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Πεντέλη, 9 Νοεµβρίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Σ.Π.Α.Π. στην γιορτή των Ταξιαρχών και στην Έκθεση Φωτογραφίας στο 
χώρο πέριξ των Αγίων Ασωµάτων Πεντέλης 

 

Με σηµαντική προσέλευση πιστών πραγµατοποιήθηκε ο εορτασµός της εορτής των 
Ταξιαρχών στο εξωκλήσι των Αγίων Ασωµάτων στην Πεντέλη, στη διοργάνωση του 
οποίου συµµετείχε ενεργά ο Σύνδεσµος Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση 
του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π). 

Είχαν προηγηθεί σε απόλυτη συνεργασία και υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του 
Δασαρχείου Πεντέλης, εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου από 
πρόσφατη πυρκαγιά, όπως ήταν πριν από δεκαετίες, ενώ έγινε για ακόµη µία φορά 
αποκατάσταση των δασικών δρόµων που οδηγούν στον Ιερό Ναό. 

Παράλληλα διοργανώθηκε και Έκθεση φωτογραφίας από την Οµάδα Φίλων του Ι.Ν. 
Αγ. Ασωµάτων Πεντέλης υπό την Αιγίδα και Στήριξη του Προέδρου του ΣΠΑΠ και 
Γενικού Γραµµατέα της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώµου στο χώρο πέριξ του Ιερού Ναού και η 
οποία θα παραµείνει ανοικτή και το Σαββατοκύριακο 11-12 Νοεµβρίου 2017. 

Το φωτογραφικό υλικό ευγενικά προσέφεραν οι Λευτέρης Μιαούλης και Στέργιος 
Ξουρίκης, η Μερόπη Καπετανοπούλου, η οικογένεια του αειµνήστου Μιχάλη Σιγάλα, 
ο Στρατής Θρεψιάδης και ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας της 
ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος. 

Παρόντες στην Θεία Λειτουργία και στην Αρτοκλασία, εκτός του Προέδρου του 
ΣΠΑΠ Βλάσση Σιώµου, ήταν ο Δήµαρχος Πεντέλης Δηµήτρης Στεργίου Καψάλης, ο 
Δασάρχης Πεντέλης Θανάσης Ρέππας, ο Δηµοτικός Σύµβουλος Πεντέλης 
Δηµήτρης Σταυρόπουλος, και η προϊσταµένη του Δασονοµείου Πεντέλης Μαρία 
Αρίδα, εθελοντές του ΣΠΑΠ και πλήθος πιστών και φίλων του Ιερού Ναού. Ήταν 
εκεί πολλοί παλιοί και νέοι Πεντελιώτες, Μαρουσιώτες, Μελισσιώτες, παλιοί λατόµοι, 
ιδιοκτήτες των παλιών λατοµείων της περιοχής, προσκυνητές και περιπατητές που 
όλοι αγαπούν το ξωκλήσι και το Πεντελικό! 

Με την ευκαιρία της εορτής ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του 
Εποπτικού Συµβουλίου δήλωσε: 

«Είµαστε εδώ σήµερα, σε έναν Άγιο Τόπο του Πεντελικού βουνού, σε ένα 
πανέµορφο εξωκλήσι και εορτάζουµε σήµερα την εορτή των Ταξιαρχών στους 
οποίους είναι αφιερωµένο.  Παράλληλα συνεργαστήκαµε µε την Οµάδα Φίλων Ιερού 
Ναού Αγίων Ασωµάτων Πεντέλης στη διοργάνωση Έκθεσης Φωτογραφίας, µε 
γενικό αλλά και ουσιαστικό τίτλο «Ευχέτου Ματιές», µια έκθεση που προσπάθησε 
να αποτυπώσει όλα όσα βλέπει µέσα από το φακό της µηχανής του ο προσκυνητής 
και περιπατητής. 

Πρόκειται για ένα σηµαντικό σηµείο και τοπίο του Πεντελικού, τόπο συγκέντρωσης 
και προσευχής, αλλά και σηµείο συνάντησης περιπατητών, επισκεπτών και 
περιηγητών, όπως ήταν και καταφύγιο λατόµων και ποιµένων τις προηγούµενες 
δεκαετίες. 
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Με την προσπάθεια που όλοι µαζί κάναµε εδώ στους Άγιους Ασώµατους, η οποία 
εντάσσεται σε µία ευρύτερη σειρά δράσεων αποκατάστασης χαρακτηριστικών 
σηµείων του Πεντελικού, αναλάβαµε και µία σοβαρή δέσµευση.  Να µην αφήσουµε 
ξανά αυτό το εκκλησάκι να γίνει αντικείµενο βανδαλισµού και χώρος συγκέντρωσης 
περίεργων και περιθωριακών στοιχείων. 

Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω θερµές ευχαριστίες προς το Δασαρχείο Πεντέλης και 
ιδιαιτέρως προς το Δασάρχη Θανάση Ρέππα και τη δασοπόνο Μαρία Αρίδα για τη 
βοήθεια και τις κατευθύνσεις στην αποκατάσταση των ζηµιών µετά τους 
βανδαλισµούς, τις καταστροφές και την πυρκαγιά που είχαν προκληθεί στους 
χώρους πέριξ του εξωκλησιού. 

Εύχοµαι σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλά!». 

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


