλιστα όταν 
οι κλίσεις δεν είναι ήπιες, τότε το έδαφος παρασύρεται και η φυτοκοινωνία συνεχώς 
υποβαθμίζεται, με τελικό στάδιο τους βραχότοπους της Ελλάδας. 

Στην υπό μελέτη περιοχή, επειδή η βόσκηση απαγορεύθηκε πριν από πολλά χρόνια 
σε όλη σχεδόν την Ανατολική (Τατόι) και Νότια Πάρνηθα και εποχιακά μόνο ασκείται στη 
Βόρεια Πάρνηθα (Σαλωνίκη-Λοιμικό), υπερβόσκηση παρατηρείται μόνο σε ορισμένες θέσεις 
της Δυτικής Πάρνηθας (Δάσος Φυλής) μικρής σχετικά έκτασης. 

Με το σταμάτημα της βοσκής, και την απουσία άλλης διαχείρησης, τα αείφυλλα 
πλατύφυλλα καθίσταται σύμπυκνα και τις περισσότερες φορές αδιαπέραστα.Ιδιαίτερα όταν 
αποτελούν τον υπόροφο της χαλεπίου πεύκης, ο ανώροφος σμίγει με τον υπόροφο, η 
συγκεντρωμένη καύσιμη ύλη είναι πολύ μεγάλη, και κάθε πυρκαϊά γίνεται αμέσως επικόρυφη 
και ταχύτατα εξελισόμενη. 

 
 
2.2.10.8.6  Αλλες Φυτοδιαπλάσεις  

 
Εκτός από την διάπλαση της Κεφαλληνιακής ελάτης, της χαλεπίου πεύκης, του κέδρου 

(Juniperus oxycedrus), των αειφύλλων πλατυφύλλων και της παραποτάμιας βλάστησης που 
προηγούμενα αναλύθηκαν λεπτομερώς, στην υπό μελέτη περιοχή αναπτύχθηκαν επίσης 
φυσικά ή τεχνητά συστάδες, λόχμες και συδενδρίες από τα είδη Pinus nigra (Πάρνηθα-Τατόι), 
Pinus brutia (Τατόι), Quercus ilex (Πάρνηθα-Τατόι), Quercus pubescens (Τατόι), Cupressus 
sempervirens ( Τατόι, Κεραμίδι Πάρνηθας), και Pinus maritima (Κεραμίδι Πάρνηθας). 

Υπάρχει επίσης πλήθος άλλων δασικών ειδών όπως Cedrus libani, Quercus conferta, 
Q. aegilops, Q. sesiliflora, Ulmus campestris, Populus alba, Pinus pinea κ.τ.λ. που βρίσκονται 
είτε διάσπαρτα κατ’ άτομο σε όλη την έκταση, είτε αποτελούν δενδροστοιχίες κατά μήκος των 
δρόμων. Τα άτομα αυτά προήλθαν από τεχνητές φυτεύσεις και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 
τους  βρίσκονται στο Τατόι. 

Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε συνοπτικά τα είδη που συγκροτούν συστάδες, λόχμες 
και συδενδρίες. 

 
     Μαύρη πεύκη (pinus nigra) 

 
Η μαύρη πεύκη εισήχθη στην Πάρνηθα ήδη από το τέλος της 10ετίας του 1950, 

κυρίως σε θέσεις με βασικό πέτρωμα το  φλύσχη  που παρουσίαζαν προβλήματα διάβρωσης, 
αλλά και κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου της Πάρνηθας. 

Σήμερα συγκροτεί συστάδες είτε αμιγώς είτε μικτές με την ελάτη, έχει καλύτερη 
ανάπτυξη από την ελάτη στους συγκεκριμένους σταθμούς, δεν παρουσιάζει προβλήματα 
ξήρανσης όπως η ελάτη, σκιάζει, προστατεύει και βελτιώνει το έδαφος δημιουργώντας το 
κατάλληλο περιβάλλον για την επανεγκατάσταση της ελάτης κάτω από την μαύρη πεύκη. 

Η μαύρη πεύκη δεν αναγεννάται φυσικώς στην Πάρνηθα, γεγονός με ιδιαίτερη 
σημασία γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία τεχνητών προδάσους, κάτω από 
το οποίο θα επανεγκατασταθεί φυσικά η ελάτη. 

Μετά την πλήρη εγκατάσταση της ελάτης, η μαύρη πεύκη θα απομακρυνθεί με 
υλοτομία, γιατί δεν είναι ενδημικό είδος της περιοχής. 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει σε σχετικά ευμενή περιβάλλοντα γιατί η μαύρη 
πεύκη είναι αρκούντος απαιτητικό είδος και δεν ευδοκιμεί στα πολύ άγονα και υποβαθμισμένα 
εδάφη. Στα εδάφη αυτά το ρόλο του προδάσους όπως και προηγούμενα αναφέραμε μπορεί 
πολύ καλά να παίζει το Juniperus oxycedrus. 

 
Τραχεία πεύκη  (Pinus brutia) 
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Η τραχεία πεύκη έχει εισαχθεί τεχνητώς κατά λόχμες σε διάφορες θέσεις στο δάσος 
Τατοίου (Κλειδί, Κοκκινιά), πριν από 40 χρόνια περίπου. 

Η ανάπτυξή της υπήρξε μέχρι σήμερα πολύ ικανοποιητική, αναγεννάται φυσικώς, 
δημιουργεί ευθυτενείς κορμούς, και παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την  

χαλέπιο πεύκη. Παρά την καλή της όμως ανάπτυξη, πρέπει να είμαστε πολύ 
επιφυλακτικοί στην τυχόν χρησιμοποίησή της σε αναδασώσεις στην περιοχή, γιατί δεν είναι 
ενδημικό είδος της περιοχής, και δεν γνωρίζουμε ποια μπορεί να είναι η συμπεριφορά της στο 
μέλλον. 

 
Κουκουναριά  ( Pinus Pinea) 
 
Η κουκουναριά εισήχθη τεχνητώς σε ένα τμήμα του Τατοίου (θέση Κουκουναριές). 

Παρουσίασε μειωμένη ανάπτυξη, δεν αναγεννήθηκε φυσικώς, και δεν ανταποκρίθηκε γενικά 
στο Περιβάλλον της περιοχής. 

 
Κυπαρίσσι   (Cupressus sempervirens και Cupressus arizonica) 
 
Το κυπαρίσσι (ορθόκλαδο και πλαγιόκλαδο) εισήχθη τεχνητώς τόσο στο δάσος 

Τατοίου όσο και στην Πάρνηθα στη θέση Αγ. Γεώργιος Κεραμιδίου. 
Στο Τατόι προσαρμόστηκε απόλυτα στο περιβάλλον, επιτυγχάνοντας καλή ανάπτυξη 

και φυσική αναγέννηση. Μετά βέβαια τις αλεπάλληλες πυρκαϊές απέμεινε μία λόχμη κατά 
μήκος του ρέματος του Αγ. Αθανασίου καθώς και πολλά διάσπαρτα άτομα κυρίως στο νότιο 
τμήμα του δάσους Τατοίου. 

Στην Πάρνηθα η προσαρμογή του δεν υπήρξε επιτυχής. Παρουσίασε πολύ μικρότερη 
ανάπτυξη, πολλές ζημιές από τα χιόνια, και δεν επετεύχθη η φυσική του αναγέννηση. 

Στα περιβάλλοντα που μπορεί να αναγεννηθεί φυσικώς, η αναγέννηση επιτυγχάνεται 
με πλαγιοσπορά σε βάρος της πεύκης και όχι κάτω από την πυκνότατη σκιά της κόμης των 
μητρικών δένδρων που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη κανενός δένδρου. 

Στις τεχνητές αναδασώσεις που έγιναν σε όλες τις πρόσφατα καμμένες εκτάσεις του 
Τατοίου το κυπαρίσσι χρησιμοποιήθηκε ευρέως ίσως μάλιστα και περισσότερο του κανονικού. 

Για τις προγραμματιζόμενες όμως αναδασώσεις των γυμνών εκτάσεων του 
υφισταμένου σήμερα πυρήνα του εθνικού δρυμού Πάρνηθας δεν ενδείκνυται η 
χρησιμοποίησή του γιατί η εμπειρία έδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα συγκεκριμένα 
κλιματοεδαφικά περιβάλλοντα της Πάρνηθας. 

 
Φυλλοβόλοι δρυς     
 
Οι φυλλοβόλοι δρυς απαντούν στην υπό μελέτη περιοχή είτε σαν υπόροφος στο 

δάσος της ελάτης (προς τα θερμοόριά του) είτε λόχμες αμιγείς ή σχεδόν αμιγώς στο δάσος 
Τατοίου, είτε τέλος και σαν μεμωνομένα άτομα. 

Στην υπό μελέτη περιοχή υπάρχουν 4 είδη φυλλοβόλων δρυών ήτοι η Quercus 
pubescens, η Q. conferta, η Q. sesiliflora και η Q. aegilopp. Επικρατεί όμως η Q. pubescens. 

Η αφθονία της Q.  pubescens στον υπόροφο της ελάτης είναι επιθυμητή γιατί 
βελτιώνει το έδαφος και εξασφαλίζει την καλύτερη οικολογική ισσοροπία του οικοσυστήματος. 

Η ανάπτυξή της στο δάσος Τατοίου υπήρξε φυσική. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
σχηματίζει αμιγείς ή σχεδόν αμιγείς λόχμες (εκατέρωθεν του δρόμου Κατσιμίδι - Αγ. 
Μερκούριος) και σε άλλες απαντάται κατά συδενδρίες ή κατά άτομο. 

Στην δ/κή μελέτη του Τατοίου  της περιόδου 1978-1983 αναφέρεται ότι στη θέση Άνω 
Ψήλας που είναι στο όριο του δάσους Τατοίου με το δάσος του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου 
υλοτομήθηκαν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια άτομα ηλικίας άνω των 1000 ετών όπως 
προέκυψε από την καταμέτρηση των ετησίων δακτυλίων στα πρέμνα τους. 

Αναφέρεται επίσης ότι υπήρχαν ακόμη τότε (1978) περί τα 15 άτομα της αυτής ηλικίας 
στη θέση Πηγή Πριγήπισας Σοφίας κάτω από το βράχο του Κατσιμιδίου, από τα οποία 
πρότεινε τα 5 που ήταν κοντά στην πηγή να παραμείνουν εσαεί ανυλοτόμητα. 

Δεν γνωρίζουμε  πόσα  από  τα  παραπάνω  άτομα  υπάρχουν  ακόμη.Τα  άτομα  
αυτά  αποτελούν μνημεία της Φύσης πλέον και θα πρέπει να προστατευτούν  ανάλογα. 
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Η αναγέννηση της Q.pubescens επιτυγχάνεται είτε σπερμοφυώς είτε από 
πρεμνοβλαστήματα είτε και από ριζοβλαστήματα μετά από πυρκαϊά. 

Η ύπαρξή της συμβάλλει στην καλύτερη οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος, 
παρέχοντας τρφή και καταφύγιο στην άγρια πανίδα και βελτιώνοντας το έδαφος. 

Παλιότερα υπέφερε από την βοσκή αλλά σήμερα με τον περιορισμό της βόσκησης η 
ανάπτυξή της είναι πολύ καλύτερη. 

Τα υπόλοιπα είδη φυλλοβόλων δρυών που προηγούμενα αναφέρθηκαν απαντώνται 
κατ’ άτομο σποραδικά όπως η Q. Sesiliflora στη θέση Βρουκόλι, η Q. Conferta στη θέση 
Μαχούνια και η Q. Aegilops στο νότιο τμήμα του δάσους Τατοίου και στο Μετόχι. 

 
Αριά  (Quercus  ilex)   
 
Η αριά ευρίσκεται σε μίξη με τα αείφυλλα πλατύφυλλα είτε κατ’ άτομο στα φτωχότερα 

εδάφη, είτε κατά συδενδρίες και λόχμες στις υγρότερες θέσεις και τα πλουσιότερα εδάφη. 
Εξαπλώνεται σε ολόκληρη σχεδόν την έκταση της υπό μελέτης περιοχής μέχρι του 

υψομέτρου των 700 περίπου μέτρων. 
Παλιότερα υλοτομούνταν αποψιλωτικά μαζί με τα αείφυλλα πλατύφυλλα (πουρνάρια, 

κουμαριές, φιλλύκια κ.τ.λ) γιατί έδινε άριστης ποιότητας ξυλοκάρβουνα. Σήμερα που η 
εκμετάλλευση αυτή στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας έχει σταματήσει, η ανάπτυξή της 
είναι πολύ καλή, όπου δε συγκροτεί κλειστές λόχμες και συδενδρίες η υπόροφη βλάστηση 
εξαφανίζεται από την πυκνότατη σκίαση του ανωρόφου, μειώνοντας έτσι αισθητά τον κίνδυνο 
πυρκαϊάς. Δημιουργεί πλούσιο φυλλοτάπητα. 

Η αναγέννησή της επιτυγχάνεται σπερμοφυώς, αλλά και με πρεμνοβλαστήματα μετά 
την υλοτομία, και ριζοβλαστήματα μετά από πυρκαϊά, στην οποία είναι αρκούντως ανθεκτική. 

Η αριά όπως και οι φυλλοβόλοι δρυς παρέχει άφθονη τροφή στην πανίδα (σπόροι, 
φύλλα) και επιτυγχάνει βελτίωση και άριστη προστασία του εδάφους δεδομένου ότι είναι και 
αείφυλλο είδος.    

 
2.2.14  Ανθρωπογενές  περιβάλλον 
 
2.2.14.1  Οικονομικές - Παραγωγικές  δραστηριότητες 
 

Για τον προσδιορισμό των στόχων και των προγραμμάτων διαχείρισης του εθνικού δρυμού 
Πάρνηθας, εκτός από τα φυσικά, βιολογικά, πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία που σε 
προηγούμενα κεφάλαια αναπτύχθηκαν, είναι απαραίτητη και η καταγραφή και ανάλυση όλων των 
παραγωγικών - οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται στην περιοχή και των αντίστοιχων 
δυνατοτήτων τους.Η ανάλυση των παραγωγικών - οικονομικών δραστηριοτήτων στηρίχθηκε στα 
υπάρχοντα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε που προήλθαν από τις απογραφές των ετών 1981 και 1991, 
καθώς και από στοιχεία που συλλέχθηκαν από εμάς κατόπιν  ερεύνης των αρχείων των Δήμων και 
Κοινοτήτων, στα διοικητικά όρια των οποίων περιλαμβάνονται τμήματα του εθνικού δρυμού 
Πάρνηθας. 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στον εθνικό δρυμό 
Πάρνηθας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει ο 
Δρυμός αυτός σε σχέση με τους υπόλοιπους εθνικούς Δρυμούς της Ελλάδας.Η ιδιαιτερότητα αυτή 
έγκειται στο γεγονός ότι ο εθνικός δρυμός Πάρνηθας εφάπτεται πλέον του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Πρωτεύουσας, και οι οικονομικές δραστηριότητες σ’ αυτόν δεν ασκούνται μόνο από 
τους περιοίκους αλλά από ολόκληρο τον πληθυσμό του Λεκανοπεδίου Αττικής (αναψυχή, καζίνο, 
μελισσοτρόφοι, κ.τ.λ.), με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ακριβή απογραφικά στοιχεία για τις 
δραστηριότητες αυτές. 

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε στο μέτρο του δυνατού με την “Ερευνα Δασικής 
Αναψυχής’’ (παράρτημα  Θ΄) που διενεργήθηκε στα πλαίσια σύνταξης του παρόντος σχεδίου καθώς 
και με την αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων στα αρχεία των Κοινοτήτων. 
 
2.2.14.1.1 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. 
 

Είναι γεγονός ότι εντός των ορίων του εθνικού δρυμού Πάρνηθας όπως αυτά καθορίστηκαν 
στην παρούσα μελέτη, δεν περιλαμβάνεται κανένας οικισμός,  και δεν ασκείται καμία  βιοτεχνική  ή   
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βιομηχανική  δραστηριότητα. Σε  μικρή  απόσταση  όμως  από  τα  όρια  του εθνικού δρυμού έχουν 
θεσμοθετηθεί οι βιομηχανικές ζώνες των Αχαρνών, του Κρυονερίου και της Μαλακάσας - 
Σχηματαρίου, στις οποίες ασκείται εντονότατη βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα.Οι 
οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός των ορίων του δρυμού, αν εξαιρεθεί η λειτουργία 
του Καζίνο της Πάρνηθας είναι μικρής σημασίας και περιορίζονται στον πρωτογενή κυρίως τομέα 
ήτοι την κτηνοτροφία, την γεωργία, την δασοπονία, την μελισσοτροφία, καθώς και την αναψυχή. 

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίστηκε στα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., στην έρευνα της Δασικής 
Αναψυχής, καθώς κα σε πληροφορίες και στοιχεία που αντλήθηκαν από τους Δήμους Αχαρνών, 
Ανω Λιοσίων, Φυλής και Αυλώνα.Στα διοικητικά όρια των δήμων αυτών ανήκει ο εθνικός δρυμός 
Πάρνηθας, και για το λόγο αυτό οι κάτοικοί τους έχουν άμεση σχέση  με  την  οικονομική  
δραστηριότητα  στο  δρυμό.Δεν ελήφθησαν υπόψη τα πληθυσμιακά και οικονομικά στοιχεία της 
κοινότητας Κρυονερίου, γιατί αν και μία σημαντική έκταση του δρυμού (Τατόι) ανήκει στα διοικητικά 
όριά της εν τούτοις οι κάτοικοί της δεν δραστηριοποιούνται οικονομικά σ’ αυτή, δεδομένου ότι το 
Τατόι σαν τέως βασιλική περιουσία  είχε  πάντοτε ειδική διαχείριση.Επίσης δεν ελήφθησαν υπόψη 
τα αντίστοιχα στοιχεία των δήμων του Λεκανοπεδίου Αττικής, που επηρεάζουν εμμέσως μόνο τον 
εθνικό δρυμό (ζήτηση αναψυχής, καζίνο ). 

