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Ώρα για 
περισσότερη 
δράση!Βλάσσης Σιώμος

Προέδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου ΣΠΑΠ
Το τέλος του καλοκαιριού, της αντιπυρικής περιόδου του έτους για την προστασία του Πε-

ντελικού όρους, άφησε χαμόγελα ικανοποίησης σε όλους εμάς στον ΣΠΑΠ, εργαζόμενους και 

εθελοντές. Ο Σύνδεσμος έδρασε άμεσα και αποφασιστικά όπου χρειάστηκε, πάντα σε άριστη 

συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, τις αρμόδιες αρχές και τους εθελοντές, βοηθώντας να 

αποφευχθούν εκτεταμένες καταστροφές στο αγαπημένο μας βουνό.

Παράλληλα, συνεχίσαμε όλες τις δράσεις που υλοποιούμε συστηματικά (καθαρισμούς, δράσεις 

ευαισθητοποίησης κ.ά.), ενώ λίγα χαμόγελα… παραπάνω μας άφησε (και μας αφήνει) η εικόνα 

των δέντρων που έχουμε φυτέψει και τα βλέπουμε σιγά-σιγά να μεγαλώνουν και να κάνουν το 

Πεντελικό ακόμα πιο πράσινο.

Μετά την επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, στο Κέντρο 

Επιχειρήσεων του ΣΠΑΠ και στο Πεντελικό (όπως θα δείτε σε σχετικό θέμα του Δελτίου μας), 

νιώθουμε περισσότερη αισιοδοξία. Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να δει αυτοπροσώπως την 

κατάσταση και την εικόνα του βουνού τώρα, να ενημερωθεί για το έργο μας, να ακούσει τα 

προβλήματά μας, να μοιραστεί το όραμά μας. Και, όπως ο ίδιος δήλωσε, ήρθε η ώρα «για έργα 

και ταχύτητα» στο Πεντελικό.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η συγκυρία της πανδημίας και η κατάσταση της χώρας συνολικά 

δεν επιτρέπουν μεγάλα λόγια ή μεγαλεπήβολα σχέδια. Θεωρούμε σημαντικό, όμως, το γεγο-

νός ότι η Πολιτεία γνωρίζει, κατανοεί και δεσμεύεται με τον τρόπο της να σταθεί αρωγός στις 

προσπάθειές μας. Εμείς από την πλευρά μας, οι δήμοι-μέλη του ΣΠΑΠ, οι εργαζόμενοι, οι ε-

θελοντές μας, αλλά και προσωπικά, έχουμε ήδη δεσμευθεί ότι δεν θα αφήσουμε να πάει μέρα 

χαμένη για το Πεντελικό μας. Και γι’ αυτό στέλνουμε μήνυμα σε όλους: τώρα είναι η ώρα για 

περισσότερη δράση!

Το Πεντελικό μας
Ενημερωτικό Δελτίο 

του Συνδέσμου Δήμων 

για την Προστασία 

και Ανάπλαση 

του Πεντελικού (ΣΠΑΠ)

Διοίκηση ΣΠΑΠ
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από την επίσκεψη του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Κωστή Χατζηδάκη, στο Πεντελικό
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το Πεντελικό μας

Διάφορα σημεία του Πεντελικού καθώς και τον Σύνδεσμο 

Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ) επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ε-

νέργειας Κωστής Χατζηδάκης στις 30/9. Στο Κέντρο Ε-

πιχειρήσεων του Συνδέσμου τον Υπουργό υποδέχθηκαν ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προ-

στασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, ο Αντιπρόεδρος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΠ Δημήτρης Λιανός, το 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ντίνα Λαζή, εργαζό-

μενοι και εθελοντές του ΣΠΑΠ.

