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ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Στο παρόν κείμενο, επιχειρείται η σκιαγράφηση βασικών στοιχείων 

και χαρακτηριστικών του αρχαίου Δήμου των Αχαρνών, όπως είναι η 
θέση, το κέντρο, οι πιθανοί οικιστικοί πυρήνες και οι ασχολίες των 
κατοίκων. Επίσης, παρατίθενται περιληπτικά βασικές πληροφορίες για 
τους γειτονικούς δήμους, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου 
οικιστικού πλέγματος που είχε διαμορφωθεί με σημείο αναφοράς τον 
αρχαίο Δήμο Αχαρνών. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στις συγκρίσεις και 
στον εντοπισμό πιθανών αντιστοιχιών στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
εποχή και καταδεικνύουν την ιστορική συνέχεια των Αχαρνών ως τις 
μέρες μας. 

Πριν όμως εξεταστεί η θέση του αρχαίου δήμου των Αχαρνών 
κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στα προϊστορικά 
ευρήματα της περιοχής, που οριοθετούν και την πρωϊμότερη περίοδο 
ανθρώπινης παρουσίας στον χώρο των Αχαρνών. Η παρουσία του 
ανθρώπου στην ευρύτερη περιοχή αποδεικνύεται από τη Νεολιθική 
περίοδο και συνεχίζεται αδιάλειπτα ως τις μέρες μας, καθώς αυτή 
πληρούσε ανέκαθεν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που την καθιστούσαν 
κατάλληλη για εγκατάσταση. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Τα αρχαιότερα ευρήματα χρονολογούνται στην τελική νεολιθική 

περίοδο (περ. 4500 π.Χ. - 3000 π.Χ.), όπως όστρακα, λεπίδες οψιανού και 
νεολιθικοί τοίχοι, που εντοπίστηκαν βόρεια της περιοχής του Τελωνείου, 
κατά την κατασκευή ενός τεχνικού έργου του ΣΚΑ (Σιδηροδρομικό Κέντρο 
Αχαρνών)1. Κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης 
από την Κάτω Κηφισιά προς το Ολυμπιακό Χωριό αποκαλύφθηκαν 
πολλές προϊστορικές θέσεις. Βρέθηκαν τα κατάλοιπα νεολιθικής οικίας 
στην περιοχή Μονομάτι, που χωριζόταν με τοίχο σε δύο τμήματα, 
ανατολικό και δυτικό2. Ακόμα, δυτικά από την οδό Θηβαΐδος ήρθαν στο 
φως ευρήματα που αποτελούν ισχυρή ένδειξη για κατοίκηση της περιοχής 
στους προϊστορικούς χρόνους. Βρέθηκαν σε δυο λάκκους απόρριψης-
αποθέτες, σε βάθος 1,3 μ., καλής ποιότητας πρωτοελλαδικά αγγεία με 
φανερή την κυκλαδική επίδραση3. Τμήμα μαρμάρινου κυκλαδικού 
ειδωλίου (2600-2400)4

                                                           
1 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 431, παράρτημα έγχρ. εικ. 24, Στριφτού, Αχαρναί, τόμ. Α΄, σελ. 
78-82, εικ, 30-32 

, βρέθηκε στην περιοχή και σήμερα εκτίθεται στην 

2 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 437-438, Στριφτού, όπ. π., σελ. 81-82. 
3 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 433, παράρτημα, έγχρ. εικ. 30 α, β, γ  και 31 α, β., Στριφτού, όπ. π., 
σελ. 87-90, εικ. 34-44.   
4 Στριφτού, όπ. π., εικ. 39. 
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Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, μαζί με αρκετά ευρήματα της 
νεολιθικής και πρωτοελλαδικής περιόδου.  

 Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων περίπου από το κέντρο του σημερινού 
δήμου Αχαρνών, βρέθηκε και ανασκάφηκε το 1879 από Γερμανούς 
αρχαιολόγους, ο επιβλητικότερος και καλύτερα σωζόμενος μυκηναϊκός 
θολωτός τάφος της Αττικής5. Ο τάφος χρονολογείται  στην 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α2- ΙΙΙ Β εποχή, δηλαδή στο 14ο με 13ο αιώνα π. Χ. και 
αποτελούσε την τελευταία κατοικία κάποιου σημαντικού προσώπου της 
περιοχής, ίσως κάποιου τοπικού άρχοντα6. Αποτελείται από υπόγειο 
δρόμο, με μήκος 27 μ. και πλάτος 3 μ., το στόμιο και την θόλο με διάμετρο 
8,35 μ. και ύψος 8,74 μ. Πάνω από το υπέρθυρο, για το οποίο έχει 
χρησιμοποιηθεί ένας ογκώδης τιτανόλιθος, ο χώρος διαμορφώνεται με 
έναν πρωτότυπο τρόπο, σε σχέση με άλλους θολωτούς τάφους όπου 
υπάρχει το γνωστό ανακουφιστικό τρίγωνο. Αντί αυτού, στην περίπτωση 
του θολωτού τάφου των Αχαρνών έχουν τοποθετηθεί τέσσερις επιμήκεις 
ογκόλιθοι, μικρότεροι σε διαστάσεις από το υπέρθυρο, παράλληλοι 
μεταξύ τους και σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον7

Ο τάφος ήταν πλούσιος σε κινητά ευρήματα

.  

8. Βρέθηκαν αγγεία 
(πήλινα και λίθινα)9, αρκετοί χαυλιόδοντες κάπρου, που πιθανόν 
συνέθεταν ένα οδοντόφρακτο μυκηναϊκό κράνος10, αιχμές όπλων και 
ορειχάλκινα βέλη11

                                                           
5 Lölling, Das Kuppelgrab bei Menidi, Gropengiesser, Die Gräber von Attika, σελ. 11-13, 
Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 112-116, Στριφτού, Αχαρναί, τόμ. Α΄, σελ. 108-231. Στις σελίδες 
140-159 παρατίθεται το ημερολόγιο του επικεφαλής των ανασκαφικών εργασιών στο 
θολωτό τάφο Habbo Gerhard Lölling (1848-1894), μεταφρασμένο στα ελληνικά. Το 
ημερολόγιο βρίσκεται στα αρχεία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, που 
πραγματοποίησε και τις ανασκαφές. 