Από την ανάλυση των στοιχείων του Πίνακα 46 (παράρτημα Σ΄) που αφορούν τους 4 
δήμους που προαναφέραμε προκύπτουν τα εξής :  
1. Το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των Δήμων Αχαρνών, Α. Λιοσίων, Φυλής και 

Αυλώνα σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του 1991 (νεώτερα δεν υπάρχουν) είναι   22.693, 
7.793, 1.042  και  1.598  άτομα  αντιστοίχως  έναντι 13.807, 5.167, 675 και 1.319 ατόμων το 
1981. Παρατηρήθηκε δηλαδή  σημαντικότατη  αύξηση  του  οικονομικά  ενεργού  πληθυσμού  σε  
όλους  τους  ανωτέρω  δήμους, που  κυμάνθηκε  από  8.886  άτομα  στο  δήμο  Αχαρνών  έως  
367  άτομα  στο  δήμο  Φυλής.  

2. Στους πρωτογενείς κλάδους της Γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών και αλιείας απασχολούνται 
1004 άτομα το 1981 έναντι 1.000 ατόμων το 1991, ήτοι το 4,8% και  3,018% αντίστοιχα, του 
συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των δήμων αυτών.                                                                   
Στο δήμο Αυλώνα και Φυλής παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό 25% και 13,3%                
για το 1981  έναντι  15,58%  και 7,20%  του 1991 αντίστοιχα, ενώ στους Δήμους Αχαρνών και Α. 
Λιοσίων είναι ελάχιστο ήτοι 3,64% και 1,55% για το 1981  έναντι 2,74%  και  0,69%  για  το 1991  
αντίστοιχα.  
Τα ανωτέρω ποσοστά, όσον αφορά την Γεωργία προφανώς αναφέρονται στο σύνολο των 
γεωργικών εκτάσεων των αντιστοίχων δήμων και όχι των γεωργικών εκτάσεων του δρυμού που 
είναι ελάχιστες και υπολογίζεται ότι απασχολούνται σ’ αυτές 20 - 30 οικογένειες μόνο.Επίσης και 
τα ποσοστά των απασχολούμενων στην κτηνοτροφία και την Δασοπονία αναφέρονται και σε 
εκτάσεις εκτός των ορίων του δρυμού, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι στην γεωργία. 

3. Η απασχόληση στα ορυχεία (λατομεία) είναι ελάχιστη και μόλις ανέρχεται κατά μέσο όρο στο  
1,01%  το  1981  έναντι   0,68% το 1991, σε όλους τους δήμους. 

4. Η  βιομηχανία και η βιοτεχνία αποτελούν την κύρια απασχόληση στους Δήμους Αχαρνών και 
Ανω Λιοσίων με ποσοστά 31% και 28% αντίστοιχα για  το  1981  έναντι  22,46%  και  19,16%  
για  το  1991 ενώ στους υπόλοιπους δήμους Φυλής και Αυλώνα τα ποσοστά αυτά είναι 
μικρότερα 20,74% και 15,16%  για  το  1981  έναντι  9,98%  και  18,77% για  το  1991, 
αντίστοιχα. Παρατηρούμε  και  εδώ  σημαντική  μείωση  των απασχολουμένων  στη  βιομηχανία  
και  βιοτεχνία, από  8,54%  στο  δήμο  Αχαρνών  έως  10,76%  στο  δήμο  Φυλής, εκτός  του  
δήμου  Αυλώνα  που  παρουσιάζει  αύξηση 3,61%. 

5. Ο  κλάδος της οικοδομής και τα δημόσια έργα απασχολούν μεγάλο τμήμα του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού των ανωτέρω δήμων που φθάνει στο δήμο Φυλής το 35,36%, στο δήμο 
Ανω Λιοσίων το 25,74% στο δήμο Αχαρνών το 19,51% και στο δήμο Αυλώνα το 18,20% για  το  
1981, έναντι  12,57%, 14,53%, 14,72%  και  2,82%  για  το  1991, αντίστοιχα. Εδώ  
παρατηρούμε  σημαντική  μείωση   των  απασχολουμένων  στον  κλάδο  οικοδομής  και  
δημοσίων  έρφων, σε  όλους  τους  δήμους, που  κυμάνθηκε  από  4,79%  στο  δήμο  Αχαρνών  
έως  15,38%  στο  δήμο  Αυλώνα. 

6. Σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού απασχολείται στο εμπόριο, τα ξενοδοχεία και τα 
εστιατόρια (ταβέρνες) που φθάνει το 10% περίπου στους δήμους Αχαρνών , Φυλής και Ανω 
Λιοσίων, ενώ στο δήμο Αυλώνα που είναι περισσότερο “ αγροτικός “ είναι μόλις 3% για  το  
1981, έναντι  17,07%  στους  δήμους Αχαρνών, Φυλής  και  Ανω  Λιοσίων  και  7,64% στον  
δήμο  Αυλώνα  για  το  1991, αντίστοιχα.Αντιθέτως  εδώ  παρατηρούμε  αύξηση  των  
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απασχολουμένων  στο  εμπόριο, ξενοδοχεία  και  εστιατόρια  και  μάλιστα  στο  δήμο  Αυλώνα, 
όπου  είναι  αγροτικός  πληθυσμός, η  αύξηση  αυτή  είναι  4,64%. 

7. Οι μεταφορές και οι επικοινωνίες απασχολούν στο δήμο Αυλώνας το 4% ενώ στους άλλους 
δήμους το 10% περίπου του εργατικού δυναμικού  το  1981, έναντι  3,57%  και  7,5%  το  1991, 
αντίστοιχα. Εδώ  παρατηρούμε  μείωση  των  απασχολουμένων  στις  μεταφορές  και  
επικοινωνίες  σε  όλους  τους  δήμους, από  0,43%  έως  2,5%  στον  δήμο  Αυλώνα. 

8. Στις λοιπές υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον παραπάνω πίνακα απασχολείται 
σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού που φθάνει το 14,34% στο δήμο Αχαρνών, το 
13,34% στο δήμο Αυλώνα, το 11,75% στο δήμο Α. Λιοσίων και το 6,67% στο δήμο Φυλής  για  
το  1981, έναντι  17,8%, 31,23%, 18,94%  και  27,54% για  το  1991, αντίστοιχα. Στις  λοιπές  
υπηρεσίες  παρατηρούμε  μείωση  των  απασχολουμένων, που  κυμάνθηκε  από  17,89% στο  
δήμο  Αυλώνα  έως  3,46%  στο  δήμο  Αχαρνών. 

9. Τα άτομα που δεν δήλωσαν κλάδο απασχόλησης στο δήμο Αυλώνα ανέρχονται στο 19,18%, στο 
δήμο Α. Λιοσίων στο 8,11% ,στο δήμο Αχαρνών στο 5,26% και στο δήμο Φυλής στο 1,48% για  
το  1981, έναντι 13,89%, 11,66%, 12,44%  και  7,01%, αντίστοιχα για  το  1991. Παρατηρούμε  
μείωση  των  ατόμων  που  δεν  δήλωσαν  κλάδο  απασχόλησης  μόνο  στο  δήμο  Αυλώνα  που  
κυμάνθηκε  στο  5,29%, ενώ  στους  υπόλοιπους  δήμους  σημαντική  αύξηση  που  κυμάνθηκε  
από  7,18%  στο  δήμο  Αχαρνών  έως  5,53%  στο  δήμο  Φυλής. 

10.Τέλος ελάχιστο εργατικό δυναμικό, μόλις 1% περίπου, απασχολείται στις τράπεζες, τις 
ασφάλειες, τον ηλεκτρισμό, την ύδρευση κ.τ.λ. το  1981, έναντι  1,67%  για  το  1991. Εδώ  δεν  
παρατηρούμε  διαφορά  όσον  αφορά  τους  απασχολούμενους  στις  τράπεζες, ασφάλειες  
κ.λ.π., αφού  παρατηρείται  αύξηση  μόλις  0,67%.   

 
2.2.14.1.2 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων 
 
Από την ανάλυση του πίνακα  47 (παράρτημα  Σ΄) προκύπτουν τα εξής : 
1) Οι ασκούντες επιστημονικά και ελεύθερα επαγγέλματα στους ανωτέρω 4 δήμους ανέρχονται σε 

μέσο ποσοστό 3,5%, με το δήμο Αχαρνών πρώτο με ποσοστό 4,58% και το Δήμο Άνω  Λιοσίων 
τελευταίο με ποσοστό 2,96% το 1981, έναντι 6,40%, 6,80% και 4,61% , αντίστοιχα για το 1991. 
Παρατηρούμε  αύξηση  στους  ασκούντες  επιστημονικά  και  ελεύθερα  επαγγέλματα  που  
κυμάνθηκε  σε  μέσο  ποσοστό  2,9%  σε  όλους  τους  δήμους. 

2) Τα  ανώτερα  διευθυντικά  και διοικητικά στελέχη σ’ όλους τους Δήμους είναι κάτω του 1% με  
τελευταίο το Δήμο Φυλής με 0% το  1981, έναντι  0,78% το 1991. Εδώ  παρατηρούμε  μία  μικρή  
μείωση  σε  όλους  τους  δήμους  σε  ποσοστό  0,22%. 

3) Οι υπάλληλοι γραφείου κυμαίνονται από 6,82% στο Δήμο Αυλώνα σε 4,44% στο Δήμο Φυλής. 
4) Οι έμποροι και πωλητές στους Δήμους Αχαρνών και Ανω Λιοσίων  είναι περίπου 9% στους 

Δήμους Φυλής και Αυλώνα 5,93 και 2,27% αντίστοιχα για το 1981, έναντι  11,16%, 9,59%  και  
4,57%  αντίστοιχα, για  το  1991. Παρατηρούμε  αύξηση  των  εμπόρων  και  πωλητών  που  
κυμαίνεται  από  9,16%  στους  δήμους  Αχαρνών  και  Λιοσίων, έως  2,3% στον  δήμο  Αυλώνα. 

5) Οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών κυμαίνονται στο 9 - 10% πλήν του Δήμου Ανω 
Λιοσίων που είναι 6,14%  για  το  1981, έναντι  10,16%  και  9,17% ,αντίστοιχα  για  το  1991. Οι  
απασχολούμενοι  στην  παροχή  υπηρεσιών  δεν  παρουσιάζουν διαφορά  παρά  μόνο  στο  
δήμο  Άνω  Λιοσίων, μια  αύξηση  σε  ποσοστό  3,03%. 

6) Οι γεωργοί, υλοτόμοι, κτηνοτρόφοι και αλιείς στους  “περισσότερο  αγροτικούς” Δήμους Αυλώνα 
και Φυλής αποτελούν το 25,02 και 13,33% αντίστοιχα ενώ στους Δήμους Αχαρνών και Λιοσίων 
μόλις το 3,85% και 1,74% αντίστοιχα, για το 1981, έναντι  15,83%, 7,97%, 3,02%  και  0,96%, 
αντίστοιχα  για το 1991. Παρατηρούμε  στους  τομείς  αυτούς  να  έχουν  μειωθεί  αισθητά  οι  
απασχολούμενοι  σε  όλους  τους  δήμους  σε  ποσοστό  από  9,19%  στο δήμο Αυλώνα, έως 
0,78% στο δήμο  Άνω  Λιοσίων. 

7) Η  σημαντικότερη κατηγορία εργαζομένων για τους Δήμους Αχαρνών, Ανω Λιοσίων και Φυλής 
είναι οι τεχνίτες - εργάτες και χειριστές μεταφορικών μέσων που ανέρχονται σε 58,94%, 65,22% 
και 65,19% αντίστοιχα, ενώ  στο Δήμο Αυλώνα το ποσοστό αυτό είναι 34,87%, για  το  1981, 
έναντι 48,66%, 49,54%, 38,67% και  30,54% ,αντίστοιχα  για  το  1991. Τα μεγάλα ποσοστά της 
κατηγορίας αυτής μας δίνουν μία γενική εικόνα του εργατικού δυναμικού της περιοχής, αν και  
παρατηρείται  μείωση  από  15,68% στο δήμο Άνω Λιοσίων έως 4,33% στο  δήμο  Αυλώνα.   

 Τέλος ο αριθμός αυτών που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ασαφώς το επάγγελμα τους είναι 
3,31% για το Δήμο Αχαρνών, 5,21% για το Δήμο Α.Λιοσίων 0% για το Δήμο Φυλής και 15,39% για 
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το Δήμο Αυλώνα, για το 1981, έναντι 7,84%, 6,74%, 4,33% και 6,89%, αντίστοιχα  για  το  1991. 
Υπάρχει  δηλ.  αύξηση  από  4,53%  στο  δήμο Αχαρνών  έως  1,53%  στο  δήμο  Άνω  Λιοσίων. 
 
2.2.14.1.3  Οικονομικά  ενεργός  πληθυσμός  και  μη  ενεργός  πληθυσμός  κατά  φύλο 
 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1981 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στο 
Δήμο Αχαρνών ανέρχεται σε 13.807 άτομα και οικονομικά μη ενεργός σε 18.017 ενώ από τα 
στοιχεία της απογραφής του 1991 (πινακας 48, παράρτημα  Σ΄) ,οι  αντίστοιχοι  πληθυσμοί  
ανέρχονται σε 25.190 και 28.339 άτομα.Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το Δήμο Ανω Λιοσίων είναι 5.167 
και 7.913 για το Δήμο Φυλής 675 και 1.180 και για το Δήμο Αυλώνος 1.319 και 1.713 αντίστοιχα, για  
το  1981, έναντι  8.682 και  9.990  για  το  δήμο  Άνω  Λιοσίων , 1.124  και  1.647  για  το  δήμο  
Φυλής και  1.676  και  1.988  για  το  δήμο  Αυλώνα , για  το  έτος  1991. Παρατηρείται  δηλ.  μία  
σημαντική  αύξηση  του  οικονομικά  ενεργού  πληθυσμού, που κυμαίνεται από 15,4%  στο δήμο 
Φυλής, έως 54,78% στους δήμους Αχαρνών και Αυλώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στους 4 
Δήμους ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός υπερβαίνει τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και 
στους 4 Δήμους σε ποσοστό που κυμαίνονται από 75% στο Δήμο Φυλής 53% στο Δήμο Α.Λιοσίων 
και 30% στους Δήμους Αχαρνών και Αυλώνα, για  το  1981, έναντι  90,4%, 85,2% και  84,78%, 
αντίστοιχα , για  το  1991. Παρατηρείται  δηλ. σημαντική  αύξηση  του  οικονομικά  ενεργού  
πληθυσμού, που  κυμαίνεται  από  15,4%  στο  δήμο  Φυλής, έως  54,78%  στους  δήμους  
Αχαρνών  και  Αυλώνα. 
          Στο Δήμο Αχαρνών το 79% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι άνδρες και το 21% 
γυναίκες, για  το  1981, έναντι  91,52%  και  82,97%, αντίστοιχα  για  το  1991. 
 Τα αντίστοιχα ποσοστά στο Δήμο Ανω Λιοσίων είναι 83,5% άρρενες 16,5% θήλεις, στο 
Δήμο Φυλής 94% άρρενες και στο Δήμο Αυλώνας 81% άρρενες και 19% θήλεις, για  το  1981 έναντι  
88,44%, 77,26%, 92,84%,95%  και  88,90% , αντίστοιχα  για  το  1991. 
 Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η υπεροχή των άρρενως οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού είναι συντριπτική.Ετσι  παρατηρείται  αύξηση  των  ανδρών  σε  ποσοστό  από  14%  
στο  δήμο  Αυλώνα  αλλά  με  ακόμη  πιο  σημαντική  αύξηση  στις  γυναίκες  σε  ποσοστό  69,9% 
στον  ίδιο  δήμο, έως  60,76%  στους  άρρενες στο  δήμο  Άνω  Λιοσίων  και  60,76%  στις  γυναίκες  
στον  ίδιο  δήμο. Παρατηρούμε  ότι  η  διαφορά  ανδρών - γυναικών  έχει  σχεδόν  εξομοιωθεί. 
 Η ανεργία στο δήμο Αχαρνών και Ανω Λιοσίων κυμαίνεται στο  10% περίπου στο δήμο 
Αυλώνα  4% και ο Δήμος Φυλής δεν παρουσιάζει ανεργία, για  το  1981, έναντι  44,83%, 56,41% 
και  68,29%, αντίστοιχα  για  το  1991.Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων παρουσιάζεται στις νέες 
γυναίκες που ανέρχεται σε 77% στο δήμο Αχαρνών, 60% στο δήμο Α.Λιοσίων και  64,44%  στο 
δήμο  Φυλής για  το  1981, έναντι  47,15%, 61,11%  και 72,97%, αντίστοιχα για το 1991. 
Ακολουθούν οι άνεργοι νέοι που ανέρχονται σε 29% στο Δήμο Αχαρνών, 26% στο Δήμο Α.Λιοσίων, 
48% στο Δήμο Αυλώνα  και  64,44% στο  δήμο  Φυλής, για  το  1981, έναντι  35,13%, 53,14% και  
46,15%  αντίστοιχα  για  το  1991. Παρατηρούμε  δηλ.  μεγάλη  αύξηση  ανεργίας  σε  όλους  τους  
δήμους  και  μάλιστα  στο  δήμο  Φυλής με  68,29% συγκριτικά  με  το  έως  1981  όπου  δεν  είχαμε  
ανεργία. Επίσης, στο  δήμο  Αχαρνών έχουμε  σημαντική μείωση των ανέργων γυναικών σε 
ποσοστό 29,85%, ενώ στους  υπόλοιπους  δήμους  περισσότερη  αύξηση  της  ανεργίας  των  νέων  
που  κυμαίνεται  από  27,14%  στο  δήμο  Α. Λιοσίων  έως  6,13%  στο  Δήμο  Αχαρνών, εκτός  του  
δήμου  Αυλώνα  που  παρουσιάζει  μία  μικρή  μείωση  του  ποσοστού  των  1,85%. 
 Τέλος οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικά μη ενεργού 
πλυθυσμού που ανέρχεται στο 72% στο Δήμο Αχαρνών 75% στο Δήμο Α.Λιοσίων και 68% στο 
Δήμο Φύλής και Αυλώνα, για  το  1981, έναντι  68,21%, 70,18%  και  59,5%  αντίστοιχα, για  το  
1991. Εδώ  παρατηρούμε  ότι  συνεχίζουν  οι  γυναίκες  να  αποτελούν  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  
του  οικονομικά  μη  ενεργού  πληθυσμού  με  κάποια  μείωση  όμως  που  κυμαίνεται  από  8,5% 
στο  δήμο  Φυλής  έως  3,79%  στο  δήμο  Αχαρνών. 
  