Ο κ. Βλάσσης Σιώμος ενημέρωσε τον Υπουργό για τις δρα-

στηριότητες και τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Σύνδε-

σμος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Παρόντες στην επίσκεψη του Υπουργού στο Πεντελικό ή-

ταν ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Απο-

βλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Συντονιστής Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Αττικής Σπύρος Κοκκινάκης, η Δήμαρχος 

Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος 

Θωμάκος, ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, η 

αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη, 

ο Διευθυντής Δασών Αττικής Αναστάσιος Καλπαξίδης και 

ο Δασάρχης Πεντέλης Θανάσης Ρέππας με στελέχη των 

δασικών υπηρεσιών. Μετά την ενημέρωση στα γραφεία 

του Συνδέσμου, επισκέφθηκαν όλοι μαζί διάφορα σημεία 

του Πεντελικού και συγκεκριμένα τα πρώην Λατομεία 

Μουζάκη, Ράικου και Μαλτέζου, το Αρχαίο Λατομείο και 

τους χώρους που βρίσκονται γύρω από αυτό για να έχει 

ο Υπουργός προσωπική άποψη για όλα τα θέματα που ε-

νημερώθηκε και για τα οποία ζητήθηκε η συνδρομή του.

«Στη φάση των έργων»
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χα-

τζηδάκης κατά την περιήγησή του στο Πεντελικό δήλωσε 

χαρακτηριστικά:

Κωστής Χατζηδάκης

«Έργα και ταχύτητα
για το Πεντελικό»



«Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το βουνό της Πεντέλης το 

θεωρούμε δικό μας βουνό. Γνωστό στην Ελλάδα αλλά και 

διεθνώς γνωστό, ωστόσο και ένα τραυματισμένο βουνό. 

Τραυματισμένο από την αδιαφορία και τη βιαιότητα -πολ-

λές φορές- των ανθρώπων. Δεν χρειάζονται λόγια από ε-

δώ και πέρα, χρειάζονται έργα και ταχύτητα. Θα προχωρή-

σουμε συντεταγμένα και σε συνεννόηση με το Υπουργείο 

Πολιτισμού, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την 

Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους, έτσι ώστε αφού συ-

νταχθούν όλες οι αναγκαίες μελέτες, να περάσουμε από τη 

φάση της θεωρίας και της μελέτης, στη φάση των έργων, 

που θα είναι έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

και ανάδειξης του τοπίου».

«Τιμή και αισιοδοξία»
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Υπουργού Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ο Πρόεδρος 

του Συνδέσμου, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 

και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της 

ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και μας γεμίζει αισιοδοξία όλους 

εμάς Διοικητικό Συμβούλιο, εθελοντές και εργαζομένους 

του ΣΠΑΠ, η επίσκεψη και οι δεσμεύσεις του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη στο Πε-

ντελικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΣΠΑΠ.

Στην επίσκεψή του ο Υπουργός ενημερώθηκε και είδε με τα 

μάτια του τη σημερινή κατάσταση του πολύπαθου Πεντε-

λικού και δεσμεύθηκε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού, την Περιφέρεια Αττικής, την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής, τους Δήμους που βρίσκονται στις πα-

ρυφές του Πεντελικού και τον ΣΠΑΠ θα δρομολογηθούν 

όλες οι αναγκαίες μελέτες για την περιβαλλοντική προστα-

σία του φυσικού περιβάλλοντος και συνολικής ανάδειξης 

του βουνού. Σκοπός η ταχεία ωρίμανση των απαραίτητων 

παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και 

το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, ενημερώσαμε τον Υπουργό για τις δράσεις 