, υπολείμματα από μυκηναϊκό ξίφος, κοσμήματα από 

6 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 112-113, σχέδιο 1, εικ. 28, α, β, Στριφτού, όπ. π., εικ. 61, 76, 78.  
7 Στριφτού, όπ. π., εικ. 76, 109 και πίν. (Τ) ΙΙ, όπου φαίνεται σε σχεδιαστική αποτύπωση η 
πρωτότυπη διαμόρφωση πάνω από το υπέρθυρο, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 
εξωτερικό του ταφικού θαλάμου.  
8 Κομμάτια αγγείων και αναθήματα (όπως ειδώλια ασπίδων και αλόγων) από την 
γεωμετρική, αρχαϊκή και κλασική περίοδο βρέθηκαν στον δρόμο του τάφου και 
σχετίζονται με την άσκηση λατρείας αφηρωϊσμένου νεκρού, κατά τους ιστορικούς 
χρόνους, Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 116, έγχρ. εικ. 17, Στριφτού, όπ. π., σελ. 190-199 και 212-
228, (παρατίθενται τα αγγεία που βρέθηκαν, σε φωτογραφίες και σχέδια, με τις 
περιγραφές του Lölling. Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν τα κομμάτια ενός αγγείου, στο 
κεντρικό θέμα του οποίου πρωταγωνιστεί ο Ηρακλής και είναι έργο του Σοφίλου, 
Wolters, Vasen aus Menidi, 13-28, Taf. 1. 
9 Στριφτού όπ. π., πίν. (Τ) ΙΧα, εικ. 114-121, 123. 
10 Βλ. εικόνα του αποκατεστημένου κράνους στο Στριφτού, όπ. π., εικ. 86. Σχετικά με 
οδοντόφρακτα κράνη βλ. Κορρές, «Ὀδοντόφρακτα κερατοφόρα κράνη», σελ. 119-126, ο 
ίδιος, «Ἡ μεγαλοπρέπεια τῶν μυκηναϊκῶν κρανῶν», 446-462, Borchhardt, Homerische 
Helme. 
11 Στριφτού, όπ. π., εικ. 87α. 
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χρυσό, ασήμι, χαλκό, υαλόμαζα, φαγεντιανή και ελεφαντόδοντο12, 
σφραγιδόλιθοι από ημιπολύτιμους λίθους13, δύο ελεφαντοστέινες 
κυλινδρικές πυξίδες14, και δύο ελεφαντοστέινες μουσικές λύρες, η μια από 
τις οποίες είναι από τις πρωιμότερες του είδους της και φέρει ανάγλυφη 
παράσταση με σφίγγες ή γρίπες, εκατέρωθεν κίονα15. Αναμφισβήτητα ο 
αριθμός και η ποιότητα των ευρημάτων καταδεικνύουν τον πλούτο και τη 
δύναμη του τοπικού άρχοντα. Το σημαντικότατο αυτό μνημείο συνδέεται 
με μυκηναϊκή εγκατάσταση σε κοντινή περιοχή16.  Σύμφωνα με την 
Πλάτωνος, οι ενδείξεις μυκηναϊκής εγκατάστασης17

 

 στην τούμπα στην 
περιοχή της Αγ. Σωτήρας, είναι αρκετά ισχυρές ώστε να αποδείξουν την 
κατοίκηση στην περιοχή από αυτούς τους χρόνους και επομένως να 
συνδέσουν το σημαντικό μυκηναϊκό μνημείο με μια σύγχρονη 
εγκατάσταση εντός των εδαφικών ορίων της περιοχής των Αχαρνών. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 113, εικ. 29-32, έγχρ. εικ. 13-16, Στριφτού, Αχαρναί, τόμ. Α΄, 
σελ. 177-183 και τις εικόνες. 
13 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 116, Στριφτού, όπ. π, σελ. 184-190 και οι εικόνες. 
14Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 116, εικ. 34, έγχρ. εικόνα 12β, Στριφτού, όπ. π., σελ. 172-175, εικ. 
88. 
15 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 116, εικ. 33, έγχρ. εικόνα 12, Στριφτού, όπ. π., σελ. 175, εικ. 58, 89-
90. 
16 Κατάλοιπα  μυκηναϊκών χρόνων βρέθηκαν στη θέση «Νέμεσις», 150 περίπου μέτρα 
δυτικά του δρόμου από τη Ν. Ιωνία προς της Μεταμόρφωση. Ο μικρός λόφος, που 
υπάρχει εκεί έχει υποστηριχθεί ότι φιλοξένησε μια σημαντική μυκηναϊκή εγκατάσταση 
που σχετίζεται με τα θολωτό τάφο των Αχαρνών, Hope Simpson, «Mycenaean 
Settlement», σελ. 294 κ. εξ. Επίσης έχει υποστηριχθεί ότι ο λόφος Γεροβουνό, στον οποίο ο 
Milchhöfer εντόπισε λείψανα οχύρω σης, Erläuternder, Text II, σελ. 43-44 και στον χάρτη 
του Kaupert φαίνεται τειχισμένος, Attika, Bl. V, Kephisia, ίσως αποτελούσε την ακρόπολη 
του μυκηναϊκού βασιλείου των Αχαρνών, Lölling,  Das Kuppelgrab bei Menidi, σελ. 56. 
17 Πλάτωνος, ΑΔ 44 (1989) Β΄ 1. 
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Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Ο αρχαίος δήμος Αχαρνών ανήκε στην Οινηίδα φυλή, ήταν ένας 

από τους 13 αρχικούς δήμους που την αποτελούσαν18 και ανήκε στην 
τριττύ IVc19

 

, της αττικής ενδοχώρας της μεσογαίας.  

 

Εικόνα 1. Η θέση του αρχαίου Δήμου Αχαρνών. Trail, Demos, χάρτης ένθετος στο τέλος του βιβλίου. 