2.2.14.1.4 Επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού 
 
 Από την ανάλυση του πίνακα  45  προκύπτουν τα εξής: 
1) Οι πτυχιούχοι και φοιτούντες σε ανώτατες και ανώτερες σχολές αντιπροσωπεύουν ποσοστά που 

κυμαίνονται από 1,92% στο Δήμο Α.Λιοσίων μέχρι 7,17% στο Δήμο Αυλώνας, για το 1981, 
έναντι 4,11% και 15,8% αντίστοιχα, για το 1991. Το ποσοστό αυτό υπολοίπεται κατά πολύ του 
αντίστοιχου ποσοστού της περιφέρειας πρωτευούσης που είναι 17,1%, για το  1981, έναντι  
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16,29%, το  1991.Παρατηρούμε  σημαντική  αύξηση  των  πτυχιούχων  και  φοιτούντων στις 
ανώτατες  και  ανώτερες  σχολές  που  κυμαίνονται  από  2,19%  στο  δήμο  Α. Λιοσίων   μέχρι  
8,63%  στο  δήμο  Αυλώνα. Το  ποσοστό  αυτό  δεν  υπολοίπεται  κατά  πολύ  του  αντίστοιχου  
ποσοστού  της  περιφερείας  πρωτευούσης.        

2) Την μέση εκπαίδευση έχει τελειώσει το 3,15% στο Δήμο Φυλής,το 5,83% στο Δήμο Α.Λιοσίων, 
το 9,89% στο Δήμο Αχαρνών και το 18,06% στο Δήμο Αυλώνα, έναντι 21,02% στο υπόλοιπο 
Αττικής  και 29,40% στην περιφέρεια Πρωτεύουσας, για  το  1981, έναντι  18,55%, 13,88%, 
22,15%, 35,95%, 22,15%  και  29,39%, αντίστοιχα  το  1991. Παρατηρούμε σημαντική αύξηση 
όσων έχουν τελειώσει την μέση  εκπαίδευση  σε  ποσοστό  που  κυμαίνεται  από  7,97%  στο 
δήμο Α. Λιοσίων μέχρι  17,89%  στο  δήμο  Αυλώνα.      

3) Την στοιχειώδη εκπαίδευση (Γυμνάσιο) τέλειωσε το 6,72% στο Δήμο Φυλής το 8,24% στο Δήμο 
Α.Λιοσίων το 10,94% στο Δήμο Αχαρνών και το 15,29% στο Δήμο Αυλώνας, για  το  1981, 
έναντι  40,43%, 45,74%, 42,05%  και 22,7%, αντίστοιχα, για  το  1991. Τα ποσοστά αυτά για 
τους 3 Δήμους βρίσκονται κοντά στα αντίστοιχα ποσοστά του υπολοίπου Αττικής (12,36%) και 
της περιφέρειας πρωτεύουσας (11,2%), για  το  1981, έναντι  38,73% και  31,37%, αντίστοιχα , 
για  το  1991. Ο Δήμος Αυλώνα υπερβαίνει τα ποσοστά αυτά. Και εδώ παρατηρούμε  
σημαντικότατη  αύξηση  όσων τελείωσαν την στοιχειώδη  εκπαίδευση σε ποσοστό που  
κυμαίνεται  από  7,41%  στο  δήμο  Αυλώνα  μέχρι  37,5% στο  δήμο  Α. Λιοσίων. Τα  ποσοστά  
αυτά  για  τους  3  δήμους  υπερβαίνουν  τα  αντάστοιχα  ποσοστά του υπολοίπου  Αττικής και 
της περιφέρειας πρωτευούσης. Ο δήμος Αυλώνα παρουσιάζει  κατώτερο  ποσοστό  σε σύγκριση  
με  τα  ποσοστά  του  υπολοίπου Αττικής και της  περιφέρειας  πρωτευούσης.    
  

4) Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν τελείωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση (Γυμνάσιο) είναι πολύ 
μεγάλο και στους 4 Δήμους και υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού της 
περιφέρειας πρωτευούσης (39%), για  το 1981, έναντι  7,38% για  το  1991.Το ποσοστό αυτό 
στο Δήμο Φυλής ανέρχεται στο 80,59% στο Δήμο Α.Λιοσίων 72,42% στο Δήμο Αχαρνών 
64,86% και στο Δήμο Αυλώνα 50,3%, για  το  1981, έναντι  11,51%, 11,0%, 10,47%  και  7,46% , 
αντίστοιχα, για  το  1991. Παρατηρούμε  ότι  το  ποσοστό  που  δεν  τελείωσε  την  στοιχειώδη  
εκπαίδευση  σε  όλους  τους  δήμους  μειώθηκε  τόσο  πολύ  ώστε  να  πλησιάζει  το  ποσοστό  
της  περιφέρειας  πρωτευούσης, με  διαφορά  που  κυμαίνεται  στο  3%. Αναλυτικά  δε, 
παρατηρούμε  ότι  η  μεγάλη  αυτή  μείωση  κυμαίνεται  από  42,84%  στο  δήμο  Αυλώνα  μέχρι  
69,08%  στο  δήμο  Φυλής.  

 Τέλος το ποσοστό των αγραμμάτων είναι σημαντικό στους 4 Δήμους και κυμαίνεται από 8 - 
11% πλήν του Δήμου Φυλής που είναι 4,47%, για το 1981, έναντι  9,66%  και  6,41%, για το 1991. 
Το ποσοστό των αγραμμάτων δεν έχει διαφορά  γενικά  σε  όλους τους δήμους, πλην του δήμου 
Φυλής που παρουσιάζεται μία  αύξηση  σε  ποσοστό  1,94%. 
 Από την έρευνα του δάσους αναψυχής (Παρ. Θ) σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης των 
επισκεπτών του εθνικού Δρυμού Πάρνηθας προέκυψε ότι το 37,54% των επισκεπτών έχει τελειώσει 
την μέση εκπαίδευση το 41% έχει τελειώσει κάποια ανωτέρα ή ανωτάτη σχολή και το 7% έχει κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές το 48% δηλ.έχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης στοιχείο που επιδρά πάνω στη 
ζήτηση αναψυχής και από άποψη εισοδήματος. 
 Τέλος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν στον σχεδιασμό της διαχείρισης του δρυμού το 
γεγονός ότι στον πυρήνα του εργάζονται καθημερινά περίπου 1.200 άτομα (στρατιωτικές μονάδες, 
εργαζόμενοι στο καζίνο, φύλακες εγκαταστάσεων, κτηρίων και κεραίων, υπάλληλοι Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.) 
και ανεβαίνουν καθημερινά πλήν Τετάρτης και 700 - 800 άτομα για χαρτοπαίγνια. 
 
2.2.14.1.5 Γεωργία 
 
 Οι γεωργικές εκτάσεις μέσα στα όρια του Εθνικού Δρυμού όπως αυτές προέκυψαν από την 
ανάλυση χρήσεων γης με βάση τις α/φίες 1992 και τους σχετικούς ορθοφωτοχάρτες ανέρχονται 
μόλις σε 1815 στρ. Από αυτά το (66,5%) (1207 στρ.) βρίσκεται στη θέση Βούτημα και ανήκουν στην 
Περιφέρεια του Δήμου Αυλώνα προερχόμενα από παραχωρητήρια των ετών  1908-1930, το 25% 
(458 στρ.) βρισκεται στο Τατόι το 2% (36 στρ.) ανήκει στην περιφέρεια του Δήμου Φυλής και τέλος 
το 6% (113 στρ.) βρίσκονται στη θέση Ντάρδιζα και ανήκουν στην περιφέρεια του Δήμου Ανω 
Λιοσίων. 
 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  η γεωργική έκταση στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας είναι 
ελάχιστη και οριακής μάλλον απόδοσης κατά μεγάλο ποσοστό.Για το λόγο αυτό ιδιαίτερα στην 
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περιοχή της Φυλής πολλες εκτάσεις που καλλιεργούνταν μέχρι την δεκαετία του 1960 
εγκαταλήφθηκαν και χρησιμοποιούνται πλέον σαν βοσκότοποι. 
 Οσον αφορά την ιδιοκτησία της αγροτικής γής αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 
αποτέλεσμα διανομής που έγινε στο παρελθόν (Βούτημα - Βίλια  Βαρυμπόπης) σε άλλες 
αποτελούσε ιδιοκτησία της τέως βασιλικής οικογένειας (Τατόι) και ακόμη δεν έχει επιλυθεί το 
ιδιοκτησιακό αφού συνεχίζονται οι δικαστικοί αγώνες μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των τέως 
ιδιοκτητών και τέλος σε άλλες περιπτώσεις (περιοχή Φυλής) πρόκειται για μικροιδιοκτησίες οριακών 
γαιών που σε ένα βαθμό έχουν εγκαταληφθεί και δασωθεί και καταγράφηκαν σαν δημόσιες δασικές 
εκτάσεις στον προσωρινό κτηματικό χάρτη και πίνακα της περιοχής. Κατά του  χαρακτηρισμού  
αυτού  εκκρεμεί  σωρεία αντιρρήσεων στα πλαίσια του Ν.248/76 περί δασικού  κτηματολογίου. 
            Εκτός από τις γεωργικές εκτάσεις στο Βούτημα που καλλιεργούνται συστηματικά και του 
Τατοίου που το ιδιοκτησιακό τους δεν έχει ακόμη λυθεί οι υπόλοιπες μηδαμινή παραγωγική αξία 
έχουν και οι ιδιοκτήτες του ενδιαφέρονται μάλλον για οικιστική αξιοποίηση (οικόπεδα) παρά για 
γεωργική χρήση, που δεν αποδίδει πλέον τίποτα. 
 Η ανάπτυξη όμως κατοικιών μέσα στα όρια του εθνικού δρυμού Πάρνηθας θα δημιουργήσει 
τεράστια προβλήματα στην διαχείρηση του και θα έχει ολέθριες συνέπειες για την ύπαρξή του. 
Μέχρι σήμερα αυτό έχει σχεδόν αποφευχθεί αν εξαιρεθεί η περίπτωση της στη ΝΑ πλευρά του 
δρυμού ( κληρονομιά  Γ. Λαζάρου), στην οποία σε γεωργική, κατά το προσωρινό κτηματικό χάρτη 
και πίνακα, έκταση 20 περίπου στρεμμάτων, έχουν ανεγερθεί παράνομα (πολεοδομικώς) 12 
κατοικίες.Η έκταση αυτή βρίσκεται εντός του σημερινού πυρήνα του εθνικού δρυμού, και θεωρείται 
μεμωνομένη. 
 Για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό και στις άλλες αγροτικές εκτάσεις του δρυμού 
απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση εκ μέρους του ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια προστασίας των 
ορεινών όγκων της Αττικής, ώστε να καθίσταται πλέον ανέφικτη η ανέγερση κατοικιών εντός των 
αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στα όρια του εθνικού δρυμού Πάρνηθας. 
 

Κατανομή Γεωργικών εκτάσεων κατά Δήμο και Κοινότητα 
 

 Εκταση με βάση 
τον ΠΚΧΚΠ (στρ.) 

Εκταση με βάση  
τον χάρτη χρήσεων (στρ.)  

Δήμος Αχαρνών 90 - 
Δήμος Α. Λιοσίων 58 113,35 
Δήμος Φυλής 23,86 36,17 
Δήμος Αυλώνας - 1207,63 
Κοινότητα Κρυονερίου 644,8 458,29 
ΣΥΝΟΛΟ 816,66 1815,44 

 
* Τα  257,93 στρ. γεωργικής  γης  στη  θέση  Βίλια  που  προέρχονται  από  παραχωρητήρια  του  
Υπ. Γεωργίας  σήμερα  έχουν  εγκαταληφθεί  και  οικοδομηθεί  σε  μεγάλο  βαθμό. 
 
             Οι παραπάνω εκτάσεις καλλιεργούνται κυρίως με σιτηρά (Βούτιμα, Φυλή), και με 
οπορωκηπευτικά και δενδροκομικά (Τατόι).Λεπτομερή στοιχεία για την γεωργική παραγωγή κατά 
δήμο ή κοινότητα, κατά έτος, είδος προϊόντος, ποσόν και αξία δεν αναζητήθηκαν γιατί αυτά δεν θα 
ήταν αντιπροσωπευτικά αφού τα σχετικά απογραφικά στοιχεία (όπου υπάρχουν) αναφέρονται στο 
σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου ή της Κοινότητας και όχι στις ελάχιστες 
γεωργικές εκτάσεις του δρυμού. 
 Τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες κατά 
δήμο και κοινότητα είναι πολύ περισσότερο διαφωτιστικά σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα 
για την περιοχή της μελέτης μας.Τα στοιχεία αυτά έχουν εκτεθεί στο οικείο κεφάλαιο. Εδώ 
αναφέρουμε μόνο ότι στις απογραφές αυτές οι γεωργοί δεν αποτέλεσαν ξεχωριστή ομάδα, αλλά 
καταγράφηκαν μαζί με τους κτηνοτρόφους, τους υλοτόμους κα τους αλιείς, για τους οποίους όμως 
υπάρχουν ακριβή στοιχεία στους αντίστοιχους δήμους και κοινότητες. 
 Ετσι εμμέσως μπορούμε να υπολογίσουμε με σχετική ακρίβεια το ποσοστό των 
γεωργών.Στους “ αστικούς “ δήμους Αχαρνών και Α. Λιοσίων το ποσοστό των γεωργών, 
κτηνοτρόφων και αλιέων είναι μόλις 3,02%  και 0,96%, ενώ στους Δήμους Φυλής και Αυλώνα τα 
αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 7,97% και 15,83% αντίστοιχα (απογραφή ΕΣΥΕ 1981). Έναντι  
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του  1981  παρατηρήθηκε  μείωση  σε  όλους  τους  δήμους  σε  ποσοστό  9,19%  στο  δήμο  
Αυλώνα  και  0,78%  στο  δήμο  Α.Λιοσίων. 
 Από την συσχέτιση των ανωτέρω στοιχείων με τα αντίστοιχα των οικείων δήμων και 
κοινοτήτων της περιοχής προκύπτει ότι με την εκμετάλλευση των γεωργικών εκτάσεων του δρυμού 
κατά δήμο ή κοινότητα ασχολούνται τα ακόλουθα άτομα : 
 
 
Δήμος  
ή Κοινότητα 

Γεωργική έκταση εντός 
των ορίων του δρυμού 

 

Απασχολούμεα άτομα 
εκμεταλλεύσεως 

Δ. Αχαρνών - 8 
Δ. Α. Λιοσίων 113,3 5 
Δ. Φυλής 36,1 10 
Δ. Αυλώνα 1207,6 80 
Κ. Κρυονερίου 458,3 15 
ΣΥΝΟΛΟ 1815,3 118 
 
 Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η γεωργική εκμετάλλευση στο δρυμό τόσο σαν 
απασχόληση ( 118 άτομα) όσο και σαν όγκος και αξία παραγωγής είναι ελάχιστη και μηδαμινής 
σημασίας για την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα των περιοχών αυτών. 
 Ο τρόπος καλλιέργειας και η κατεργασία του εδάφους στις αρδευόμενες (με γεωτρήσεις) και 
μη εκτάσεις γίνεται με τα ίδια μέσα και μεθόδους, όπως και στις άλλες αγροτικές περιοχές της 
Ελλάδας. Το επενδεδυμένο κεφάλαιο για γεωργική εκμετάλλευση στο δρυμό είναι ελάχιστο και 
αφορά μικρό αριθμό γεωτρήσεων (Τατόι - Βούτημα), συστήματα αρδεύσεων και γεωργικούς 
ελκυστήρες. 
 Αντίθετα η γεωργία στις αγροτικές εκτάσεις εκτός του δρυμού είναι σύγχρονη, 
εκμηχανισμένη και με σημαντικές εγκαταστάσεις.Ιδιαίτερα στην περιοχή των Αχαρνών και του 
Κρυονερίου που υπάρχει άφθονο νερό από γεωτρήσεις έχει αναπτυχθεί πολύ η καλλιέργεια των 
κηπευτικών τόσο σε υπαίθρια μορφή όσο και σε θερμοκήπια.Ιδιαίτερα μεγάλη επίσης ανάπτυξη στις 
περιοχές αυτές γνωρίζει η καλλιέργεια των λουλουδιών κυρίως σε θερμοκήπια στα οποία έχουν 
επενδυθεί μεγάλα κεφάλαια, αλλά και σε υπαίθρια μορφή.Οι καλλιέργειες αυτές αποδίδουν 
σημαντικά γιατί έχουν δίπλα τους την μεγάλη αγορά της Αθήνας με αυξημένη πάντα ζήτηση, τιμές 
ικανοποιητικές και χαμηλό σχετικά κόστος παραγωγής  με την χρησιμοποίηση αλλοδαπών κυρίως 
εργατών (Πακιστανοί, Ινδοί κ.τ.λ.) που είναι φθηνοί.  
 Η χρήση των λιπασμάτων και των γεωργικών φαρμάκων και εδώ είναι ανάλογη με τη χρήση 
που γίνεται και στις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, και εξαρτάται φυσικά από το είδος 
της καλλιέργειας. Επειδή όμως πρόκειται για εκτατικές καλλιέργειες η χρήση τους είναι 
περιορισμένη.Το ενδιαφέρον βέβαια των γεωργών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
δημιουργούν οι σύγχρονες μορφές γεωργικής εκμετάλλευσης (λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.τ.λ.), 
είναι μικρό, γεγονός που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανάπτυξη της πανίδας του δρυμού, αφού 
πολλά είδη  χρησιμοποιούν και  τις γεωργικές εκτάσεις του δρυμού. 