που πραγματοποιήσαμε και πραγματοποιούμε κατά τη δι-

άρκεια της περασμένης και της φετινής χρονιάς, για τη 

βελτίωση των υποδομών πυροπροστασίας, τη συντή-

ρηση των δασικών δρόμων, τη συντήρηση, τοποθέτηση 

και επάνδρωση πυροφυλακίων, την πρόσληψη συμβα-

σιούχων εργαζομένων, για τις δράσεις πυροπροστασίας, 

τη φροντίδα και συνεχή πλήρωση των υδατοδεξαμενών 

ελικοπτέρων που διαθέτουμε στο Πεντελικό, καθώς και τη 

συνεχιζόμενη με μεγαλύτερη ένταση, κοπή ξερών χόρτων 

σε εκτάσεις των δήμων-μελών του ΣΠΑΠ. Ενημερώθηκε 

επίσης για τις δράσεις που κάνουμε προκειμένου να επι-

τύχουμε τον βασικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από 

το ζωντάνεμα του φυσικού πρασίνου και την ανάπλαση 

του πεντελικού περιβάλλοντος, με αναδασώσεις, ποτίσμα-

τα, δημιουργία υποδομών πρόληψης, τις περιβαλλοντικές 

δράσεις ενημέρωσης μαθητών και πολιτών και ό,τι άλλη 

δράση απαιτείται προκειμένου να μείνει το Πεντελικό μας 

ανέπαφο.

Θέσαμε επίσης στον Υπουργό το θέμα της υποστελέχω-

σης και της υποχρηματοδότησης που αποτελεί τροχοπέδη 

στον τρόπο λειτουργίας των Συνδέσμων, κυρίως σε ε-

πίπεδο προσωπικού πυρασφάλειας, αλλά και σε επίπεδο 

γενικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων».
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το Πεντελικό μας

➔ Κύριε Λιανέ, ποιο πιστεύετε ότι είναι το σπου-
δαιότερο έργο του ΣΠΑΠ μέχρι σήμερα;
Το σπουδαιότερο έργο του ΣΠΑΠ μέχρι σήμερα είναι το 

μέτωπο προστασίας του Πεντελικού και η άμεση επέμ-

βασή του σε όλα τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τις 

περιοχές των δήμων που το αποτελούν -και όχι μόνο.

➔ Σε ποια σημεία πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο 
για σημαντικότερες δράσεις στο Πεντελικό;
Τα σημεία που πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για ση-

μαντικότερες δράσεις στο Πεντελικό είναι η συστηματι-

κότερη πυροπροστασία, με πλέον εξειδικευμένα μέσα, 

ηλεκτρονικά και μηχανικά.

➔ Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για το Πε-
ντελικό; Πώς θα θέλατε να το δείτε σε ένα διάστη-
μα λ.χ. 10 χρόνων από σήμερα;
Το όραμά μου για το Πεντελικό είναι πλέον η μεγαλύτε-

ρη αξιοποίηση προς όφελος των δημοτών μας και κατ’ 

επέκταση και προς όφελος όλων των δημοτών του λε-

κανοπεδίου της Αθήνας. Με δρόμους περιπάτου, σημεία 

αναρρίχησης, αθλοπαιδιές, διαδρομές με μονοπάτια. 

Καθώς και με τρενάκι για τον γύρο του Πεντελικού, με 

στάσεις σε αξιοθέατες περιοχές ή σε περιοχές με ιστο-

ρική και λαογραφική αναδρομή, όπως λατομεία, σπηλιές, 

μοναστήρια και θέσεις για πικ-νικ. Ανάδειξη των πηγών 

με τοποθέτηση κρουνών και υδατοδεξαμενές για την πυ-

ροπροστασία του βουνού. 

➔ Τι μήνυμα θα στέλνατε στους δημότες σας, αλλά 
και στους πολίτες ευρύτερα;
Η προστασία του Πεντελικού είναι υποχρέωση όλων μας, 

για μια ζωή καλύτερη και πιο υγιεινή. 

Δημήτρης Λιανός

«Η προστασία του Πεντελικού
είναι υποχρέωση όλων μας»
Την ανάγκη προφύλαξης του Πεντελικού από τη φωτιά και από τα καιρικά φαινόμενα θέτει ως 
πρώτη προτεραιότητα για τον ΣΠΑΠ ο κ. Δημήτρης Λιανός, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου 
Κηφισιάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΠ. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο εντοπίζει 
το σημαντικότερο έργο του Συνδέσμου μέχρι σήμερα. Παράλληλα, όμως, εξίσου σημαντική 
είναι η ανάδειξη του βουνού ως προορισμού αναψυχής και πρότυπου για έναν πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής.
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Άμεση και αποτελεσματική η επέμβαση
του ΣΠΑΠ στις θερινές πυρκαγιές
Και το καλοκαίρι του 2020 ήταν άμεση 