 

Η θέση του αρχαίου δήμου ταυτίζεται με τον σημερινό. Τοποθετείται στις 
νότιες υπώρειες της Πάρνηθας, ανατολικά των Άνω Λιοσίων και δυτικά 
της Δεκέλειας. Στον αρχαίο δήμο ανήκαν οι περισσότεροι οικισμοί των 
νότιων υπωρειών της Πάρνηθας20 . Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη21

                                                           
18 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 28. Η θέση του αρχαίου δήμου φαίνεται στην εικόνα 1, Traill, 
Demos, χάρτης ένθετος στο τέλος του βιβλίου και στην εικόνα 2, χάρτης από τον Löper, 
«Die Trittyen», Tef. XII. 

 απείχε 
από την Αθήνα 60 στάδια (10620μ.) «ἐπειδὴ δὲ περὶ Ἀχαρνὰς εἶδον τὸν 
στρατὸν ἑξήκοντα σταδίους τῆς πόλεως ἀπέχοντα». Η σημασία και το 
μέγεθος των Αχαρνών φαίνεται από την περιγραφή του Θουκυδίδη, στην 
οποία αναφέρει ότι οι Αχαρνείς έδιναν στο αθηναϊκό στράτευμα 3000 
οπλίτες «ἅμα δὲ καὶ οἱ Ἀχαρνῆς μέγα μέρος ὄντες τῆς πόλεως (τρισχίλιοι 

19 Traill, Attica, σελ. 50, 109, πίν. VI. 
20 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 28. 
21 Θουκυδίδης, Βιβλίο Β΄, 21.2. 
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γάρ ὁπλῖται ἐγένοντο)22. Επίσης ο αρχαίος δήμος είχε και τη μεγαλύτερη, 
από τους περιφερειακούς δήμους, εκπροσώπηση στην αθηναϊκή βουλή, 
καθώς συμμετείχε με 22 βουλευτές23

Εικόνα 2. Η θέση του αρχαίου δήμου σχέση με τους γειτονικούς. Löper, «Die Trittyen», Tef. XII., λεπτομέρεια, 

. 

 

 

Ως κύρια ασχολία, οι Αχαρνείς είχαν την εκμετάλλευση της 
ξυλείας των δασών της Πάρνηθας,  που τα μετέφεραν με τους 
«ἀχαρνικούς ὄνους». Μέσω των Αχαρνικών Πυλών24  έμπαιναν στην πόλη 
και τα πουλούσαν στην Αγορά25. Λόγω της εμπορίας του κάρβουνου 
αναφέρονται ως «ἀνθρακεῖς»26 . Εξ αιτίας αυτής τους της δραστηριότητας, 
αλλά και λόγω της εύφορης πεδιάδας των Αχαρνών, είχαν οικονομική 
ευμάρεια και τη φήμη του πιο πλούσιου δήμου της Αττικής. Θεωρούνταν 
ρωμαλέοι, τραχείς και μαχητικοί, πιστοί στα ιδανικά της πατρίδας27

                                                           
22 Θουκυδίδης, Βιβλίο Β΄, 20.4. 

. Λόγω 
της ενασχόλησής τους με χειρωνακτικές εργασίες θεωρούνται ως 
«ἄμουσοι» και «ἀπαίδευτοι» και οι σύγχρονοί τους χρησιμοποιούσαν για 

23 Traill, Attica, πίν. VI, Ο ίδιος, «Diakris», σελ. 105. 
24 Οι Αχαρνικές Πύλες τοποθετούνται στη διασταύρωση των οδών Αιόλου και 
Σοφοκλέους στην Αθήνα, Τραυλός, Πολεοδομικὴ ἐξέλιξις, σελ. 52, Στριφτού, Αχαρναί, 
τόμ. Α΄, σελ. 327, εικ. 226. 
25 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 34. 
26Αριστοφάνης, Αχαρνής, στ. 204.  
27 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 34. 
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αυτούς ειρωνικά τη φράση «ἀχαρνική μούσα»28

Το κέντρο του αρχαίου δήμου δεν μπορεί να ταυτιστεί με ακρίβεια. 
Μέχρι και την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου το Φεβρουάριο του 2007

. Η διαμορφωμένη αυτή 
εικόνα για τους Αχαρνείς, ενισχύεται στην υπερβολή της, λόγω και της 
ομώνυμης (Αχαρνής) κωμωδίας του μεγάλου ποιητή της αρχαιότητας, 
Αριστοφάνη, που ήθελε έτσι να παρουσιάσει τους κατοίκους του αρχαίου 
δήμου. 

29, 
επικρατέστερη τοποθεσία θεωρείτο ο λόφος των Σαράντα Μαρτύρων και 
του Προφήτη Ηλία30 και η πεδιάδα νοτιοανατολικά των δύο λόφων31. 
Ιδιαίτερα σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρείται και η ταύτιση 
του Ηρακλείου32 (του ιερού του Ηρακλή), καθώς είναι γνωστό ότι ο 
Ηρακλής 
λατρευόταν στις 
Αχαρνές33, στην 
περιοχή του 
σημερινού 
Ζεφυρίου-
Ζοφριάς, 1500μ. 
ΝΔ των δύο 
λόφων34

Η Πλάτωνος, συνδυάζοντας την καταγεγραμμένη λατρεία του 
Ηρακλή στην περιοχή των Αχαρνών (από τον Παυσανία) αλλά και το 

 (εικ. 3). Ο 
ανασκαφέας Ε. 
Μαστροκώστας 
θεωρούσε ότι 
επρόκειτο για το 
Ηράκλειο του 
Χολαργού, καθώς 
ο αρχαίος αυτός 
δήμος ήταν 
τοποθετημένος 
στην περιοχή του 
σημερινού Καματερού. 