 
2.2.14.1.6 Κτηνοτροφία 
 
 Η κτηνοτροφία στον εθνικό δρυμό, όπως  και  σε προηγούμενα  κεφάλαια  της  μελέτης  
αναφέραμε, ασκείται από λίγα σχετικά άτομα ( λίγες οικογένειες), διακρίνεται για το μεγάλο ζωικό 
κεφάλαιό της (  10.000  ζώα) και ασκείται στο σύνολο της έκτασης του εθνικού δρυμού πλην φυσικά 
του υφιστάμενου πυρήνα του εθνικού δρυμού (38.000 στρ.) και του δάσους Τατοίου (39.000 στρ.). 
 Από την ανάλυση των χρήσεων γης (πίν. 4Α) προκύπτει ότι η έκταση των βοσκοτόπων είναι 
μόλις 1,5% της συνολικής εκτάσεως του δρυμού. Στην πραγματικότητα όμως οι βοσκόμενες 
εκτάσεις είναι πολύ περισσότερες, γιατί εκτός του πυρήνα του δρυμού και του δάσους Τατοίου τα 
υπόλοιπα δάση και οι δασικές εκτάσεις βόσκονται εποχιακά από γίδια κυρίως, καθώς επίσης και οι 
γεωργικές εκτάσεις μετά την λήξη της καλλιέργειας από πρόβατα κυρίως. 
 Η κτηνοτροφία στον δρυμό ασκείται με τον παραδοσιακό τρόπο και κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της είναι μετακινούμενη.Σύγχρονες μόνιμες εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν. Μία και μόνη 
εγκατάσταση παραδοσιακού τύπου υφίσταται στο Μήλεσι-Τσαπόχθι και αφορά την εκτροφή 150 
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προβάτων. Ολες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις είναι πρόχειρες και εποχιακές (καλύβες, μανδριά, 
στρούγγες κ.τ.λ.) που χρησιμοποιούνται από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και στην συνέχεια 
εγκαταλείπονται.Στα όρια όμως του δρυμού υπάρχουν αρκετές μόνιμες εγκαταστάσεις, όχι ιδιαίτερα 
σύγχρονες, που άλλες κάνουν αποκλειστικά οικόσιτη εκτροφή, και άλλες ημιοικόσιτη, βόσκοντας 
εποχιακά τόσο στις εκτάσεις του δρυμού (περιοχή Φυλής), όσο και σε εκτάσεις εκτός δρυμού 
(περιοχή Αχαρνών, Βαρυμπόπης κ.τ.λ.). 
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διαχείρηση του δρυμού παρουσιάζει η εποχιακή βόσκηση στα 
δημόσια διακατεχόμενα δάση του Λοιμικού και της Σαλωνίκης από πρόβατα αλλά και γίδια. Τα 
δάση αυτά αποτελούν συνέχεια του υφιστάμενου πυρήνα του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, 
αποτελούν ενιαίο οικοσύστημα με αυτόν και ανάλογα πρέπει να διαχειριστούν. Η βόσκηση 
δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα αυτό και πρέπει να απαγορευτεί. 
 Η κτηνοτροφία στον δρυμό όπως προαναφέρθηκε ασκείται με παραδοσιακές μεθόδους 
(ποιμενική) από ηλικιωμένα κυρίως άτομα, δεν είναι οργανωμένη σε συστηματική βάση, και δεν 
υπάρχει κάποια ειδική μελέτη για τον σκοπό αυτό. 
 Η βοσκοϊκανότητα σύμφωνα με την σχετική  μελέτη του δασολόγου Θανάση Αγγελόπουλου 
ανέρχεται σε 3,033 μ. και η βοσκοφόρτωση σε 3,863 μ. Η  βοσκοφόρτωση  κατά  συνέπεια  είναι  
κατά  30%  περίπου  μεγαλύτερη  από  την  βοσκοϊκανότητα  της  περιοχής. Η  μελέτη  αυτή  αφορά  
μόνο  την  δυτική  Πάρνηθα. 
 Σε μερικές περιπτώσεις (Φυλή, Αυλώνα) έχουμε φαινόμενα υπερβόσκησης και διάβρωσης, 
ενώ σε άλλες (Φυλή, Βαρυμπόμπη, Τατόι κ.τ.λ) έχουμε προβλήματα με την βοσκή σε καμμένες και 
αναδασωτέες εκτάσεις. 
 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την υπηρεσία μας στα πλαίσια 
σύνταξης του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου σε ολόκληρη την περιοχή της Πάρνηθας βόσκουν 
εποχιακά (7 περίπου μήνες)  5.100  γίδια  και   4.900 πρόβατα. 
 Σημαντικώτατο ρόλο έπαιξε και θα εξακολουθήσει να παίζει στην διατήρηση και ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή του δρυμού η συνέχιση της χορήγησης 
σοβαρών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ενωση στους κτηνοτρόφους, στα πλαίσια εφαρμογής 
της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ενωσης. 
 Οι επιδοτήσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την διατήρηση και αύξηση πολλές 
φορές του κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και την ανανέωση του δυναμικού των κτηνοτρόφων με 
προσέλκυση σε ένα βαθμό και νέων ανθρώπων στο επάγγελμα.Η ανανέωση αυτή είναι εμφανής 
ιδιαίτερα στην οικόσιτη και οργανωμένη κτηνοτροφία και λιγότερο στην παραδοσιακή ποιμενική. Η 
μέση αύξηση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου σύμφωνα με στοιχεία  του Υπ. Γεωργίας ήταν για όλη 
τη χώρα 1,5% για τα πρόβατα και 8,9% για τα αιγοειδή στην δεκαετία 1983-1992 (Α. Λουκέρη). 
  

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή των κύριων κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, 
κρέας) στην περιοχή του δρυμού δεν υπάρχουν. Τελείως όμως προσεγγιστικά με βάση το ζωικό 
κεφάλαιο μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η παραγωγή γάλακτος και κρέατος κατά μέσο όρο το 
χρόνο κυμαίνεται στα εξής όρια : 
 
 
 
 
 
 

Είδος 
ζώου 

Ζωϊκό 
Κεφάλα

ιο 

Μέση 
Απόδο
ση 

γάλακτ
ος/ζώο 
/ έτος 

Συνολική 
Παραγω

γή 
Γάλακτος 

kg 

Μέση 
παραγω

γή 
κρέατος /
ζώο  

Συνολική 
παραγω

γή 
κρέατος 

Συνολική 
Αξία 

Γάλακτος
(περίπου

) 

Συνολική 
Αξία 

Κρέατος 
(περίπου) 

 

Συνολική 
Αξία 

Κτηνοτροφι-
κών 

προϊόντων 

Πρόβατ
α 

4.900 70 34.400 9 44.000 6.880.00
0 
 

44.000.00
0 

 

Γίδια 5.100 200 102.000 7 35.700  
 

  

Σύνολο 10.000  136.400  79.700 6.880.00 44.000.00 50.880.000 
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0 
 

0 

 
 
 Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θα πρέπει να θεωρηθούν προσεγγιστικά, γιατί δεν 
προέρχονται από ανάλυση των πραγματικών στοιχείων παραγωγής, αλλά από μέσες αποδόσεις 
του ζωικού κεφαλαίου, σε πανελλαδική κλίμακα και όχι του δρυμού (Υπ. Γεωργίας, Δ/νση Ζωϊκής 
Παραγωγής και αξιοποίηση προϊόντων - Αθήνα 1993, Α. Λουκέρη). 
 Στα διοικητικά όρια των ανωτέρω αναφερθέντων δήμων και κοινοτήτων υπάρχουν διάφορες 
αποκλειστικά οικόσιτες μονάδες με διάφορες εκτροφές, πρόβατα, αγελάδες, κοτόπουλα, μερικές 
από τις οποίες είναι πολύ αξιόλογες, που δεν έχουν όμως καμμία σχέση με τον εθνικό δρυμό και με 
κανένα τρόπο δεν επηρεάζουν την διαχείρησή του, και για το λόγο αυτό δεν μας απασχόλησαν. 
 Από την ανάλυση των δεδομένων για την κτηνοτροφία, προκύπτει ότι αυτή παίζει πολύ 
σπουδαίο ρόλο στην διαχείρηση του δρυμού, τόσο σαν πηγή εισοδήματος όσο και σαν συστατικό 
του όλου οικοσυστήματος, αφού η κατά χώρο κατανομή της δεν είναι κανονική και παρατηρούνται 
είτε φαινόμενα υπερβόσκησης, και καταστροφής της βλάστησης είτε βόσκηση σε καμμένες εκτάσεις 
και αναδασωτέες, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην επανίδρυση του δάσους σ’ αυτές. 
 
2.2.14.1.7 Δασοπονία 
 
           Το σύνολο των δασών και δασικών εκτάσεων του δρυμού ανέρχεται σε 172.275 στρ. Οι 
εκτάσεις αυτές υπολογίστηκαν μετά από ψηφιοποίηση πρόσφατη ορθοφωτοχαρτών  που  
συντάχθηκαν  από  αεροφωτογραφίες  του  1992.                 
 Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασών αυτών 90 % ( 158.414  στρ.) διαχειρίζεται από το 
δασαρχείο Πάρνηθας, και το υπόλοιπο από τα δασαρχεία Καπανδριτίου 8% (περιοχή Βουτήματος) 
και  Αιγάλεω  2% (περιοχή δυτικής Πάρνηθας). 
 Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που  καταλαμβάνουν το  97,6% του δρυμού, και έχουν 
μεγίστη σημασία όχι τόσο από οικονομική άποψη που δεν είναι σπουδαία, όσο κυρίως για το 
τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον τους, για την αισθητική τους αξία, για τις δυνατότητες αναψυχής 
που προσφέρουν στους κατοίκους της πρωτεύουσας και για τον καταλυτικό ρόλο που παίζουν στην 
απορύπανση του τόσο βεβαρημένου Αττικού περιβάλλοντος. 
 Σε προηγούμενο κεφάλαιο της περιγραφής των δασών του δρυμού έγινε εκτενής αναφορά 
στην διαχείρηση των δασών αυτών τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα.Από την επισκόπηση των 
στοιχείων αυτών προκύπτει ότι εκτός από το δάσος Τατοίου που διαχειρίστηκε συστηματικά από 
τον περασμένο ήδη αιώνα, στα υπόλοιπα δάση το περίπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς (16 
διαφορετικές κατηγορίες), η έλλειψη επαρκούς οδικού δικτύου, καθώς και η χαμηλή ποιότητα του 
ξυλώδους κεφαλαίου δεν επέτρεψαν την συστηματική διαχείρισή τους ούτε στο παρελθόν ούτε και 
σήμερα. Εκτός από τον πυρήνα του εθνικού δρυμού, τα υπόλοιπα βρίσκονται εκτός διαχείρησης.  
 
1)  Παραγωγή ξυλείας 
 
 Πριν από το 1950 η κύρια ασχολία μεγάλου μέρους του πληθυσμού των κοινοτήτων τότε 
Αχαρνών και Φυλής ήταν η συλλογή καυσοξύλων από τα δάση της Πάρνηθας και η πώλησή τους 
στην Αθήνα. Με την σταδιακή όμως αντικατάσταση του ξύλου από το πετρέλαιο στην θέρμανση των 
σπιτιών, η εκμετάλλευση αυτή σταμάτησε. 
 Πρόσφατα η ζήτηση καυσοξύλων στην πρωτεύουσα αυξήθηκε πολύ, αφού όλα σχεδόν τα 
νέα διαμερίσματα διαθέτουν παράλληλα με την κεντρική θέρμανση και τζάκι. Η ζήτηση αυτή 
καλύπτεται ολοκληρωτικά σχεδόν από ξυλεία που μεταφέρεται από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 
 Κατά το πρόσφατο παρελθόν ίσχυσαν κατά χρονικά διαστήματα διαχειριστικές μελέτες για 
ορισμένα μόνο δάση, οι οποίες όμως για διάφορους λόγους εφαρμόστηκαν μερικώς με αποτέλεσμα  
να  υπάρξει  μεγάλη ακανονιστία στις καρπώσεις.Η ακανονιστία αυτή επιτάθηκε με τις έκτακτες 
καρπώσεις λόγω πυρκαϊών (Τατόι - Φυλή κ.τ.λ.) και επιδημιών (ελατοδάσος Πάρνηθας). 
 Από την ανάλυση των στοιχείων των τελευταίων διαχειριστικών μελετών των δασών της 
περιόδου 1978-1983 για το Τατόι, 1971-76 για το δάσος Φυλής, 1979-1984 για τα δάση Λοιμικού 
και Σαλονίκης και της πρόσφατης έρευνας για την δομή και την εξέλιξη του ελατοδάσους της 
Πάρνηθας που έγινε στα πλαίσια σύνταξης του παρόντος σχεδίου, προκύπτει ότι το συνολικό 
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προβλεπόμενο ετήσιο λήμα ήταν  7820  m3  πεύκης, 13994 m3 ελάτης (ξηρά κατακείμενα από 
εξυγειαντικές υλοτομίες).                     

 Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται τα ατελώς συλλεγόμενα καυσόξυλα από τους 
κατοίκους των δήμων Φυλής και Αυλώνος. Στους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών λόγω του 
καθεστώτος του δρυμού δεν χορηγείται  άδεια  συλλογής  καυσοξύλων  σ’ αυτόν. 
 Για τα δάση του Βουτήματος και του Μήλεσι Τσαπόχθι δεν συντάχθηκαν μελέτες στο 
πρόσφατο παρελθόν, αλλά από την επικρατούσα σε αυτά βλάστηση (αείφυλλα πλατύφυλλα και 
χαλέπιος πεύκη) και την μικρή τους έκταση ( 12.000 στρ. περίπου  ψηλού  δάσους) συμπεραίνεται 
ότι η δασική παραγωγή τους και  αν εκμεταλλεύονταν δεν θα ήταν σημαντική. 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η παραγωγική δυναμικότητα (λήμα) των δασών του 
δρυμού είναι πολύ μικρή και ανέρχεται σε 0,2 m3 / στρ./ έτος ξύλου πεύκης και 0,12 m3  / στρ./ έτος 
καυσοξύλων αειφύλλων πλατυφύλλων.Το ελατοδάσος βρίσκεται σε ραγδαία φθίνουσα πορεία και 
ούτε λόγος γίνεται για συστηματική  παραγωγή προϊόντων. Τα προϊόντα που σήμερα παράγονται 
σε αυτό (σχίζες, καυσόξυλα), προέρχονται από εξυγιαντικές υλοτομίες στα πλαίσια καταπολέμησης 
της επιδημίας του Gryphalus piceae που επί 35 χρόνια καταστρέφει το δάσος αυτό. Η ένταξη εξ’ 
άλλου του μεγαλύτερου τμήματος του ελατοδάσους στον υφιστάμενο πυρήνα του εθνικού δρυμού 
δεν θα επέτρεπε καμία δασική εκμετάλλευση. 
 Η οικονομική σημασία των δασών του δρυμού από πλευράς ξυλοπαραγωγής είναι 
ασήμαντη. Τα δάση του πυρήνα του εθνικού δρυμού υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς προστασίας και 
δεν επιτρέπεται σ’ αυτά καμία εκμετάλλευση και τα υπόλοιπα δάση βρίσκονται σήμερα εκτός 
διαχείρησης.Διενεργούνται μόνο ακανόνιστες έκτακτες καρπώσεις είτε λόγω πυρκαϊών (Φυλή 1989, 
Τατόι 1986), είτε λόγω ανεμορριψιών και χιονοριψιών (Τατόι 1991), καθώς επίσης και εξυγιαντικές 
υλοτομίες στο ελατοδάσος Πάρνηθας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του G. Piceae, από τις 
οποίες απολαμβάνονται 2000  χ.κμ.  σχιζών και καυσοξύλων  κατά  μέσο  όρο  ετησίως.  
            Επίσης στα πευκοδάση της Φυλής και του Αυλώνα γίνεται ατελής συλλογή καυσοξύλων για 
την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών θέρμανσης των κατοίκων των δήμων αυτών.Ακριβή 
στοιχεία για την ποσότητα των καυσοξύλων αυτών δεν υπάρχουν, μπορούν όμως να υπολογιστούν 
προσεγγιστικά βάσει του αριθμού των οικογενειών των δήμων αυτών. Ετσι με την παραδοχή ότι 
μόνο το 50% των κατοίκων χρησιμοποιεί ξύλο για την θέρμανσή του στο δήμο Φυλής που έχει 600 
περίπου οικογένειες οι ανάγκες ανέρχονται σε 300 x 2,5 = 750 τόνους, και στον Αυλώνα 400 x 2,5 = 
1000 τόνους περίπου από τους οποίους μόνο οι μισοί προέρχονται από τα δάση του δρυμού. 
 
Η συνολική αξία των παραπάνω προϊόντων κατά προσέγγιση είναι η ακόλουθη : 
 

Δάσος Ποσόν 
ton 

Αξία 
Δρχ./ ton 

Συνολική 
Αξία Δρχ. 

1.Ελατοδάσος 
   Πάρνηθας 

700 10.000 7.000.000 

2.Δάσος 
   Φυλής 

750 10.000 7.500.000 

3.Δάσος 
   Αυλώνα  

500 10.000 5.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.950 10.000 19.500.000 
 
 Το πολύ χαμηλό άμεσο ή έμμεσο εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση των 
δασών της περιοχής, σε συνδυασμό με την σκληρότητα της δασικής εργασίας, είχε σαν 
αποτέλεσμα, σε ολόκληρη την περιοχή, να ασχολούνται επαγγελματικά με υλοτομικές εργασίες  
ελάχιστα  άτομα. 
 Στις δασικές εργασίες καθαρισμού της υπορόφου βλάστησης που γίνονται σε σημαντική 
κλίμακα από το δασαρχείο Πάρνηθας στα πευκοδάση του δρυμού, χρησιμοποιούνται δασεργάτες 
από άλλες περιοχές της χώρας, γιατί οι ντόπιοι βρίσκουν απασχόληση σε ανετώτερες και 
περισσότερο επικερδείς εργασίες (βιοτεχνία, βιομηχανία, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.τ.λ.). 
 
2) Ρητινοσυλλογή 
 
 Είναι γνωστό ότι τα δάση της Χαλεπίου Πεύκης ρητινεύονταν ανέκαθεν από τους 
παραδασόβιους πληθυσμούς. Παλαιότερα μάλιστα το εισόδημα από τη ρητινοσυλλογή ήταν 
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μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της γεωργίας για τις περιοχές αυτές και για το λόγο αυτό η 
δραστηριότητα αυτή μαζί με την κτηνοτροφία αποτελούσε την κύρια απασχόληση των πληθυσμών 
αυτών. 
 Με την τρομακτική όμως ανάπτυξη της χημείας μετά τον πόλεμο και την εμφάνιση 
πολυποίκιλων προϊόντων που αντικατέστησαν τα προϊόντα της φυσικής ρητίνης, η τιμή της έπεσε 
πολύ χαμηλά και μόνο με συνεχείς υψηλές εθνικές επιδοτήσεις μπορούσε να εξασφαλιστεί μία 
κάποια παραγωγή. Οι επιδοτήσεις αυτές δίδονταν γιατί η ρητίνη ήταν εξαγώγιμο προϊόν και  
συνέβαλλε  στην   εισροή  πολύτιμου  συναλλάγματος. 
 Στην δυσμενή εξέλιξη των τιμών προστέθηκε και η έλειψη διαδοχής στους 
ρητινοκαλλιεργητές, αφού οι νέοι αναζητούσαν και έβρισκαν πολύ περισσότερο προσοδοφόρες και 
άνετες εργασίες στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα σήμερα να διενεργείται ρητινοσυλλογή από 
ελάχιστες οικογένειες και από  ηλικιωμένα κυρίως άτομα. 
 Μέχρι την δεκαετία του 1960 όλα τα πευκοδάση του δρυμού ρητινεύονταν. Μάρτυρες της 
δραστηριότητας αυτής είναι οι πληγές και τα μεταλλικά δοχεία που βρίσκονταν ακόμη και στα πιο 
απόμακρα πεύκα, και στις πλέον δύσβατες περιοχές.Με την αλματώδη ανάπτυξη όμως της 
πρωτεύουσας, και τις μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης που αυτή προσέφερε, η 
ρητινοκαλλιέργεια παρά τις όποιες προσπάθειες βελτίωσης της απόδοσης που  έγιναν με την 
χρήση πάστας θειϊκού οξέως στις εντομές, εγκαταλείφθηκε σε τέτοιο βαθμό, που σήμερα σε 
ολόκληρη την έκταση των πευκοδασών του δρυμού (58.911  στρ.)  να απασχολούνται μόνο  3  
οικογένειες  ρητινοσυλλεκτών.Η ελάχιστη αυτή ρητινοσυλλογή διενεργείται στο δάσος Φυλής  4,5 
τόνοι μία οικογένεια και στο δάσος Βουτήματος  5 τόνοι   1 οικογένεια. 
 
Η αξία των παραγομένων προϊόντων είναι η ακόλουθη : 
 
Δάσος Τόνοι 

ρητίνης 
Αξία 

Δρχ./ τον. 
Επιδότηση 
Δρχ./ τον. 

Συνολική  
Αξία 

1.Φυλής 4,5 55.000 
 

100.000 6.975.000 

2.Βουτήματος 5 55.000 
 

100.000 7.750.000 

ΣΥΝΟΛΟ 9,5 110.000 200.000 14.725.000
 

 
 Η εγκατάλειψη της ρητινοκαλλιέργειας είχε δυσμενείς επιπτώσεις για τα δάση της Χαλεπίου 
Πεύκης, γιατί αφ’ ενός μεν έφυγαν οι φυσικοί του φύλακες, αφ’ ετέρου αυξήθηκε υπέρμετρα η 
καύσιμη ύλη, αφού δεν απομακρύνονταν πλέον η υπόροφη βλάστηση με συνέπεια την αύξηση του 
κυνδύνου καταστροφής των δασών αυτών από τις πυρκαϊές.Επιπλέον το έργο της κατάσβεσης στα 
δάση αυτά, που σε μεγάλο βαθμό κατέστησαν απροσπέλαστα για το προσωπικό πυρόσβεσης, 
δυσχεράνθηκε αφάνταστα, και πολλές φορές ιδιαίτερα με ισχυρό άνεμο, καθίσταται αδύνατο. 
 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία  την τελευταία 20ετία υπήρξε πτώση της παραγωγής 
ρητίνης κατά  65 %  σε ολόκληρη τη χώρα.Η τάση αυτή δεν φαίνεται να αντιστρέφεται τουλάχιστο 
για τους περιαστικούς πληθυσμούς όπου οι δυνατότητες απασχόλησης σε καλύτερες και 
αποδοτικότερες εργασίες θα είναι πάντα αυξημένες. 
 Η απασχόληση αλλοδαπών εργατών κυρίως Αλβανών που είναι εξοικειωμένοι με τις 
εργασίες υπαίθρου, ίσως σταθεροποιούσε στα σημερινά επίπεδα την παραγωγή. Προοπτική όμως 
αβέβαιη όσο η τιμή της ρητίνης παραμένει χαμηλή διεθνώς και μόνο χάρις στις υψηλές εθνικές 
επιδοτήσεις, που υπερβαίνουν την κατά μονάδα αξία του προϊόντος, εξασφαλίζεται κάποιο 
εισόδημα στον παραγωγό. Το σταμάτημα των επιδοτήσεων αυτών θα σημάνει και το τέλος της 
ρητινοκαλλιέργειας. Ενός κλάδου φιλικότατου προς το περιβάλλον που στήριζε τον παραδασόβιο 
πληθυσμό όλα τα προηγούμενα χρόνια και εισέφερε πολυτιμότατο συνάλλαγμα στη χώρα. 
 
2.2.14.1.8  Βιομηχανία - Βιοτεχνία - Μεταποίηση 
 
 Η ανάπτυξη των παραπάνω κλάδων είναι ιδιόμορφη ως προς την κατά χώρο κατανομή 
τους. 
Ετσι εντός των ορίων του εθνικού δρυμού δεν είναι εγκατεστημένη καμία μεταποιητική μονάδα και 
καμία επίσης βιομηχανία ή  βιοτεχνία. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και μελλοντικά δεδομένου 
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ότι το ορεινό έδαφος, η έλλειψη παραγωγής πρώτων υλών και η απουσία κάθε υποδομής σε 
συνδυασμό με το αυστηρό καθεστώς προστασίας των εκτάσεων του δρυμού, δεν επιτρέπουν την 
ανάπτυξη παρόμοιων δραστηριοτήτων. 
 Στα όρια όμως του δρυμού και ιδιαίτερα στα Ν., Ν.Α. και Ν.Δ. όρια που εφάπτονται του 
πολεοδομικού ιστού της Αθήνας, έχουν οριοθετηθεί οι βιομηχανικές ζώνες των Αχαρνών 
(Μονομάτι) και του Κρυονερίου που παρουσιάζουν αξιολογότατη βιομηχανική και βιοτεχνική 
δραστηριότητα. Σημαντική επίσης βιοτεχνική και μεταποιητική δραστηριότητα παρατηρείται κυρίως 
στο Δήμο Αχαρνών αλλά και στο Δήμο Α. Λιοσίων και εκτός των οριοθετημένων βιομηχανικών - 
ζωνών. 
 Επίσης λίγα χιλιόμετρα βόρεια του Αυλώνα στην περιοχή του Σχηματαρίου αναπτύχθηκε μία 
από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες της χώρας, με μεγάλο αριθμό βιομηχανικών 
συγκροτημάτων και ανάλογη βιομηχανική παραγωγή. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. του 1991, το ποσοστό του ενεργά οικονομικού 
πληθυσμού των όμορων του δρυμού Δήμων που απασχολείται στη βιομηχανία και βιοτεχνία είναι  
μεγάλο και ανέρχεται για το Δήμο Αχαρνών στο 22,46% , για το Δήμο Α. Λιοσίων στο 19,16%, για 
το Δήμο Φυλής στο 9,98% και για το Δήμο Αυλώνα στο 18,77%. Τα αντίστοιχα  ποσοστά  το  1981  
ήταν  30,71%, 28,64%, 20,74% και 18,77%.Υπήρξε  δηλ.  μία  σημαντικώτατη  μείωση  της  
απασχόλησης  στους  τομείς  της  βιομηχανίας  και  βιοτεχνίας, που  οφείλεται  προφανώς  στην  
γενικότερη  αποβιομηχάνηση  της  χώρας. Τα ποσοστά όμως αυτά αναφέρονται και σε 
εργαζόμενους που απασχολούνται σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες της υπόλοιπης Αττικής και 
Βοιωτίας στην περίπτωση του Αυλώνα και όχι μόνο σ’ αυτές που είναι εγκατεστημένες μέσα στα 
διοικητικά όρια των ανωτέρω Δήμων. 
 Απογραφικά στοιχεία (κατηγορία βιομηχανίας-βιοτεχνίας, δυναμικότητα, αριθμός 
εργαζομένων, οικονομικά μεγέθη κ.τ.λ.) για τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες που είναι εγκατεστημένες 
στα όρια των παραπάνω δήμων δεν υπάρχουν.Από προσωπική όμως εμπειρία γνωρίζουμε ότι 
καλύπτουν πολλούς κλάδους μεταποίησης όπως μάρμαρο, μέταλλο, ξύλο, ηλεκτρονικά, τρόφιμα, 
ένδυση, υπόδηση κ.τ.λ.Μερικές από αυτές είναι αξιόλογης δυναμικότητας και απασχολούν 
εκατοντάδες εργαζόμενους.Στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες αυτές φυσικά δεν απασχολούνται μόνο 
κάτοικοι από τους παραπάνω δήμους και κοινότητες, αλλά και κάτοικοι των υπολοίπων δήμων της 
Αττικής. 
 Η επιλογή των Αχαρνών και ιδιαίτερα του Κρυονερίου για την χωροθέτηση βιομηχανικής 
ζώνης και την εγκατάσταση σ’ αυτήν πάσης φύσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών, δεν μπορεί να 
χαρακτηρισθεί επιτυχής, γιατί οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο μέσον του διαύλου που 
σχηματίζουν οι ορεινοί όγκοι της Πάρνηθας και της Πεντέλης και οι αέριοι ρύποι των βιομηχανιών 
αυτών με τους βόρειους ανέμους που είναι και οι συνηθέστεροι στην Αττική, μεταφέρονται στον ήδη 
κεκορεσμένο από το νέφος αέρα του πολεοδομικού ιστού του λεκανοπεδίου Αττικής. 
 Μεγάλος επίσης αριθμός των βιομηχανιών αυτών επιβαρύνει με τα απόβλητά του τον 
Κηφισό ποταμό που είναι ο μοναδικός αποδέκτης της περιοχής, και ο οποίος στη συνέχεια διασχίζει 
ακάλυπτος στο μεγαλύτερο μέρος του, πάνω από 25km πυκνοκατοικημένων περιοχών του 
Λεκανοπεδίου, για να καταλήξει στη θάλασσα του Φαλήρου σαν μεγάλος υπόνομος.   
 
2.2.14.1.9  Εμπόριο 
 
 Εντός των ορίων του δρυμού δεν υφίσταται καμία εμπορική δραστηριότητα, άλλωστε στον 
υφιστάμενο πυρήνα του δρυμού, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του απαγορεύεται κάθε 
τέτοια δραστηριότητα.Αντίθετα στους όμορους του Δρυμού δήμους όπως ήταν αναμενόμενο, 
παρατηρείται εντονότατη εμπορική δραστηριότητα που είναι ανάλογη φυσικά με τον πληθυσμό του 
κάθε δήμου. Ετσι η μεγαλύτερη δραστηριότητα παρατηρείται στο δήμο Αχαρνών και Ανω Λιοσίων 
στους οποίους υπάρχουν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα και καλύπτουν 
όλους τους κλάδους του εμπορίου όπως ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 
μεγάλες αποθήκες ξυλείας, μάνδρες οικοδομικών υλικών, τρόφιμα, είδη εξοχής κ.τ.λ. 
 Με  το  εμπόριο, τα  ξενοδοχεία  και  τα  εστιατόρια  απασχολείται  το  20% περίπου του 
ενεργού πληθυσμού στους Δήμους Αχαρνών και Α. Λιοσίων, το  8% στο Δήμο Φυλής και μόλις 4% 
στο Δήμο Αυλώνα. 
 Το ιδρυτικό διάταγμα της κοινότητας των Θρακομακεδόνων, επιτρέπει την ανάπτυξη 
κατοικιών μόνο στην κοινότητα και απαγορεύει κάθε εμπορική δραστηριότητα σ’ αυτήν. Για το λόγο 
αυτό δεν υπάρχει καμιά εμπορική δραστηριότητα και κατάστημα στην κοινότητα αυτή.Στην 
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κοινότητα επίσης του Κρυονερίου υπάρχουν ελάχιστα καταστήματα τροφίμων και καμία άλλη 
σχεδόν εμπορική δραστηριότητα. 
 
2.2.14.1.10  Τουρισμός 
 
 Ο εθνικός δρυμός Πάρνηθας αν και διαθέτει τοπία εξαιρετικής ομορφιάς, αξιόλογους 
γεωμορφικούς σχηματισμούς, μεγάλη ποικιλία βλάστησης, σπάνια είδη φυτών και ζώων και 
ενδιαφέροντα αρχαιολογικά μνημεία, εντούτοις η άμεση γειτνίασή του με την Αθήνα, με τα μοναδικά 
μνημεία της τα μουσεία της, την μεγάλη τουριστική υποδομή της, τις ευκαιρίες διασκέδασης που 
διαθέτει κ.τ.λ., στερεί από το δρυμό κάθε δυνατότητα προσέλευσης τουριστών. 
 Οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής του δρυμού, που έχουν την δυνατότητα να 
προσελκύσουν κάποιο αριθμό τουριστών, στερούνται κάθε προβολής και προστασίας (Φρούριο 
Φυλής, Λειψύδριο, Παλαιόκαστρο Τατοίου, Κατσιμίδι, Πύργος Λοιμικού κ.τ.λ.) και η επίσκεψη σε 
πολλά από αυτά είναι δυσχερέστατη μετά το κλείσιμο των προσβάσεων από την οργιώδη 
βλάστηση.  
 Η εικόνα της εγκατάλειψης και της φθοράς των μνημείων αυτών είναι εμφανής. Καμία 
περίφραξη των χώρων αυτών δεν υπάρχει, κανένας φύλακας δεν τα φυλάει και κανένα ενημερωτικό 
φυλλάδιο δεν υπάρχει προς διάθεση στους σπάνιους επισκέπτες τους. Χαρακτηριστικό της 
εγκατάλειψης είναι ένα  γεγονός που πρόσφατα συνέβη, και του οποίου ο μελετητής έχει 
προσωπική εμπειρία, όταν μία ομάδα Σουηδών φοιτητών κατά την επίσκεψή τους στην Αθήνα, 
προγραμμάτισαν να επισκεφθούν το Παλαιόκαστρο Δεκελείας, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
πτώση των Αθηνών κατά τον Πελλοποννησιακό πόλεμο, προκειμένου να συντάξουν σχετική 
εργασία, και δεν μπορούσε κανείς “αρμόδιος” να υποδείξει την ακριβή θέση του, γιατί τη γνωρίζουν 
μόνο 2 - 3 άτομα στην  περιοχή. 
 Η ξενοδοχειακή υποδομή για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι ελάχιστη. Εκτός 
από το συγκρότημα του MONTE PARNES, που παράλληλα με το καζίνο διαθέτει και ξενοδοχείο  
212 κλινών, και χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από τους επισκέπτες-παίκτες τυχερών 
παιχνιδιών, στους πρόποδες της Πάρνηθας υπάρχει μόνο άλλο ένα ξενοδοχείο (Αχαρνές)  77  
κλινών. 
Διατίθενται επίσης 50  κρεβάτια στο ορειβατικό καταφύγιο του Μπάφι που βρίσκεται στην ομώνυμη 
θέση του πυρήνα του δρυμού, καθώς και 18 κρεβάτια στο κέντρο “Κυκλάμινα” που βρίσκεται στην 
είσοδο του δρυμού στη θέση Αγ. Τριάδα  και  λίγα  κρεβάτια  στο  καταφύγιο  του  Φλαμπουριού ( 
ΕΟΣ Αχαρνών).Για τα δεδομένα της Αθήνας η υποδομή αυτή είναι, όπως και προηγούμενα 
αναφέρθηκε, ασήμαντη.                     
 Σε αντίθεση με τα λίγα ξενοδοχεία που υπάρχουν  στον  δρυμό, στην ευρύτερη των ορίων  
περιοχή και ιδιαίτερα στο Δήμο Αχαρνών (Λεωφόρος Πάρνηθας), στο Δήμο Φυλής, στις Κοινότητες 
Θρακομακεδόνων και Κρυονερίου, στους  Δήμους Α. Λιοσίων και  Αυλώνα καθώς και στον Αξονα 
του δρόμου Βαρυμπόμπης Αγ. Μερκουρίου αναπτύχθηκε πλήθος πολυτελών και μη ταβερνών, που 
εξυπηρετούν χιλιάδες Αθηναίων κυρίως κατά τις αργίες αλλά και καθημερινά. 
 Οι περισσότερες από αυτές  βρίσκονται στη λεωφόρο Πάρνηθας του Δήμου Αχαρνών 
καθώς και στο Δήμο Φυλής είναι γνωστές σε όλο το λεκανοπέδιο, έχουν μεγάλη δυναμικότητα και 
εξυπηρετούν και εκδηλώσεις συλλόγων, γάμους και διάφορες άλλες κοινωνικές γιορταστικές 
δραστηριότητες. Στον Δήμο Φυλής η δραστηριότητα αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων των 
κατοίκων του. 
 