                                                           
28 Αριστοφάνης, Αχαρνής, στ. 665-675. 
29 Πλάτωνος, ΑΔ 62 (2007) Β΄ 1, σελ.184-186. 
30Hanriot, Topographie, σελ. 56-58, Löper, «Die Trittyen», σελ. 386-392, Traill, Attica, σελ. 50, 
Γαρδίκας, «Κουκουβάουναις-Μενίδι-Άγιοι Σαράντα», σελ. 62-64. 
31 Πλάτωνος,  Αχαρναί, σελ. 31-33. 
32 Σχετικά με τα ευρήματα από τη θέση βλ., Vanderpool, «News Letter from Greece», σελ. 
269, Daux, «Chronique 1959», σελ. 655-656, 658, Αλεξανδρή, ΑΔ 30, σελ. 35. 
33 Παυσανίας, Αττικά, 1. 31.6 
34 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 32, 37-38. 

Εικόνα 3. Χάρτης της περιοχής, όπου εντοπίζεται το Ηράκλειο. 
Υπόβαθρο: Kaupert, Attika, Bl. VI Pyrgos. Επισημειώνεται το 
Ηράκλειο. 
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γεγονός ότι στην (κατεδαφισμένη πλέον) μεταβυζαντινή εκκλησία του 
Αγίου Βλασίου βρέθηκε εντοιχισμένη μια στήλη, αφιέρωμα κάποιου 
Ιπποθερίδη, προς τον Ηρακλή35 και άλλα σχετικά ψηφίσματα της 
ελληνιστικής εποχής στις γειτονικές περιοχές, υποστηρίζει πως επρόκειτο 
για κοινό ιερό (κοινό κέντρο λατρείας), για τους αρχαίους δήμους των 
Αχαρνών, των Ευπυριδών και των Χολαργέων, ίσως και άλλων δήμων της 
περιοχής36.  Το Ιερό του Ηρακλή έχει συσχετιστεί με τον αρχαίο δήμο των 
Αχαρνών και από τους Τραυλό37 και Αρναούτογλου38

Στην περιοχή του Γεροβουνού έχει υποστηριχτεί επίσης ότι ήταν 
τοποθετημένο το κέντρο του αρχαίου δήμου

. 

39. Ακόμα, τα αρχιτεκτονικά 
μέλη σε δεύτερη χρήση που εντοπίζονται στο ναό του Αγίου Νικολάου 
(Αγία Σωτήρα), στη θέση Λουτρό40 και 3 επιγραφές που βρέθηκαν στο 
ναό41 έχουν οδηγήσει κάποιους μελετητές να συσχετίσουν την περιοχή με 
τo λατρευτικό χώρο του Απόλλωνος Αγιέως42. Πολλές πιθανότητες 
συγκεντρώνει, ως κέντρο του αρχαίου δήμου, το σημερινό κέντρο, 
σύμφωνα με την Πλάτωνος43

                                                           
35 Πιττάκης, ΑΕ 1856, φυλ. 42 σελ. 1377, αρ. 2757, Milchhöfer, «Antikenbericht», AM (1888) 
σελ. 340, αρ. 526, Kellogg, Ancient Acharnai, σελ. 255 : IG I3 971, «ℎ ιπποθερίδε[ς — — —] 
ℎ ερακλέους ∶ — — —.»  Πρόκειται για τον ίδιο Ιπποθηρίδη τον Αχαρνέα, ο οποίος 
ανέθεσε και στη θεά Αθηνά μια αναθηματική στήλη, το βάθρο της οποίας βρέθηκε 
εντοιχισμένο σε ένα μεσαιωνικό τοίχο της Ακρόπολης, Broneer, «Excavations on the North 
Slope», σελ. 148, Kellogg, όπ. π., σελ. 255, IG I3 698, «ℎ ιπποθερίδες ⋮ ἀνέθεκεν ⋮ Ἀχαρνεὺς. 
δεκάτεν ⋮ τἀθεναίαι ⋮ τἀρ{ν}γυρίου {²⁶τοῦ ἀργυρίου}²⁶». 

, καθώς κατά την κατασκευή παρτεριού, 
μπροστά από το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών, στην 
κεντρική πλατεία του Αγίου Βλασίου, βρέθηκαν αρκετά μεγάλα 
μαρμάρινα μέλη: γείσα, υπέρθυρα και σπόνδυλοι μεγάλων κιόνων. Η ίδια 
όμως, σημειώνει ότι η περιορισμένη έκταση της ανασκαφής, αλλά και η 
μη βέβαιη χρονολόγηση των ευρημάτων, μας απομακρύνει από την 
υπόθεση τοποθέτησης του κέντρου στο σημείο αυτό.  

36 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 38. 
37 Travlos, Dictionary, σελ. 1. 
38 Arnaoutoglou, Thusias heneka, σελ. 172, αρ. 17. 
39  Vanderpool, Aqueduct, 172-173, Travlos, Dictionary, σελ. 1, Kellogg, όπ. π., σελ. 19-23. 
Σχετικά με τις αρχαιότητες που εντοπίστηκαν στην περιοχή βλ., Milchhöfer, Erläuternder, 
Text II, σελ. 43-44, McCredie, Military Camps, σελ. 62, Hope Simpson, «Mycenaean 
Settlement», σελ. 294.  
40 Miller, «An ancient site», σελ. 435-439. 
41 IG II2 1349, IG II2 1344, IG II2 2491. 
42 Kellogg, όπ. π., σελ. 24, 152-153, Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 37. Για την λατρεία των 
κατοίκων του δήμου γνωρίζουμε από τον Παυσανία, Αττικά, 1. 31.6. «ἔστι δὲ Ἀχαρναὶ 
δῆμος· οὗτοι θεῶν Ἀπόλλωνα τιμῶσιν Ἀγυιέα καὶ Ἡρακλέα. καὶ Ἀθηνᾶς βωμός ἐστιν 
Ὑγείας· τὴν δ΄ Ἱππίαν Ἀθηνᾶν ὀνομάζουσιν καὶ Διόνυσον Μελπόμενον καὶ Κισσὸν τὸν 
αὐτὸν θεόν, τὸν κισσὸν τὸ φυτὸν ἐνταῦθα πρῶτον φανῆναι λέγοντες». 
43 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 33. 
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Η εξαιρετικής σημασίας αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου στην οδό 
Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος), σε μικρή απόσταση από την 
κεντρική πλατεία του σημερινού δήμου ενισχύει την άποψη ότι το κέντρο 
του αρχαίου δήμου βρισκόταν πολύ κοντά στο σημερινό. Επιπλέον, η 
ανασκαφή εκτεταμένου τμήματος ρωμαϊκού λουτρού και τα σημαντικά 
ψηφίσματα που βρέθηκαν εκεί44, πίσω από την υστεροβυζαντινή εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, όπως και τμήμα ψηφίσματος που 
αναφέρεται στην Αθηνά Ιππία45 και προέρχεται από το ναό των Αγίων 
Πάντων, θεωρούμε ότι υποδεικνύουν με σχετική ασφάλεια το κέντρο του 
αρχαίου δήμου Αχαρνών: Νοτιοδυτικά από το σημερινό κέντρο και σε 
πολύ μικρή απόσταση από αυτό46 (εικ. 4). Σαφώς καλύτερη εικόνα θα 
έχουμε όταν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου και 
πιθανόν των γειτονικών κτιρίων47. Είναι όμως φανερό ότι στον τεράστιο 
(για τα δεδομένα της Αττικής) αρχαίο δήμο των Αχαρνών υπήρχαν δυο-
τρεις μικρότεροι οικιστικοί πυρήνες48