2.2.14.1.11  Αναψυχή 
 
 Ο εθνικός δρυμός της Πάρνηθας βρίσκεται ως γνωστόν σε απόσταση μόλις 35km από την 
Αθήνα, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδος.Η μικρή αυτή απόσταση, οι ιδιαίτερες αξίες του 
δρυμού, όπως τα φυσικά τοπία, τα υψηλά δάση, η ποικιλία της βλάστησης, και του αναλγύφου, οι 
πολλές πηγές κ.τ.λ. προσέλκυσαν από πολύ ενωρίς το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 
 Η ίδρυση και λειτουργία του Σανατορίου της Πάρνηθας (σημερινό Ξενία), την δεκαετία του 
1920 προσέλκυσε εκατοντάδες ασθενείς και επισκέπτες, για θεραπεία της φυματίωσης που τότε 
ήταν μάστιγα για τον πληθυσμό της Αττικής. Από την ίδια περίπου εποχή αρχίζει και η συνήθεια 
αρκετών οικογενειών των κατοίκων Αχαρνών να κατασκηνώνουν στην Πάρνηθα για ορισμένο 
χρονικό διάστημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
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 Η ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου προσπέλασης της Πάρνηθας (Μετόχι - Αγ. 
Τριάδα) στις αρχές της δεκαετίας του 1930, αύξησε προφανώς τον αριθμό των επισκεπτών της 
Πάρνηθας. 
 Κατά την διάρκεια της κατοχής 1941-1944 οι κατοχικές αρχές απαγόρευσαν κάθε πρόσβαση 
στην Πάρνηθα. Λίγα χρόνια μετά την κατοχή το Σανατόριο σταμάτησε την λειτουργία του, αφού η 
φυματίωση θεραπεύονταν πλέον με φαρμακευτική αγωγή (πενικιλίνη), και έτσι έπαψαν οι 
επισκέψεις στην Πάρνηθα για το σκοπό αυτό.Οι κάτοικοι όμως του Μενιδίου συνέχισαν την 
συνήθειά τους να κατασκηνώνουν στη θέση Παλιοχώρι της Πάρνηθας ακόμη και μετά την ίδρυση 
του εθνικού δρυμού, που απαγόρευε παρόμοιες δραστηριότητες. Η συνήθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα και δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα στην διαχείριση του δρυμού. 
 Με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας μεταπολεμικά, τον πολλαπλασιασμό των 
Ι.Χ. αυτοκινήτων την γενική άνοδο του βιοτικού επιπέδου της Πρωτεύουσας αλλά και την 
ταυτόχρονη επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης σ’ αυτήν (κυκλοφοριακό, νέφος κ.τ.λ.) ο αριθμός 
των επισκεπτών της Πάρνηθας αυξάνονταν συνεχώς. 
 Η δασική υπηρεσία από πολύ νωρίς διέγνωσε την τάση αυτή, και στο πρώτο διαχειριστικό 
σχέδιο του δρυμού (1962-1971) εκτός από την αναγκαία ανόρθωση του φθίνοντος ελατοδάσους 
έθεσε σαν στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας δασικής αναψυχής στους κατοίκους του 
λεκανοπεδίου Αττικής χωρίς φυσικά αυτό να επηρεάσει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον του 
δρυμού. 
 Στα πλαίσια αυτά, με αρκετή όμως καθυστέρηση, και κάτω από την μεγάλη πίεση των 
επισκεπτών που στις αρχές του 1980 και κατά την διάρκεια των αργιών κυρίως, ανέβαιναν κατά 
χιλιάδες στην Πάρνηθα για αναψυχή, μελέτησε και στη συνέχεια ίδρυσε τους χώρους αναψυχής της 
Πάρνηθας.Της ιδρύσεως των χώρων αυτών δεν προηγήθηκε δυστυχώς έρευνα της ζήτησης 
αναψυχής, από την οποία θα προέκυπτε ο αριθμός των επισκεπτών της Πάρνηθας, η κατανομή 
τους κατά ημέρα και μήνα, η μέγιστη και ελάχιστη φόρτιση, οι απαιτήσεις των επισκεπτών, οι χώροι 
προτίμησής τους, οι δραστηριότητές τους κ.τ.λ., ώστε να σχεδιαστούν ανάλογα και οι χώροι 
αναψυχής.Με την ίδρυση των χώρων αναψυχής επιδιώχθηκε αφ’ ενός μεν να περιορισθεί η 
διασπορά των επισκεπτών σε ολόκληρο το δάσος που το υποβάθμιζε (σκουπίδια, θόρυβοι) και 
απειλούσε σε ορισμένες περιπτώσεις και την ύπαρξη του (καταστροφή της προβληματικής 
αναγέννησης, κίνδυνοι πυρκαϊών κ.τ.λ.), και αφ’ ετέρου να παράσχει καλύτερης ποιότητας αναψυχή 
με την κατασκευή της απαραίτητης υποδομής. 
 Ετσι στο χρονικό διάστημα 1982-1986 διαμορφώθηκαν οι κύριοι χώροι αναψυχής της Μόλας 
και του Παλαιοχωρίου καθώς και οι δευτερεύοντες της Πλατάνας, της Αγ. Τριάδας και του Βιλιανιού 
στο ελατοδάσος της Πάρνηθας καθώς  και του Μετοχίου και Τατοίου που βρίσκονται εκτός του 
πυρήνα του εθνικού δρυμού. 
 Οι επεμβάσεις που έγιναν στο περιβάλλον για την δημιουργία των παραπάνω χώρων ήταν 
ηπιότατες και περιελάμβαναν τοποθέτηση τραπεζιών σε ανοικτούς χώρους, κατασκευή μικρών 
βρυσών, κατασκευή μονοπατιών περιπάτου, παιδικά παιχνίδια, τουαλέτες σε μη εμφανή μέρη, 
καθώς και κατασκευή υπαίθριων ψησταριών. 
 Η λειτουργία των χώρων αναψυχής είχε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.Θετικό 
αποτέλεσμα υπήρξε η επίτευξη του στόχου της συγκέντρωσης των επισκεπτών σε σημεία που 
υπήρχε ανάλογη υποδομή και σταμάτησε η διασπορά τους σε ολόκληρο το δάσος. Ετσι μπήκε μία 
τάξη στην κίνηση των επισκεπτών, που ολοκληρώθηκε μετά την έγκριση του κανονισμού 
λειτουργίας του δρυμού. 
 Η υπερσυγκέντρωση όμως επισκεπτών σε ορισμένες θέσεις, ιδιαίτερα κατά τις εκδηλώσεις 
διαφόρων συλλόγων, κατά τις οποίες συγκεντρώνονται χιλιάδες άτομα σε μικρούς σχετικά χώρους, 
δημιούργησε αφόρητους θορύβους από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν για να 
χορέψουν, τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα από τις χιλιάδες των αυτοκινήτων των μελών των 
συλλόγων αυτών, καθώς και ανεξέλεγκτο άναμα φωτιάς με προφανείς κινδύνους καταστροφής του 
δρυμού από πυρκαϊά. 
 Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με την απογόρευση του ανάματος φωτιάς 
όλο το χρόνο, την καταστροφή των ψησταριών και την σταδιακή μεταφορά των εκδηλώσεων αυτών 
εκτός του πυρήνα του δρυμού (Τατόι - Μετόχι). Το πρόβλημα των σκουπιδιών αν και περιορίστηκε 
σημαντικά, εν τούτοις δεν λύθηκε οριστικά, γιατί μετά την συγκέντρωσή τους σε ειδικούς κάδους 
από τους φύλακες των χώρων αναψυχής, δεν αποκομίζονταν έγκαιρα από το Δήμο Αχαρνών που 
είχε την αρμοδιότητα αυτή με αποτέλεσμα τα άγρια ζώα (αλεπούδες, σκύλοι) να τα σκορπίζουν 
ξανά σε μεγάλη απόσταση. 
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 Η οικονομική δραστηριότητα εντός του πυρήνα του δρυμού, αν εξαιρεθεί βέβαια το καζίνο 
είναι ελάχιστη. Υπάρχουν μόνο δύο νόμιμες επιχειρήσεις, τα κυκλάμινα και το MONTE PARNES 
που προσφέρουν στους επισκέπτες αναψυκτικά και φαγητό. Ο ΕΟΣ Αθηνών επίσης στο κτίριό του 
στη θέση Μπάφι προσφέρει ορισμένα μόνο φαγητά, ενώ απαγορεύεται από τον κανονισμό 
λειτουργίας του δρυμού η εγκατάσταση καντινών και μικροπωλητών στο δρυμό.Το αναψυκτήριο 
που λειτουργεί ενίοτε στο χώρο του Παλαιοχωρίου για τους κατασκηνωτές είναι παράνομο. 
          Μεγάλο μέρος των επισκεπτών της Πάρνηθας μετά την επίσκεψη του στο βουνό, καταλήγει 
στις ταβέρνες που βρίσκονται κοντά στο δρυμό (Λεωφόρος Πάρνηθας, Κοινότητα Θρακομακεδόνων 
κ.τ.λ.) τονώνοντας έτσι την τοπική οικονομία.Στο καζίνο της Πάρνηθας εργάζονται 700 περίπου 
άτομα, ελάχιστα από τα οποία είναι κάτοικοι των όμορων δήμων του δρυμού. Καθημερινά πλην 
τετάρτης ανεβαίνουν στο καζίνο 800-900 παίκτες τυχερών παιχνιδιών, και τα ακαθάριστα έσοδα της 
επιχείρησης από την δραστηριότητα αυτή υπερέβαιναν στο πρόσφατο παρελθόν τα 13 
δισεκατομμύρια δρχ.Με την λειτουργία όμως τα τελευταία χρόνια και δεύτερου καζίνο στο Λουτράκι, 
τα έσοδα αυτά μειώθηκαν, και προβλέπεται νέα μείωσή τους αν λειτουργήσουν και νέα καζίνο στην 
Αττική. 
 
2.2.14.1.12   ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑ 
 
 Ο εθνικός δρυμός της Πάρνηθας με την πλούσια και ποικίλει χλωρίδα του προσφέρει 
άφθονη τροφή στην μελισσοτροφία.Η τροφή αυτή βέβαια παρέχεται εποχιακά, τόσο κατά το στάδιο 
της γενικής ανθοφορίας των φυτών την άνοιξη, όσο και κατά το στάδιο της ανάπτυξης των νέων 
βλαστών της ελάτης και κατά την φθινοπωρινή ανθοφορία της Erica arborea. 
  Την άνοιξη από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο που διαρκεί η γενική ανθοφορία 
των φυτών αλλά κυρίως η έκπτυξη των νέων βλαστών της ελάτης από τους οποίους εκρέι ένα 
παχύρευστο υγρό (μελάτωμα), που αποτελεί άριστη τροφή για τις μέλισσες, εγκαθίστανται στην 
πάρνηθα σε διάφορες θέσεις του ελατοδάσους εκατοντάδες κυψέλες μελισσών. 
 Η μέλισσα από την ελάτη  παράγει άριστη ποιότητα και μεγάλη ποσότητα μελιού, που 
κυμαίνεται από 20 - 40 Kg, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα των 30 - 50 ημερών 
που διαρκεί η παραμονή της στην ελάτη.Το μέλι επίσης που προέρχεται από τη βοσκή της 
μέλισσας στα άγρια λουλούδια είναι άριστης ποιότητας.Αντίθετα το μέλι που παράγεται από τη 
‘’βοσκή’’ των μελισσών στο ανθισμένο ρείκι το φθινόπωρο είναι κατώτερης ποιότητας και 
χρησιμοποιείται για την τροφή των ιδίων των μελισσών κατά το χειμώνα. 
 Το δασαρχείο Πάρνηθας για λόγους πυρασφαλείας υποχρεώνει τους μελισσοτρόφους που 
ανεβαίνουν στην Πάρνηθα να παίρνουν αυστηρά προληπτικά μέτρα (βαρέλια νερού, άμμος κτλ.), 
ώστε να αποφεύγονται οι εκρήξεις πυρκαιών κατά το ‘’κάπνισμα’’ των μελισσών που γίνεται κατά τη 
διάρκεια της συγκομιδής του μελιούΣυμπληρώνεται μάλιστα ειδικό έντυπο στο οποίο αναγράφονται 
τα πλήρη στοιχεία τους, ο αριθμός των κυψελών τους, η διάρκεια παραμονής τους κτλ.  
 
 
2.2.15  Αρχαιολογικά  -  Ιστορικά  και  πολιτιστικά   
 
2.2.15.1  Ιστορική  εξέλιξη  του  πληθυσμού  της   Αττικής 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η αδρομερής περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης του 
πληθυσμού της Αττικής σε διάφορες ιστορικές περιόδους και η επίδραση του στο φυσικό 
περιβάλλον. 

 Η ιστορία της Αττικής και ιδιαίτερα της Αθήνας είναι τόσο πλούσια, που θα 
απαιτούνταν τόμοι ολόκληροι για την παρουσίασή της. Δεν αποτελεί ασφαλώς αντικείμενο της 
παρούσης μελέτης η παρουσίαση της ιστορίας αυτής. 
 
1. Πληθυσμός της Αττικής 
 
 Η  Αττική κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια. Ο πληθυσμός της κυμάνθηκε σε διάφορα 
επίπεδα κατά την τόσο μακριά περίοδο που κατοικήθηκε. 
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Η Αθήνα γνώρισε χρόνους ακμής και δόξας, και αναπτύχθηκε εδώ ένας από τους 
λαμπρότερους πολιτισμούς που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Τα ένδοξα χρόνια δυστυχώς διαδέχθηκαν 
η παρακμή και η αφάνεια που κράτησαν πολλούς αιώνες. Εγινε όμως και πάλι κέντρο του 
Ελληνικού κόσμου μετά την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους.  
 
2. Αρχαία χρόνια 
 
 Οι πληροφορίες πού εχουμε για τον πληθυσμό της Αττικής  στα αρχαία χρόνια δεν είναι 
ακριβείς και σαφείς. 
 Στα πρωτοελληνικά χρόνια η Αττική ήταν αραιοκατοικημένη, οι κάτοικοί της διέμεναν σε 
ξεχωριστούς οικισμούς. Ο φιλόχωρος που τον μνημονεύει ο Στράβων (1Χ, 397) αναφέρει πολλούς 
τέτοιους οικισμούς. 
 Οι πιο γνωστοί από αυτούς λέγονταν Κεκρωπία, Ελευσίς, Τετράπολις, Επακρία, Αφίδναι, 
Θορικός, Βραυβρών, Κηφισιά, Δεκέλεια, Φάληρος, Κήθυρα και Σφητός. 
 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Ι - 56-59) και τον Θουκιδίδη ( IV, 109) οι πρώτοι κάτοικοι της 
Αττικής ήταν οι Πελασγοί. Σύμφωνα όμως με άλλες αρχαίες παραδόσεις στα προελληνικά χρόνια 
κατοικούσαν και άλλοι λαοί πιθανόν Κάρες και Λέλεγες (Διόδωρος Ι 28 κτλ.) Τα τοπονύμια Υμητός, 
Λυκαβητός, Ιλυσσός και Κηφισσός, μαρτυρούν την εγκατάσταση τέτοιων λαών στην Αττική. 
 Μετά τον 7ο αιώνα π.Χ. επικρατεί η άποψη ότι οι Αθηναίοι κατάγονταν από τους Ιωνες και 
ότι ήταν αυτόχθονες και δεν μετανάστευσαν. (Ηρόδοτος V III - 16, Θουκιδίδης Ι-2, Πλάτων 
“Μενέξενος” Αριστοφάνης “Αχαρνείς” κια Σφήκες, Ευριπίδης “Μήδεια” . 

Στα πρωτοελληνικά χρόνια οι κάτοικοί της ζούσαν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες με βάση 
το καθεστώς του γένους. Ηταν χωρισμένοι σε 4 φυλές κάθε φυλή αποτελούνταν από 3 φατρίες, 
κάθε φατρία από 30 γένη και κάθε γένος 30 άτομα.  (Ηρόδοτος V - 66, Πλούταρχος “Θησεύς” 
Θουκιδίδης ΙΙ - 15, Στράβων ΙΧ -37). 
 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ο αριθμός των κατοίκων της Αττικής την περίοδο αυτή 
υπολογίζεται σε 10.800 άτομα που θεωρείται πολύ μεγάλος για τα δεδομένα της εποχής (Clotz Hist 
Grecque 390). 
 Οι πληροφορίες που έχουμε για τον πληθυσμό της Αττικής κατά τα ιστορικά χρόνια και τις 
μετέπειτα περιόδους των κλασικών χρόνων, της Αλεξανδρινής εποχής, της Ρωμαιοκρατίας, των 
Βυζαντινών χρόνων, της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας δεν είναι λεπτομερείς.Υπάρχουν 
διάφορες αναφορές, σε κείμενα ιστορικών συγγραφέων, (Ηρόδοτος, Θουκιδίδης), αναφορές 
κρατικών αξιωματούχων και αξιωματούχων της εκκλησίας (Χωνιάτης, Ακομινιάτης,) διαφόρων 
περιηγητών κτλ. από τις οποίες έμμεσα μόνο συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε για τον 
πληθυσμό της Αττικής σε όλη αυτή τη μακρότατη χρονική περίοδο. 
 Είναι γεγονός ότι η Αττική δεν ήταν ποτέ πλούσια γή. Διέθετε μόνο δύο πεδιάδες, την 
Ελευσίνα 12 x 8 Κm και την Μεσογαία 12 x 12 Κm. Ο Θουκιδίδης την περιγράφει σαν λεπτόγειων 
(άπαχη γή).Ετσι δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες διατροφής μεγάλου πληθυσμού. Οι 
κάτοκοί της χαρακτηρίζονταν για την λιτοδίαιτα τους (Αττικώς ζείν).Στα χρόνια της ακμής της 
Αθήνας οι ανάγκες καλύπτονταν με εισαγωγές μιάς και η Αθήνα διέθετε πανίσχυρο στόλο, αλλά στα 
χρόνια της παρακμής τέτοια δυνατότητα δεν υπήρχε. Ο Αριστοφάνης αναφέρει : “Οι Αττικήν 
οικούντες πένητες ίσθιον θύμους ους οι κοινοί βόλβους και αγροκρόμια φασί”. 
 Ο Ηρόδοτος για την εποχή των Περσικών πολέμων (490-480 π.Χ. ) αναφέρει ότι υπήρχαν 
10.000 Αθηναίοι πολίτες. Δεν αναφέρεται στους μέτοικους και τους δούλους που ήταν πολύ 
περισσότεροι από τους Αθηναίους πολίτες. Ο Ξενοφών αναφέρει (“πόροι” IV,15) ότι ο Νικίας ο 
Αθηναίος είχε 1000 δούλους, ο Ιππόνικος 600, ο Φιλημονίδης 300 κτλ. Ο αριθμός των δούλων για 
την εποχή αυτή υπολογίζεται από διαφόρους μελετητές σε 150.000 άτομα (Μπέρλοχ, Λειψία 1896). 
 Ο Κτησικλής μας πληροφορεί πώς στην απογραφή που έκανε ο Δημήτριος ο Φαληρεύς το 
310 π.Χ. βρέθηκαν 21.000 πολίτες, 10.000 μέτοικοι και 400.000 δούλοι. Διάφοροι άλλοι ερευνητές 
δίνουν άλλα μεγέθη για τον πληθυσμό της Αττικής κατά την κλασική περίοδο. Το πλέον πιθανό είναι 
η Αττική ολόκληρη να είχε την περίοδο αυτή 350-400.000 κάτοικους. 
 Τα χρόνια που ακολούθησαν τον Πελλοπονησιακό πόλεμο, κατά τον οποίο η Αθήνα έπαθε 
μεγάλες συμφορές, χάνοντας μέγα μέρος του πληθυσμού της, τον στόλο της και τον πλούτο της, 
ήταν χρόνια παρακμής. 
 Το 200 π.Χ. ο Φίλιππος ο Ε’ της Μακεδονίας κατέστρεψε την Αττική σε τέτοιο βαθμό που να 
σταματήσει παντελώς το εμπόριο και να απλωθεί δυστυχία. (Λίβιος ΧL III 6). Η Αθήνα αναφέρει ο 
Ηρακλίδης δεν είχε πιά τα παλιά της μεγαλεία αλλά έμειναν μόνο τα μνημεία της. 
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 Ο κωμικός ποιητής Κριτίας για την ίδια περίοδο γράφει.“Παρασίτων τόπος ούτος μόνος τρι’ 
αγαθά κεκτήσθαι δοκεί ευομον αγορά, παντοδαπόν θυτών όχλον αυτούς παρασίτους του Θεού 
Ακλίους” πήγαιναν δηλαδή πολλοί στο ιερό του Απόλλωνα στη Δήλο για να τραφούν. 
 
3.  Ρωμαικά χρόνια 
 
 Η Αθηναϊκή πολιτεία λόγω του αντιμακεδονικού πνεύματος των κατοίκων της δεν 
καταστράφηκε από τους Ρωμαίους. 
 Στα χρόνια όμως της Ρωμαιοκρατίας η Αττική δεν έπαιζε πια κανένα ρόλο. 
 Ο Πειραιάς δεν ήταν πλεόν το λιμάνι με την μεγάλη οικονομική και εμπορική κίνηση, που 
συγκέντρωνε τα προϊόντα της Ανατολικής και της Δυτικής Μεσογείου. 
 Η Αθηναϊκή πολιτεία ήταν ένα φτωχό και υποταγμένο κράτος. Η Αττική αυτή την εποχή δεν 
αριθμούσε πάνω από 500.000 κατοίκους (Κορομηλάς Β’ τόμος σελ. 61). 
 
4. Βυζαντινά χρόνια 
 
 Την εποχή των μεγάλων μετακινήσεων των γοτθικών φυλών η Αττική παθαίνει μεγάλες 
καταστροφές (Γότθοι - Ερούλοι 268 μ.Χ., Αλάριχος 368 μ.Χ.) 
 Το 2ο ήμυσι του 3ου μ.Χ. αιώνος, παρατηρείται μια αναζωογόνηση της πόλης τόσο στον 
οικονομικό όσο και στον πνευματικό τομέα. Γϊνονται έργα υποδομής, κτίζεται το θέατρο του 
Ηρώδου του Αττικού κτλ. “Το Άστυ υπερπληρωμένουν αλλοδαπών τε και ξένων δούλων ξένων 
σπουδαστών εκ πάντων των μερών του Ελληνικού και Λατινικού κόσμου Hertzberg”, Κορδάτος). 
 Η ανάκαμψη αυτή θα συνεχιστεί και τους επόμενους αιώνες μέχρι και το 529 μ.Χ. Ετσι όταν 
το 320 μ.Χ. επισκέπτεται την πόλη ο Μέγας Κων/νος και ανακηρύσεται στρατηγός, η πόλη των 
Αθηνών διαθέτει και Πανεπιστήμιο. Η Αθηναία αυτοκράτειρα Ευδοκία (415 μ.Χ.) πολύ μορφωμένη η 
ίδια θα βοηθήσει την πνευματική κίνηση της Αθήνας.  
 Οι πατέρες της εκκλησίας σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (400 -  500 μ.Χ.) Το 
529 μ.Χ. ο Ιουστινιανός θα κλείσει την Φιλοσοφική σχολή των Αθηνών με αποτέλεσμα να αρχίσει 
νέα περίοδος παρακμής. Η Αθήνα θα πάψει πλέον να είναι το μέγα πνευματικό κέντρο και θα 
καταντήσει μία επαρχιακή πόλη με χορταριασμένα μνημεία. Το προνόμιο της μειωμένης 
φορολογίας που είχαν καθιερώσει για την Αττική οι Ρωμαίοι και Βυζαντινοί αυτοκράτορες και που 
θα διατηρηθεί μέχρι την εποχή των Κομνηνών δεν ήταν ικανό να αποτρέψει την παρακμή. 
 Η γενική αναστάτωση που επεκράτησε στο βυζάντιο κατά την διάρκεια των σταυροφοριών 
δεν ήταν δυνατό να μην επιρρεάσει την Αττική. Ετσι κατά την διάρκεια της Β’ Σταυροφορίας (1147 
μ.Χ.) Οι Νορμανδοί αποβιβάστηκαν στα παράλια της Αττικής και Βοιωτίας που τότε ήταν το 
οικονομικό κέντρο της περιοχής και την λεηλάτησαν, μεταφέροντας μάλιστα τους τεχνίτες των 
εργαστηρίων στη Σικελία. 
 Ο Μιχαήλ Ακομινάτος μητροπολίτης Αθηνών και σοφός Αρχαιολάτρης (1182 - 1204) γράφει 
για την Αττική : 
 “Αισθάνομαι φρίκη - μπροστά στα γκρεμισμένα τείχη, τους έρημους δρόμους τα δάκρυα του 
λαού που μόλις σκεπάζει την γύμνια του με τα κουρέλια του και δεν μπορεί να αγοράσει ούτε και 
αυτό το κριθάρι που είναι η μοναδική του τροφή. Η παλιά γενειά των φιλοσόφων χάθηκε. 
Αντικαταστάθηκε από μιά γενειά που αγνοεί τις μούσες και είναι ξεπεσμένη τόσο πνευμνατικά όσο 
και σωματικά. Το Αστυ που κάποτε ήταν ακουστό ερημώθηκε, μόλις κάπου μπορείς να βρής ένα 
σιδεράδικο ή κλειδαράδικο”. 
 Σε γράμμα του προς την Κων/πολη ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χωνιάτης γράφει για την 
ερήμωση των Αθηνών : 
 “Είμαι κατάμονος νοιώθω τον εαυτό μου δυστυχιμένο στην Αθηναϊκή έρημο. Καθισμένος στο 
βράχο της Ακρόπολης ακούω την ηχώ που μου φέρνει μονάχα τον κενό αντίλλαλο των δικών μου 
λόγων. 
 Την εποχή των Κομνηνών (1195) από την μεγάλη φορολογία και την ανεξέλεγκτη πειρατία “ 
η τε ευημερία των κατοίκων και η ευανδρία της πόλεως και ο πνευματικός βίος δεινώς κατέπιπτον 
εν Αθήναις (Hertzberg Ι 522-527). 
 Απο την προσφώνηση ενός ρήτορα προς τον πραίτορα των Κομνηνών Προύλο (1183 μ.Χ.) 
μαθαίνουμε για την Αθήνα της εποχής εκείνης “ .... Η δυστυχισμένη εγώ μητέρα που στάθηκα κάθε 
σοφίας και κάθε αρετής γενήτρα. Σ’ αμέτρητες μάχες σε στεριά και θάλασσα νίκησα τους Πέρσες, 
και τώρα λιγοστοί ληστοπειρατές με καταπονούν και όλα μου τα λιμάνια τα ρημάζουν. Ρούφηξα 
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νέκταρ από τα κύπελα που κρατούσαν θεϊκά χέρια και τώρα ψοφολογώ από την πείνα, την 
αθλιότητα και την δίψα. Σκληρά με κτυπούν οι εσωτερικές και εξωτερικές συμφορές το τσεκούρι των 
πειρατών και ο φόβος των φοροεισπρακτόρων με κάνουν στέρφα”. 
 Το 1188 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Αλέξιος παραχωρεί το δικαίωμα του ελευθέρου εμπορίου 
στους Γενοβέζους, μεταξύ άλλων πόλεων και της πόλης των Αθηνών και έτσι η παρακμή 
επιτείνεται. 
 Από το 1204 - το 1311 η Αττική και η Βοιωτία ανήκει στην ηγεμονία του Γάλλου Oθωνα 
Ντελαρός, που του την παραχώρησε ο Βονιφάτιος ο Μομφερατικός αφού πρώτα την λεηλάτησε και 
την κατέστρεψε (Χωνιάτης 805).Τον 14ο αιώνα ο πληθυσμός της Αθήνας δεν ξεπερνούσε τα 5.000 
- 7.000 άτομα (Κορομηλάς Β’ σελ 203). 
 Από το 1311 - έως το 1388 ιδρύεται στην Αττική το κράτος των Καταλάνων που ήταν 
μισθοφόροι στρατιώτες αφού πρώτα την κατέστρεψαν. Κατά τον Μουνταγέρ (Setton Catalan 
Domination of Athens) δεν έμεινε πόλη που να μην παραδοθεί στην φωτιά και την σφαγή από τους 
Καταλάνους. 
 Μετά από όλες αυτές τις συμφορές η Αττική ερημώθηκε και οι νέοι κυρίαρχοί της 
προσκάλεσαν νέους πληθυσμούς από την Αλβανία προκειμένου να καλλιεργήσουν την γή. Ετσι την 
περίοδο αυτή γίνονται ομαδικές μετακινήσεις Αλβανών προς την νότια Ελλάδα (Αττικοβοιωτία, 
Κορινθία, Αργολίδα, νησιά Αργοσαρωνικού). 
 Οπου το ντόπιο στοιχείο είχε εκλείψει ή ήταν ελάχιστο όπως στην Αττική και Βοιωτία, οι νέοι 
πληθυσμοί δεν αφομοιώθηκαν αλλά μιλούσαν μέχρι πρόσφατα την γλώσσα τους. Στην Αττική έγινε 
μαζικός εποικισμός Αλβανών από το 1380 εως το 1402. Ηταν καλοί γεωργοί και καλοί στρατιώτες 
γιαυτό και προτιμήθηκαν από τους Γαιοκτήμονες. 
 
5.  Τουρκοκρατία 
 

Η Αττική από το 1396 εως και το 1458 πού καταλήφθηκε οριστικά απο τους Τούρκους 
υπέφερε πολύ από επιδρομές (Ισπανοί Ναβαραίοι, Τούρκοι του Βαγιαζήτ κτλ.).  Με την οριστική 
κατάληψη της από τους Τούρκους, ο Μωάμεθ ο Πορθητής έδωσε ορισμένα προνόμια στην πόλη 
των Αθηνών που διατηρήθηκαν μέχρι την εκστρατεία του Μοροζίνη, η γή της πέρασε στα χέρια των 
νέων κατακτητών, και η Αθήνα έγινε τιμάριο του Κισλάρ Αγά (Αρχηγός των Ευνούχων). 
 Κατά την διάρκεια επίσης των Τουρκοβενετικών πολέμων 1460-1480 η Αττική έπαθε 
αλλεπάληλες συμφορές. 
 Πρόσφατη εργασία του Machiel Kiel  και Δ. Καρύδη που ανακοινώθηκε στο V 1th 
Symposium Cambirdge 1rst -4th July 1984 και βασίστηκε σε έρευνα των Τουρκικών αρχείων στην 
Κων/πολη και την Αγκυρα με τίτλο “POPULATION CROWTH AND FOOD PRODUCTION IN 16TH 
CENTURY ATHENS AND ATTICA ACCORDING TO THE OTTOMAN TAHRIR DEFTERS” δίνει 
πολυτιμότατα στοιχεία για τον πληθυσμό και την παραγωγή αγαθών στην Αττική κατά την διάρκεια 
του 16ου αιώνα. 
 Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε τουρκικές καταγραφές των δεδομένων που αφορούσαν τους 
Ραγιάδες προκειμένου να καθορίσουν τις εισοδηματικές τους πηγές και τους φόρους που θα 
εισέπραταν. Οι καταγραφές αυτές ήταν πολύ σχολαστικές και κατέγραφαν λεπτομερώς τα σπίτια, 
νοικοκυριά, την κύρια παραγωγή (σιτάρι, κριθάρι, λάδι κρασί καθώς και το ζωϊκό κεφάλαιο. 
 Από τις παραπάνω περιγραφές μαθαίνουμε οτι το 1570 η πόλη της Αθήνας είχε 3150 
νοικοκυριά και 13104 κατοίκους ήτοι 4,16 άτομα ανα νοικοκυριό και οτι ο ρυθμός ανάπτυξης του 
πληθυσμού μεταξύ των ετών 1506 και 1570 ήταν 1,44%, υπήρχαν επίσης 56 νοικοκυριά 
μουσουλμάνων και λίγοι Αλβανοί (Αρβανίτες). 
 Σε ολόκληρη την Αττική το 1506 υπήρχαν 36 χωριά εκ των οποίων τα 26 ήταν Αρβανίτικα 
και τα 7 Ελληνικά. Τα Αρβανίτικα χωριά ήταν μικρότερα σε πληθυσμό από τα Ελληνικά. 
 Θανατηφόρες επιδημίες έπληξαν την Αθήνα κατά τα έτη 1480, 1497, 1524, 1533, και 1555 
(Κορομηλάς Β’ σελ. 204 - 244). 
 Επίσης αναφέρεται ότι η Αττική γύρω στο 1400 ήταν σχεδόν άδεια με λίγα μόνο χωριά γύρω 
από την Αθήνα και ότι ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά την διάρκεια του 16ου  αιώνα. 
 
 Η συνολική παραγωγή αγαθών τόσο στην πόλη της Αθήνας όσο και σε ολόκληρη την Αττική 
αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ των ετών 1506 και 1570. 
 Ενα σημαντικότατο συμπέρασμα που εξάγεται από την επεξεργασία των παραπάνω 
δεδομένων είναι ότι αντίθετα με ότι πιστεύεται ότι δηλ. κατά την διάρκεια του 16ου αιώνα το 
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Ελληνικό στοιχείο βρίσκονταν στο ναδίρ από δημογραφικής άποψης και οι υπάρχοντες πληθυσμοί 
είχαν μετακινηθεί στα βουνά για να αποφύγουν την αφόρητη τουρκική καταπίεση, φαίνεται ότι 
σημαντικότατοι Ελληνικοί πληθυσμοί ζούσαν και αναπτύσονταν στα πεδινά μέρη και στις πόλεις και 
μάλιστα πλειοψηφούσαν σε σχέση με το μουσουλμανικό στοιχείο. 
 Κατά τα έτη 1630 - 1660 η Αθήνα είχε 22.000 κατοίκους (Κ. Σιμόπουλος “Ξένοι ταξιδιώτες 
στην Ελλάδα”). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι τρεις περίπου αιώνες αργότερα στην 
προεπαναστατική περίοδο του 1821, ο χριστιανικός πληθυσμός της Στερεάς και της Πελ/νησου 
αποτελούσε το 90% περίπου του συνολικού πληθυσμού των περιοχών αυτών. 
 Νέες επίσης συμφορές θα γνωρίσει η Αττική και ιδιαίτερα η πόλη των Αθηνών κατά την 
διάρκεια της εκστρατείας του Μοροζίνη (1687) μετα την αποτυχία της οποίας το μεγαλύτερο μέρος 
του ντόπιου πληθυσμού της Αττικής μετακινήθηκε στην Πελοπόνησσο (Κορινθία - Αργος) η οποία 
με την συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699 ) περιήλθε στην δικαιοδοσία της Βενετίας. Η ισχύς βέβαια της 
συνθήκης αυτής θα είναι μικρή  και  έτσι και τα πράγματα θα επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση. 
 Ογδόντα χρόνια αργότερα κατά την διάρκεια των Ορλωφικών (1770) η Αττική θα γνωρίσει 
και πάλι την καταστροφή και την σφαγή απο τους Τουρκαλβανούς που κατέπνιξαν την επανάσταση 
εκείνη. 
 Οι συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού αρχίζουν κάπως να βελτιώνονται στο διάστημα 
1800 - 1821. Ιδρύονται στην Αθήνα ελληνικά σχολεία και παρατηρείται μεγαλύτερη οικονομική 
κίνηση. Αρχίζουν να την επισκέπτονται ξένοι περιηγητές και μερικοί από αυτούς ληστεύουν τα 
μνημεία της (Ελγιν 1811). 
 Το 1813 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Φιλόμουσος Εταιρία σκοπός της οποίας ήταν “Η έκτασις 
της παιδείας εν Ελλλάδι δια της καταβολής των αναγκαίων χρημάτων προς έκδοσιν των κλασικών 
συγγραφέων”. 
 