                                                           
44 Πλάτωνος, ΑΔ 42 (1987) Β΄ 1, σελ. 62-64, Η ίδια, Αχαρναί, σελ. 188-195. Στο λουτρό 
βρέθηκε σε δεύτερη χρήση μια στήλη που περιείχε δύο σημαντικά ψηφίσματα του δήμου 
Αχαρνών, σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών του και επιβεβαιώνουν τις 
πληροφορίες για την αρχαία λατρεία που ασκούσαν οι Αχαρνείς, Σταϊνχάουερ, «Δύο 
δημοτικά ψηφίσματα», 179-193. Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 86-88. 

, γύρω από το πολιτικό κέντρο και 

45 Στο συγκεκριμένο ψήφισμα αναφέρεται η ιέρεια της Αθηνάς Ιππίας: «— — — — — — 
— — — οκλέους Ἀχαρνεὺς[εἶπεν· δεδόχθαι] τοῖς δημόταις, ἐ[π]ε-[ιδὴ ․․ ․ 7․․ ․  ἡ ἱέ]ρεια 
ἀναθήματα ἀν-[έθηκεν τῆι Ἀθηνᾶι] τῆι Ἱππίαι τη— — — — — — — — — — — ην 
κοῖτον[— — — — — — — — — — — — — ἀ]ργυ[ρ]-, IG II2 1027, και προέρχεται από το 
ναό των Αγίων Πάντων, Milchhöfer, «Antikenbericht», AM (1888), σελ. 339, αρ. 511. 
46 Τα δύο ψηφίσματα που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή των ρωμαϊκών λουτρών πίσω 
από το ναό του Αγίου Ιωάννη, αποδίδουν τιμές στον ταμία και το δήμαρχο του δήμου, 
όπως και στον επιμελητή των κατ’ αγρούς Διονυσίων. Αυτά τα ψηφίσματα στήνονταν 
στο ιερό της Αθηνάς Ιππίας. Το τμήμα του ψηφίσματος που προέρχεται από τον ναό των 
Αγίων Πάντων αποδίδει τιμές σε ιέρεια που ανέθεσε αναθήματα στην Αθηνά Ιππία. 
Επομένως το αρχαίο θέατρο σχετίζεται άμεσα με το ιερό της Αθηνάς Ιππίας και 
βρισκόταν αναμφισβήτητα πολύ κοντά σε αυτό. Άλλωστε το αρχαίο θέατρο απέχει μόνο, 
110 μέτρα από το ναό των Αγίων Πάντων και 180 μέτρα από το ναό του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου.  
47 Από το 2007 έχουν σταματήσει οι ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή του αρχαίου 
θεάτρου, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων και των διαδικασιών για τις απαιτούμενες 
απαλλοτριώσεις. 
48 Έγινε παραπάνω αναφορά στις σημαντικότερες τοποθεσίες, που θεωρήθηκαν από 
μελετητές ως κέντρο του αρχαίου δήμου. Αυτές οι περιοχές ανεξάρτητα από τον αν 
αποτελούσαν το κέντρο ή όχι, είναι δεδομένο ότι κατοικούνταν και σε κάποιες 
περιπτώσεις είναι πολύ πιθανόν να είχαν δημόσια οικοδομήματα, όπως π.χ. ιερά του 
Απόλλωνος Αγιυέως και του Ηρακλή. Ο Traill στο «An interpretation», σελ. 169, είχε 
υποστηρίξει με επιφύλαξη ότι ο αρχαίος δήμος των Αχαρνών, παρόλο που δεν 
αναφέρεται πουθενά σαν «πολιτικά» διασπασμένος δήμος, εν τούτοις ίσως είχε δυο 
διαφορετικά κέντρα, το σημερινό Μενίδι και την περιοχή νοτιοδυτικά από αυτό (δηλαδή 
την  περιοχή των δυο λόφων, Σαράντα Μαρτύρων και Πρ. Ηλία).  
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κύριο σημείο συνάθροισης των Αχαρνέων, όπως μαρτυρούν και τα 
αρχαιολογικά ευρήματα.  

 

 

Εικόνα 4. Κεντρικό Μενίδι. Επισημειώνονται οι περιοχές της Αυλίζας και του Αγίου Αθανασίου, το αρχαίο 
θέατρο, ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τα ρωμαϊκά λουτρά, ο Πρ. Ηλίας, οι Σαράντα Μάρτυρες 
και η Αγία Σωτήρα. Kolb 2011 (δημοσιευμένο στο Kellogg, Ancient Acharnai). Υπόβαθρο: Πλάτωνος, Αχαρναί. 
Το τμήμα που έχει χρωματιστεί υποδεικνύει την πιθανή θέση του κέντρου του αρχαίου δήμου. 

Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση του Traill49, ότι στους αρχαίους 
συγγραφείς ο δήμος αναφέρεται στον πληθυντικό αριθμό, όπως στον 
Θουκυδίδη «ἐς Ἀχαρνάς», «περί τε τὰς Ἀχαρνάς»50 κλπ. Πιθανόν λοιπόν 
κατά τον Traill, ο δήμος περιείχε στην δικαιοδοσία του μικρότερες 
κοινότητες, κατά το παράδειγμα της Αφίδνας: «κῶμαι», που 
παρουσιάζεται τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυντικό αριθμό 
«Ἄφιδναι»51. Η Kellogg52

                                                           
49 Trail, «An interpretation», σελ. 169. 

, προτείνει ότι στον τεράστιο δήμο των Αχαρνών 
δεν υπήρχε μια ενιαία και συνεχής «αστική» κατοίκηση, αλλά αντίθετα 
υπήρχαν κάτοικοι διαφορετικών χωριών, «residents of several different 

50 Θουκυδίδης, Βιβλίο Β΄, 19-20. 
51 Traill, όπ. π., σελ. 169, υποσημ. 23. 
52 Kellogg, Ancient Acharnai, σελ. 26-34. 
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villages»53,  με την ενιαία ταυτότητα όμως του δήμου του «Κλεισθενικού» 
συστήματος. Κάτι ανάλογο προτείνει και η Στριφτού, η οποία συμπεραίνει 
πως: «ο αρχαίος δήμος Αχαρνών αποτελείτο από διεσπαρμένες στην 
ύπαιθρο κατοικίες και πυκνοκατοικημένα τμήματα, που μετά τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις του Κλεισθένη, του θεμελιωτού της αθηναϊκής 
δημοκρατίας, ενώθηκαν διοικητικά και αποτέλεσαν τον πλούσιο δήμο των 
Αχαρνών»54. Κάτι τέτοιο μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι 
Αχαρνές στην αρχαιότητα,  είχαν υπό τον έλεγχό τους ένα από τα πιο 
επίπεδα, εύφορα και με πολύ καλή υδροδότηση κομμάτια της Αττικής γης, 
όπως αναφέρει η Kellogg: «Acharnai controlled some of the most fertile, 
most flat, and most well-watered territory in Attica»55. Και ή ίδια όμως 
τονίζει, ότι οι πιθανόν μελλοντικές ανασκαφές των περιοχών που 
αναφέρθηκαν ως οικιστικοί πυρήνες-πιθανά κέντρα είναι αυτές που 
μπορούν με αποδείξεις να στηρίξουν την οποιαδήποτε υπόθεση56

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ 

. 

Οι Αχαρνές, που καταλάμβαναν, όπως είδαμε, το βόρειο τμήμα του 
αθηναϊκού πεδίου, λόγω του μεγέθους τους και του πλούτου των 
κατοίκων τους, υπήρξαν πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο στην περιοχή. 
Γύρω από τις Αχαρνές αναπτύχθηκαν οι μικρότεροι δήμοι της βόρειας 
Αττικής. Η κατανομή τους σε μικρό σχετικά γεωγραφικό χώρο ήταν 
πυκνή και απείχαν μεταξύ τους ενάμιση με δύο χιλιόμετρα περίπου57

Στα βόρεια ο δήμος γειτόνευε με τους αρχαίους δήμους της 
Πάρνηθας: Χασιέων, Φυλής, Άρματος και Όης

.  

58. Ο αρχαίος δήμος 
Χασιέων,, κοντά στο χωριό Χασιά, τοποθετείται ΒΔ των Αχαρνών και των 
άνω Λιοσίων, στην περιοχή Γκούριζα. Ανήκε στη Λεοντίδα φυλή και ήταν 
ένας από τους δήμους της Μεσογαίας59. Η θέση του αρχαίου δήμου, στους 
πρόποδες του βουνού «Κεραμίδι», θα ήταν καταλληλότερη από τη θέση 
της σημερινής κοινότητας, γιατί, μόνο αυτή είναι προστατευμένη από 
τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, καθώς περιβάλλεται από λόφους60

                                                           
53 Kellogg, Ancient Acharnai, σελ. 26. 

. Οι 
κάτοικοί του ήταν κυρίως ανθρακείς, σαν τους γείτονές τους, τους 
Αχαρνείς,  όπως προκύπτει από τη θέση του δήμου στην περιοχή της 
Πάρνηθας. Η θέση του αρχαίου δήμου της Φυλής έχει ταυτιστεί, μέσω 