 
 
6.  Νεοελληνικό κράτος 
 
 Η ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους βρίσκει την Αττική κατεστραμένη από τον ενιάχρονο 
απελευθερωτικό αγώνα. Οι στρατιές του Δράμαλη (1822) και του Κιουταχή κυρίως (1826 - 1828) 
την κατέστρεψαν. Η εντολή το 1833 προς τους μουσουλμάνους να εγκαταλείψουν την Αττική 
προκαλεί σαν αντίδραση τον εμπρησμό 50.000 ελαιοδένδρων (Κορομηλάς σελ. 407). 
 Το 1834 η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Αριθμεί μόλις 
4.000 κατοίκους και σύμφωνα με τα γραπτά κείμενα της εποχής (Μεγάλη Ελληνική εγκυκλοπαίδια 
Τομ. Β, σ.169), η Αθήνα έδινε την εικόνα ενός μεγάλου χωριού, πνιγμένου στην σκόνη και την 
λάσπη, με άθλια στην πλειοψηφία τους πλίθινα σπίτια με ανύπαρκτη ρυμοτομία που καθιστούσε 
τουλάχιστον για τους ξένους αδύνατο τον προσανατολισμό τους και με κατεστραμένη σχεδόν 
ολοσχερώς την γύρω ύπαιθρο περιοχή. 
 Τρία χρόνια όμως αργότερα, θα υπερτριπλασιάσει τον πληθυσμό της (14.000 κάτοικοι) και 
για να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου αυτού πληθυσμού συντελέστηκε μία ταχύτατη άναρχη 
ανοικοδόμηση. Οι νεόδμητες οικίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν “κακώς οικοδημημέναι, 
άνευ ακρογωνιαίων λίθων άνευ σχεδίου, συνεσφιγμέναι περί τους στενάς ακαθάρτους οδούς” (Κ.Ι. 
Κιπίρης. Αι Αθήναι από τον 19ο στον 20ο αιώνα”). 
 Ο Βαρώνος Κ. Κιπέλιος για την ίδια εποχή αναφέρει “Τα σπίτια των Αθηνών άπερ εις 
διάστημα ολίγων ετών έγιναν εκατασκευάστηκαν με βίαν και άκραν οικονομίαν με λάσπας και ξύλα 
και άσβεστον δια να δίνουν τους δεσπότες αυτών εισόδημα 20 και 25% μήτε φούρνους έχουν τα 
περισσότερα εξ αυτών, μεταχειρίζονται κάρβουνα εις μαγκάλια δια να θερμάνουν. Πολλά ολίγα 
σπίτια ίσως να είναι εις κατάσταση να κατοικήση άνθρωπος, όπου εις τον πολιτισμένον κόσμον 
έζησεν’’. 
 Η άναρχη δόμηση της Αθήνας είχε ήδη αρχίσει από τότε.Η εξέλιξη του πληθυσμού έκτοτε 
εξακολούθησε την ραγδαία πορεία της με αποτέλεσμα να αναπαράγεται κάθε φορά το ίδιο 
στεγαστικό πρόβλημα 
 
 Η αναλυτική αύξηση του πληθυσμού της πρωτεύουσας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα 
υπήρξε η ακόλουθη : 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΙ   ΑΥΞΗΣΗ   % ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΣΤΡ.
1834 4.000  5 
1837 14.000 250 8 
1861 41.000 193 13,6 
1879 66.800 63 12,2 
1896 128.000 92 7,8 
1907 167.400 31 9,7 
1920 292.991 75 14,0 
1930 402.608 37 16,2 
1940 481.225 20  

 
1951 1.378.586 (Περιοχή 

πρωτεύουσας) 
187 

 

1961 1.852.709 35  
1971 2.530.207 37  
1981 3.027.331 19,64  
1991 3.327.472 9,91  

 
 
2.2.15.2   Οι Αρχαιολογικοί  χώροι    

  
 Η Πάρνηθα, πέρα από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει σαν ορεινό οικοσύστημα, έχει και 
ευρύτερο ενδιαφέρον, λόγω της ύπαρξης μιας σειράς αρχαιολογικών χώρων, που αποτελούν 
μαρτυρίες όλης της ιστορικής εξέλιξης της περιοχής. 
 Στις υπώριες της, η ύπαρξη των αρχαιολογικών χώρων, αποτέλεσε και αποτελεί σημείο 
τριβής μεταξύ της πολιτείας και των νόμιμων και αυθαίρετων οικιστών.Σε παλαιότερες εποχές, όπου 
και η προστασία και η επίβλεψη της πολιτείας ήταν μικρότερη, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
αυθαίρετης δόμησης πάνω σε αρχαιολογικούς χώρους ή ακόμα και καταστροφής ιστορικών 
μνημείων, τάφων, στυλών κλπ. 
 Σήμερα το Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΥΠEΧΩΔΕ) έχοντας 
χωροθετήσει τις διάφορες χρήσεις της περιφέρειας της Αθήνας και έχοντας καταγράψει τους 
αρχαιολογικούς χώρους της, ελέγχει σε ένα σημαντικό βαθμό την κατάσταση. Επιβάλλεται όμως η 
προστασία και ο έλεγχος να επεκταθεί και στους χώρους που βρίσκονται στα ορεινά μέρη του 
συγκροτήματος της Πάρνηθας. 
 Βάση του σχετικού χάρτη, οι αρχαιολογικοί χώροι που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ, είναι οι εξής :  
 
Θέση 1 - Πάρνηθα : Στην κορυφή του όρους της Φυλής, σύμφωνα με πληροφορίες,    υπάρχουν 
ίχνη μικρού οχυρώματος. 
 
                 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΑΕ 1900, 46. MILCHHOFER, TEXT VII (1895) 11 - 12 . 
                 KARTEN, BL XXIV, βόρεια από το φρούριο της Φυλής. 
 
Θέση 2 - Πάρνηθα : Στο ύψωμα 683 έχει χτιστεί το αρχαίο φρούριο της Φυλής. Το τείχος είναι 
χτισμένο κατά το ισοδομικό σύστημα με πλάτος 2,75μ. και ενισχύεται στις γωνιές με πύργους. Το 
φρούριο χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. (1). Κάτω από το φρούριο φαίνονται ίχνη τροχών αμαξιών 
και σε ένα τμήμα του   δρόμου οχετός που θεωρείται ότι ανήκει στο έργο του Αδριανού (2). 
 
  1.WREDE, AM49 (1924) 153 - 224 με σχέδια.WINTERBERGER, AA 7 (1892) 124. 
  2.DODWELL I (1819) 503. MILCHHOFER, TEXT VII (1895) 12. 
 
Θέση 3 - Χασιά : Ο W.M.LEAKE (1) είδε ερείπια πύργου, που η L. CHANDLER (2)        μας 
πληροφορεί ότι δεν υπάρχουν. Η ύπαρξη πύργου δείχνει πάντως ότι υπήρχε φυλάκιο ελέγχου του 
δρόμου σε συνδυασμό με τη φρουρά στην Φυλή. 
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  1.LEAKE (1841) 125. 
  2.CHANDLER, JHS 46 (1926) 5.  
 
Θέση 4 - Πάρνηθα : Στη θέση Κόκκινη Λάκκα, στη δεξιά όχθη του Γκούρα, ο Α.     Κορδέλλας (1) 
βρήκε πολλά κεραμίδια και οπτόπλινθους από αρχαίο υδραγωγείο (2). 
 
      1.ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ (1879) 143 
      2.MILCHHOFER, TEXT VII (1895) 9. ΠΑΕ 1900, 48 
 
Θέση 5 - Πάρνηθα : Στους γήλοφους πολύ εκτείνονται νότια και ανατολικά από το     φρούριο της 
Φυλής μέχρι το όρος Καλαμαρά (Χ6 - Χ6, θέση 7) υπάρχουν 3 πύργοι. Οι δύο άλλοι βρίσκονται στις 
θέσεις 5 και 6 (Χ6 - Χ6). 
 
      ΠΑΕ 1900 48 
 
Θέση 6 - Φυλή : Στην περιοχή της Αγ.Παρασκευής δίπλα σε νέο δρόμο         
παρατηρήθηκαν ίχνη φωτιάς και όστρακα κλασικά. 
 
      Αυτοψία Μ.Πετροπουλάκου και τοπογράφου Ν.Χαβάκη τον Ιούνιο 1972. Τη        θέση σημείωσε 
στο χάρτη ο Ν.Χαβάκης.  
 
Θέση 7 : Bλέπε Θέση (5). 
 
Θέση 8 - Πάρνηθα : 20 λεπτά βορειοανατολικά από το φρούριο της Φυλής, κοντά στο εκκλησάκι της 
Αγ. Παρασκευής, αποκαλύφθηκαν με τις ανασκαφές του Α. Σκιά ερείπια του οικισμού που 
εκτεινόταν προς την πλευρά της χαράδρας και προς την κατεύθυνση του φρουρίου. Βρέθηκαν 
πολλά οικοδομήματα, άλλα δημόσια και πολλά χωρισμένα σε δωμάτια. Στη χαράδρα κοντά στην 
πηγή ήταν το νεκροταφείο των κλασικών χρόνων. Βρέθηκαν και θεμέλια ναού. Τα ερείπια 
χρονολογούνται στον 5 και 4 αι.π.Χ. Ο Α. Σκιάς ανεβάζει την χρονολόγηση του συνοικισμού  της 
Φυλής στους προιστορικούς χρόνους, στηριζόμενος σε κομμάτια χειρομύλων από τραχίτη λίθο που 
βρήκε και που μοιάζουν στους προιστορικούς.  
 
              ΣΚΙΑΣ, ΠΑΕ 1900, 41 - 46 
 
Θέση 9 - Πάρνηθα : Ανατολικά, πάνω από την πηγή της Φυλής, αναφέρονται από    τον Α. Σκιά ότι 
βρίσκονται, στο φρύδι λόφου και καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, “πολλοί αρχαίοι τοίχοι εκ μεγάλων 
αργών λίθων ή πολυγωνικοί αμελείς”. Ο Α. Σκιάς  θεωρεί ότι πιθανά πρόκειται για το φρούριο που 
κατέλαβε ο  Θρασύβουλος. 
 
              ΣΚΙΑΣ, ΠΑΡ 1900, 47 
 
Θέση 10 - Πάρνηθα : Ανάμεσα στις βουνοκορφές Ζώνια και Κεραμίδι, ανατολικά     του ποταμού 
Γκούρα, σημειώνονται λείψανα θεμελίων. 
 
    KARTEN, BL. XXIV. MILCHHOFER, TEXT VII (1895) 9 
Θέση 11 - Πάρνηθα : Στο βάθος απότομης χαράδρας της Γκούρας είναι το σπήλαιον του Πανός. 
Ερευνήθηκε από τον Α. Σκιά. Βρέθηκαν μεσοελλαδικά όστρακα, πολλά μυκηναικά αγγεία, ένα 
γεωμετρικό όστρακο, και λίγα μελανόμορφα. Από τον 5ο αι. διαπιστώνεται λατρεία του Πανός και 
των Νυμφών. 
 
   MILCHHOFER, TEXT CII (1895 9 - 10. LOLLING, AM 5(1880) 
   291 - 293. PAE 1900, 38 - 41. AE 1905, 99 - 158. AE 1906,  
   89 - 116. HOPE SIMSON (1965) 110 ar. 384. 
 
Θέση 12 - Πάρνηθα : Σε μικρή απόσταση από την Ψηλότερη κορυφή της Πάρνηθας     
ανασκάφτηκε σπήλαιο. Βρέθηκαν πολλά αντικείμενα από την γεωμετρική εποχή και μεγαλύτερος 
αριθμός αρχαικών (6ου αι.) καθώς και ρωμαικά λυχνάρια. Επίσης πλήθος σιδερένιες λάμες και 5 
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χάλκινα μαχαίρια θυσιών. Ισως να έχουμε έναν    από τους βωμούς του Διός που αναφέρει η 
φιλολογική παράδοση στην Πάρνηθα. 
 
   AJA (1960) 269. BCH 84 (1960) 658. 
 
Θέση 13 - Κορακοφολέζα : Στο ύψωμα Κορακοφολέζα παρατηρήθηκε (1)  φρούριο. Είναι το 
Λειψύδριο που οχύρωσαν οι Αλκμεωνίδες εναντίον των Πεισιστρατίδων. Τα σημερινά λείψανα 
ανήκουν στο τέλος του 4ου - πρώτο μισό του 3ου αι. π.Χ. (2) . 
 
    1.MILCHHOFER,TEXT VII (1965) 7. 
    2.MCCREDIE (1966) 58 - 61        11. ELIOT, ASCS PAPERS 
      1953. CHANDLER, JHS 46 (1926) 15. 
 
Θέση 14 - Χασιά : Βορειοανατολικά του χωριού, στους πρόποδες του όρους Κεραμίδι, στα 
εκκλησάκια της Αγ. Κυριακής και του Αγ. Νικολάου παρατήρησε ο Α. Σκιάς αναμφισβήτητα λείψανα 
αρχαίου δήμου. Από δω περνούσε ο δρόμος για τη Φυλή, παρακάμπτοντας ανατολικά το λόφο του 
Προφήτη Ηλία. 
 
        ΠΑΕ 1900, 48 - 49 . 
 
Θέση 15 - Τατόι : Βόρεια από το αεροδρόμιο Τατοίου, στην έκταση του οικοδομικού συνεταιρισμού 
“Φλόγα”, όπου βρέθηκαν και οι επιγραφές οι σχετικές με τον Αχαρνικό οχετό (υδραγωγείο) (1) 
φαίνονται στην επιφάνεια λείψανα τοίχων σπιτιών, κεραμίδια και όστρακα ρωμαικών χρόνων, που 
θα ανήκουν σε μικρό οικισμό (2). Στην περιοχή υπάρχει άφθονο νερό. 
 
        1. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ (1960) 29 - 34. 
        2.VANDERPOOL εις Χαριστήριον Ορλάνδου I (1965) 174 - 175.  
 
Θέση 16 - Πετράκη : 11 στάδια από το λόφο του Παλαιοκάστρου της Δεκέλειας,    στο λόφο 
Πετράκη, ο L. MUNTER αποκάλυψε ταφικό τύμβο. 
 
                 MUNTER (1893) 
 
Θέση 17 - Δεκέλεια : Γύρω από το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής παρατηρήθηκαν από την Θ. 
Αρβανιτοπούλου τετράγωνοι κροκαλοπαγείς λίθοι από αρχαία κτίσματα και πλήθος οστράκων. 
Επίσης 150μ. βορειοανατολικά της εκκλησίας βρέθηκε ποικίλο υλικό που ανήκει σε λουτρό και 
πιθανά κοντά να υπήρχε και γυμνάσιο (1). Στη θέση “Μεγάλη Βρύση” (2) υπάρχουν ίχνη αρχαίου 
οικισμού. Βρέθηκε τύμβος με ισοδομικό τοίχο, που περιείχε 4 σαρκοφάγους. Από δω προέρχεται 
φρατρική επιγραφή (3). 
 
   1.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ (1959) 53 - 54 εικ. 82 - 84 και σχέδια 
   2.KARTEN, BL XX στο κέντρο, “GRUNDMAUERRESTE”  
   3.MILCHHOFER, TEXT VII (1895) 6. ΑΔ. 1888, 159. 
     Επίσης CURTIUS (1868) πιν. VII. 3. 
 
Θέση 18 - Δεκέλεια : 10 λεπτά βόρεια από την εκκλησία Ζωοδόχο Πηγή ο γήλοφος      είναι 
κατάσπαρτος από όστρακα και τεμάχια κεραμιδιών από τάφους. Ανάμεσα στα όστρακα υπάρχουν 
και μυκηναικά. Αρα ο τόπος χρησιμοποιήθηκε σαν νεκροταφείο από τα προιστορικά χρόνια. 
 
           ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ (1959) εικ. 53 , 48 
 
Θέση 19 - Δεκέλεια : Στη θέση Παλαιόκαστρο σώζεται στο βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα του λόφου 
ένα κομμάτι του προιστορικού πολυγωνικού τείχους και ίχνη αναλημματικού τοίχου ενός δρόμου 
(1). Στη θέση αυτή έχουν βρεθεί όστρακα και ένας ψευδόστομος αμφορέας (2). Στον περίβολο του 
τείχους, προς τα ανατολικά βρίσκονται θεμέλια ενός οικοδομήματος,πιθανά το στρατηγείο του 
βασιλιά Αγιδος (3). Ο Τ. Θάσσος θεωρεί ότι στο λόφο του Παλαιοκάστρου ήταν η οχύρωση των 
Πελοποννησίων. 
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Θέση 20 - Λημικό : Κοντά στο Λοιμικό υπάρχει πύργος - σκοπιά. Ανήκει με τον πύργο στο 
Τσουκράτι (Χ5 - Υ7, θέση 1) στο σύστημα σηματοδοτών της Πάρνηθας. 
 
       CHANDLER, JHS 46 (1926) 4. KARSTEDT, AM 57 (1932) 
       BEILAGE IV. 
 
Θέση 21 : Στα ερείπια του Αγ. Νικολάου ο A. MILCHHOFER είδε ιωνική βάση και κομμάτι κίονα. Σε 
πηγή είδε άλλα αρχαία λείψανα. 
 
       MILCHHOFER, TEXT IX (1900) 29 και TEXT VII (1895) 
       1 - 2 σημείωση. 
 
Θέση 22 - Κακοσάλεσι : Βορειοδυτικά του χωριού Κακοσάλεσι, η θέση που ονομάζεται Μεγάλη 
Λάκκα (1), αναφέρεται σαν τόπος με αξιόλογα ίχνη οικισμού ήδη από τον H. N. ULRICHS (2). Η 
θέση σημειώνεται στο χάρτη του E. CURTIUS (3). Στα ερείπια της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου (ένα 
τέταρτο βορειοανατολικά από τη Μεγάλη Λάκκα) βρέθηκε επιγραφή αναθηματική στον Διόνυσο 
Αυλωνέα και ο Α. MILCHHOFER (4) συμπεραίνει πως ο ναός θα ήταν εκεί κοντά. 
 
           1. MILCHHOFER, TEXT IX (1900) 27. 
           2. ULRICHS II (1840) 55. 
           3. CURTIUS (1868) BL. VII, 3. 
           4. MILCHHOFER, TEXT IX (1900) 28. 
 
Θέση 23 - Κακοσάλεσι : Στη θέση Μαρμαράδα, βορειοανατολικά του Κακοσάλεσι, ο Ι. Σαρρής 
συμπεραίνει από το τοπωνύμιο ότι θα υπήρχε αρχαίο κτίριο. 
 
              Αθηνά 40 (1928) 151.   
           

 