54 Στριφτού, Αχαρναί, τόμ. Α΄, σελ. 61. 
55 Kellogg, όπ. π., σελ. 30. 
56 Στο ίδιο, σελ. 34. 
57 Στριφτού, όπ. π., σελ. 314. 
58 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 337-360, εικ. 164, Στριφτού, όπ. π., σελ. 314. Βλ. και Traill, 
Attica, σελ. 49-50, 109, 111-112. 
59 Στριφτού, όπ. π., σελ. 343-344, Σκιάς, «Ἀνασκαφαὶ παρὰ τὴν Φυλὴν», σελ. 48-49. 
60 Στο ίδιο, σελ. 49, Wrede, «Phyle», σελ. 157-161. 
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των αναφορών αρχαίων συγγραφέων61 στα γεγονότα που σχετίζονται με 
το Φρούριο Φυλής. Το Φρούριο της Φυλής κατέλαβε ο Θρασύβουλος και το 
χρησιμοποίησε ως ορμητήριο εναντίον των Τριάκοντα Τυράννων62. Οι 
Φυλάσιοι, οι δημότες της Φυλής, ήταν τραχείς, πολεμικοί και 
ανταγωνιστικοί63. Στους δήμους της Πάρνηθας ανήκε τέλος και ο αρχαίος 
δήμος του Άρματος ή δήμος Αρματέων. Άρμα ονομάζεται η νοτιότερη 
κορυφή της Πάρνηθας, πάνω από τη μονή Κλειστών, γιατί από μακριά 
φαίνεται σαν «άντυγα» άρματος. Πιθανόν, ο δήμος του Άρματος 
καταλάμβανε την περιοχή δυτικά από το Άρμα ως και το ρέμα της 
Θεοδώρας64. Σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο ο δημότης του Άρματος 
καλείται «Ἁρματεύς»65. Σήμερα ονομάζεται και Αρμάνι, Μοιρασιάτι και 
Καστρήτζα. Στην Καστρήτζα (μικρό κάστρο), θα έπρεπε να ήταν η 
Ακρόπολη του Άρματος66. Οι πληροφορίες, ανασκαφικές ή επιγραφικές 
για την περιοχή είναι ελάχιστες. Σίγουρα όμως, η κορυφή του βουνού 
ήταν τόπος λατρείας για τους κατοίκους των δήμων της περιοχής67. Ο 
δήμος της Όης ή Οίης ήταν ο νοτιότερος δήμος της Πάρνηθας και 
τοποθετούνταν από την παλαιότερη τοπογραφική έρευνα, στο ύψωμα 
Καλιστήρι Φυλής. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις σχετικά 
πρόσφατες ανασκαφές της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων68. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως αρκετά ίχνη του αρχαίου 
δήμου, που αποτελούσε όπως φαίνεται, μια αρκετά εκτεταμένη κοινότητα 
αγροτικού-κτηνοτροφικού χαρακτήρα και χρονολογείται από τους 
ελληνιστικούς ως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους69

Στα βόρεια-βορειοανατολικά των Αχαρνών, τοποθετείται ο αρχαίος 
δήμος των Παιονιδών. Πολλοί επιστήμονες τοποθετούν τον δήμο στη 
θέση των σημερινών Θρακομακεδόνων ή της Μπίλεζας

. 

70

                                                           
61 Ο Στράβων αναφέρει ότι η Φυλή γειτονεύει με την Τανάγρα, Γεωγραφικά, Βιβλίο Θ΄, 
κεφ. Α΄, § 2. Ο Διόδωρος κάνει λόγο για την απόσταση της Φυλής από την Αθήνα 
«…κατελάβετο τῆς Ἀττικῆς χωρίον ὀνομαζόμενον Φυλήν. Ἦν δὲ τὸ φρούριον ὀχυρόν τε 
σφόδρα καὶ τῶν Ἀθηνῶν ἀπέχον σταδίους ἑκατόν», Ιστορική Βιβλιοθήκη, ΧIV, 32 

, αλλά σύμφωνα 
με την Πλάτωνος , ο μικρός αλλά σημαντικός αυτός δήμος τοποθετείται 
γύρω από το Μετόχι. Στην περιοχή, 80 μ. ψηλότερα στο ύψωμα 

62 Ξενοφών, Ελληνικά, 2.4,1 κ. εξ. 
63 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 348. 
64 Στο ίδιο, σελ. 349. 
65 Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά, λήμμα Ἅρμα, σελ. 122, στ. 6-16. 
66 Σουρμελής, Ἀττικὰ, σελ. 83-84. 
67 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 349-351, σχετικά με τη λατρεία στην περιοχή και το σπήλαιο του 
Παρνηθίου Διός. 
68 Πλάτωνος, ΑΔ 52 (1997) Β΄ 1, σελ. 95-96, πίν. 42γ-δ. Πλάτωνος-Καραγιαννόπουλος, 
«Πρόσφατες ανασκαφές», σελ. 6-9, Πλάτωνος, «Κυκλικός περίβολος», σελ. 22-23. 
69 Η κεραμική που προήλθε από την περιοχή δεν έχει μελετηθεί ακόμα συστηματικά, 
Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 339. 
70 Στο ίδιο, σελ. 352, υποσημ. 39. 
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«Καρακοφωλέζα» βρίσκεται και το φρούριο «Λειψύδριο»71, που σκοπό είχε 
να φυλάσσει και να ελέγχει την πλούσια ιδιοκτησία, που κατά παράδοση 
ανήκε στους Αλκμεωνίδες και στους προγόνους τους, τους Παιονίδες72.  
Ένας άλλος αρχαίος δήμος που σύμφωνα με  παλαιότερους μελετητές73 
τοποθετείται  στα βορειοδυτικά των Αχαρνών, ο δήμος των Αιθαλιδών, 
που ανήκε στην Λεοντίδα φυλή74, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα 
πρέπει να τοποθετηθεί νοτιοανατολικά των Αχαρνών, στις όχθες του 
Κηφισού (περιοχή Αγίας Σωτήρας)75.  Η ονομασία τους δείχνει (αιθάλη-
στάχτη) ότι οι κάτοικοί του, πιθανόν ήταν και αυτοί ανθρακείς76. Νότια 
των Αχαρνών τοποθετείται ο δήμος του Χολαργού, όπου είχε μεγάλα 
κτήματα ο Περικλής77, σε μικρή απόσταση από τις Αχαρνές78. Η 
τοποθεσία ταυτίζεται με τη σημερινή περιοχή Καματερού-Ιλίου μέσω 
λίθινου «ὅρου»79, που αναφέρει τους γειτονικούς δήμους και τις τριττύες 
της περιοχής. Δεν είναι βέβαιη η θέση δύο ακόμα δήμων, των Χολλιδών80 
και του Κήττου81, αλλά τοποθετούνται και οι δυο γενικά, νοτιοανατολικά 
της Πάρνηθας. Οι δήμοι της Άνω και Κάτω Περγάσης82 τοποθετούνται  
κοντά στο ρέμα της Χελιδονούς, ανατολικά των Αχαρνών83. Στα 
νοτιοανατολικά των Αχαρνών τοποθετείται ο αρχαίος δήμος 
Συπαληττού84, στη σημερινή Μεταμόρφωση ίσως και λίγο νοτιότερα85

Στα νοτιοδυτικά των Αχαρνών ήταν η θέση τριών δήμων που 
αποτελούσαν τρικωμία

. 

86

                                                           
71 Leake, Demi, σελ. 38 κ. εξ, «Λειψύδριον τὸ ὑπὲρ Παιονίης τειχίσαντες· ἐνθαῦτα οἱ 
Ἀλκμιωνίδαι πᾶν ἐπὶ τοῖσι Πεισιστρατίδῃσι μηχανώμενοι», Ηρόδοτος, Ἱστορία, Ε΄, 62. 
«Λειψύδριον το ὑπὲρ Πάρνηθος», Αριστοτέλης, Αθην. Πολιτεία, XIX, 3.  

: των Ευπυρίδων, των Κρωπιδών και των 
Πηλήκων. Η «ένωση» αυτή είναι γνωστή μόνο από τον Στέφανο Βυζάντιο. 

72 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 364-365. 
73 Milchhöfer, Erläuternder, Text II, σελ. 42 κ. εξ. 
74Leake, Demi, σελ. 184, Traill, Attica, σελ. 45, πίν. IV. 
75 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 353. 
76 Ο Βυζάντιος αναφέρει ότι πήραν τον όνομά τους από τον «Αἰθαλίδη», Εθνικά, λήμμα 
Αἰθαλίδαι, σελ. 45, στ. 20-24. 
77 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 50-51. 
78 Ο αρχαίος δήμος Χολαργού δεν έχει καμία σχέση με τον σύγχρονο ομώνυμο δήμο. 
79 IG I3  1131. 
80 Philippson, Landschaften, τόμ. 1, μέρος 3, σελ. 1067, αρ. 108. Ταυτίζεται με σχετική 
βεβαιότητα από μια περιγραφή του Αριστοφάνη στους Αχαρνής, στ. 404-405. 
81 Vanderpool, Aqueduct, σελ. 174-175. 
82 Traill, Attica, σελ. 68, Μουζάκης, Σχεδίασμα, σελ. 21-54. 
83 Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 51. 
84 Η κατοίκηση της θέσης αρχίζει από την νεότερη Νεολιθική-αρχαιότερη 
Πρωτοελλαδική εποχή. Για σχετική βιβλιογραφία, βλ. Πλάτωνος, όπ. π., σελ. 69, υποσημ. 
107, 108. 
85 Στο ίδιο, σελ. 52. 
86 «Τρικώμους δὲ τούτους ἐκάλουν Εὐπυρίδας, Κρωπίδας, Πήληκας», Στέφανος 
Βυζάντιος, Εθνικά, λήμμα Εὐπυρίδαι, σελ. 286, στ. 15-18. 
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Από τις ονομασίες των δήμων μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες 
σχετικά με τις ασχολίες των κατοίκων. Έτσι οι Ευπυρίδες ήταν οι γιοι της 
ευεργετικής φωτιάς, οι Κρωπίδες ήταν οι γιοί του δρεπανιού 
(κρώπιον=δρεπάνι) και οι Πήληκες ήταν οι άνθρωποι του κράνους87. 
Πιθανότατα, τον 4ο αιώνα π. Χ. χτίζεται στην περιοχή το τείχος Δέμα, ένα 
τοίχος-φράγμα κατά μήκος του περάσματος ανάμεσα στο όρος Αιγάλεω 
και Πάρνηθα. Η στρατηγική σημασία του περάσματος είναι γνωστή από 
τους πολιτικούς και στρατηγούς της αρχαιότητας88. Από εκεί πέρασε και ο 
στρατός του βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαμου το πρώτο έτος του 
Πελοποννησιακού πολέμου το 431 π. Χ.89

Κατά την αρχαιότητα, οι Αχαρνές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο βόρειο τμήμα του αθηναϊκού πεδίου και αποτελούν σημείο 
αναφοράς για τους γειτονικούς τους δήμους και τους οικισμούς της 
Πάρνηθας. Διαμορφώνεται ένα οικιστικό πλέγμα, που επηρεάζει την 
κατοίκηση της περιοχής και στις επόμενες περιόδους. Ειδικότερα 
μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα, ότι κατά τους 
μεταβυζαντινούς χρόνους

. 

90 ως την Απελευθέρωση διατηρείται παρόμοια 
εικόνα91:   το Μενίδι (πλέον) αποτελεί Κεφαλοχώρι92

 

,  γύρω από το οποίο 
δρουν και αναπτύσσονται οι γειτονικοί οικισμοί. 

 

Τμήμα Αρχαιολογίας και 

Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών 

 

Βασίλειος Αβραμίδης 

                                                           
87 Στριφτού, Αχαρναί, τόμ. Α΄, σελ. 314. 
88 Πλάτωνος, Αχαρναί, σελ. 371-377. 
89 Θουκυδίδης, Βιβλίο Β΄, 19. 2, «προὐχώρουν ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τό Αἰγάλεων ὄρος διὰ 
Κρωπιᾶς». 
90 Για τη μεταβυζαντινή περίοδο ως και την Απελευθέρωση υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
για τη μορφή του οικισμού, την έκτασή του και τις ασχολίες των κατοίκων του. Τα 
υστεροβυζαντινά μνημεία τόσο στο κέντρο του Μενιδίου (Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Ιωάννης 
ο Πρόδρομος), όσο και στην περιφέρειά του (Άγ. Νικόλαος στη Βαρυμπόμπη, Αγ. Τριάδα 
στην Πάρνηθα), αποδεικνύουν σημαντική δραστηριότητα στην περιοχή κατά την 
περίοδο. Δεν υπάρχουν όμως άλλα στοιχεία, που να μας δίνουν σαφή εικόνα για τη 
μορφή του βυζαντινού οικισμού.  
91 Σημαντικές ως προς τη διατήρηση της εικόνας αυτής θεωρούνται ορισμένες σταθερές, 
όπως είναι για παράδειγμα, το μέγεθος του οικισμού, αλλά και η γεωγραφική του θέση. 
92 Hobhouse, A Journey I, σελ. 440, «the largest country town in Attica», Leake, Travels in 
Northern Greece II, σελ. 417, « Menídhi is the largest village in Attica next to Khassiá». 
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