και αποτελεσματική η επέμβαση του Συν-

δέσμου Δήμων για την Προστασία και Α-

νάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) σε πυρ-

καγιές που ξέσπασαν σε διάφορα σημεία 

του Πεντελικού και των δήμων - μελών 

του. Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος χρειάστηκε 

να παρέμβει σε πυρκαγιές που ξέσπασαν 

στο Αγριλίκι Νέας Μάκρης, στην Ανάβυσ-

σο, στην Κηφισιά, στον Νέο Βουτζά, στη 

Δροσιά Ραφήνας, στην οδό Εριφύλης του 

Δήμου Χαλανδρίου και στον λόφο του οικι-

σμού Φοίνικα στο Πικέρμι.

Ο ΣΠΑΠ έδωσε το «παρών» με τους ερ-

γαζόμενους και τους εθελοντές του, με 

επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συνδέσμου 

και Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβου-

λίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας της ΚΕΔΕ, Βλάσση Σιώμο, ενώ 

στα περιστατικά έσπευσαν, ανάλογα με την 

περίσταση, μεγάλες δυνάμεις επίγειων και 

εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώ-

ματος, βυτιοφόρα και εργαζόμενοι Δήμων, 

καθώς και ομάδες εθελοντών, που απέτρε-

ψαν την επέκτασή των πυρκαγιών προς τις 

γύρω περιοχές. Ειδικά στην πυρκαγιά του 

Χαλανδρίου από τα πρώτα λεπτά στο περι-

στατικό ήταν ο Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου 

Κώστας Ευθυμίου και στην πυρκαγιά του 

Πικερμίου παρών ήταν ο αντιδήμαρχος Ρα-

φήνας-Πικερμίου Δημήτρης Κατσουλάκης.

Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 

καλοκαιριού ο ΣΠΑΠ εξέδιδε συστάσεις 

στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις α-

ναλυτικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, που αφορούσαν στη 

λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέ-

τρων για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκα-

γιάς, αλλά και στις ενέργειες που θα πρέπει 

να κάνουν στην περίπτωση που αντιλαμβά-

νονταν καπνό ή φλόγες.

Σχολιάζοντας το συνολικό αποτέλεσμα της 

θερινής περιόδου στο μέτωπο των πυρ-

καγιών, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης 

Σιώμος δήλωσε:

«Θα ήθελα δημοσίως να εκφράσω τα 

θερμότατα συγχαρητήρια μου στο Πυρο-

σβεστικό Σώμα για την άμεση και αποτε-

λεσματική επέμβαση του με εναέρια και 

επίγεια μέσα στα περιστατικά πυρκαγιάς. 

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους 

δημάρχους και αυτοδιοικητικούς αιρετούς 

που από την πρώτη στιγμή κινητοποίησαν 

βυτιοφόρα και εργαζομένους συμπαριστά-

μενοι στους πληγέντες από τις πυρκαγιές 

γειτονικούς δήμους.

Επίσης θέλω να συγχαρώ θερμά τους ερ-

γαζομένους και εθελοντές του Συνδέσμου 

Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση 

του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), τους εθελοντές 

των Εθελοντικών Ομάδων και τους ερ-

γαζομένους των Δήμων, που συνέδραμαν 

άμεσα και αποτελεσματικά για τον περιο-

ρισμό των πολύ επικίνδυνων περιστατικών 

πυρκαγιάς».

τα νέα του ΣΠΑΠ
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τα νέα του ΣΠΑΠ

Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής 
Προστασίας της ΚΕΔΕ υπό τον Βλάσση Σιώμο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προ-

στασίας, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμ-

βουλίου της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος του ΣΠΑΠ 

Βλάσσης Σιώμος επισκέφθηκε τις πληγείσες 

από τα έντονα καιρικά φαινόμενα περιοχές 

της Ευβοίας.

Εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ, ο κ. Βλάσσης 

Σιώμος επισκέφθηκε τα Πολιτικά και τα 

Ψαχνά του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, 

καθώς και το Λευκαντί και το Μπούρτζι του 

Δήμου Χαλκιδέων. Επίσης συμμετείχε και 

στο ΣΟΠΠ που συγκλήθηκε υπό την προ-

εδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

Φάνη Σπανού με τη συμμετοχή των δημάρ-

χων των πληγεισών περιοχών και τοπικών 

παραγόντων.

Υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας, Αντιπρόεδρο του Εποπτικού 

Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρο του 

ΣΠΑΠ Βλάσση Σιώμο πραγματοποιήθηκε 

στις 26/10 η 1η Συνεδρίαση της Επιτρο-

πής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, με 

θέμα τη σύνταξη της πρότασης της ΚΕΔΕ 

προς την πολιτεία για τα σοβαρά θέματα 

Πολιτικής Προστασίας που απασχολούν 

τους δήμους της χώρας μας. Στη συνε-

δρίαση, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη 

λόγω των συνθηκών της πανδημίας, συμ-

μετείχαν τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας της ΚΕΔΕ και χαιρετισμό α-

πηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ 

Δημήτρης Καφαντάρης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση τα μέλη της 

Επιτροπής ενημερώθηκαν διεξοδικά για 

τις προτάσεις της προηγούμενης Επιτρο-

πής Πολιτικής Προστασίας για τα σοβαρά 

θέματα Πολιτικής Προστασίας, ενώ προ-

τάθηκαν ιδέες και λύσεις προκειμένου να 

υπάρξει επικαιροποίηση των προτάσεων, 

η οποία θα είναι καθοριστική στην επίλυση 

των υπαρχόντων προβλημάτων που απα-

σχολούν τους δήμους της χώρας μας.

Ο κ. Βλάσσης Σιώμος, αφού έδωσε τον 

λόγο σε όλους τους συμμετέχοντες, δή-

λωσε: «Στην πρώτη Συνεδρίαση της 

Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ κατα-

τέθηκαν προτάσεις και συζητήθηκαν με 

τρόπο αναλυτικό τα θέματα που αφορούν 

την Πολιτική Προστασία και απασχολούν 

τους δήμους όλης της χώρας. Εξαιρετικοί 

συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, με τερά-

στιες γνώσεις και εμπειρία από όλη την 

Ελλάδα, με επιστημονική και τεχνοκρα-

τική στήριξη από άριστους επιστήμονες 

με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Ευθύμη 

Λέκκα, θα καταρτίσουν την πρόταση της 

ΚΕΔΕ προς την πολιτεία προκειμένου να 

δοθούν λύσεις στα τεράστια θέματα που 

αφορούν την περαιτέρω αναβάθμιση της 

Πολιτικής Προστασίας στους δήμους της 

χώρας μας».

Ο Βλάσσης Σιώμος στις 
πληγείσες περιοχές της Εύβοιας
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Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Ζαχαριάδης
στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΣΠΑΠ
Τον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία 

και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) ε-

πισκέφθηκε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βορείου 

Τομέα Αθηνών Κώστας Ζαχαριάδης συνο-

δευόμενος από τον πρώην Πρόεδρο του 

ΣΠΑΠ και πρώην Δήμαρχο Νέας Πεντέλης 

Κώστα Κοσοβίτσα.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Συνδέσμου 

τον Βουλευτή υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος 

του Συνδέσμου, Αντιπρόεδρος του Ε-

ποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της 

ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, εργαζόμενοι και 

εθελοντές.

Ο Βλάσσης Σιώμος ενημέρωσε τον Κώστα 

Ζαχαριάδη για τις δραστηριότητες και τις 

δράσεις του Συνδέσμου για την αντιπυρι-

κή περίοδο, καθώς και για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει, και στη συνέχεια επι-

σκέφθηκαν από κοινού πυροφυλάκια στο 

Πεντελικό.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του 

Βουλευτή Κώστα Ζαχαριάδη, ο κ. Βλάσσης 

Σιώμος δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είναι τιμή για τον Σύνδεσμο, τους εθε-

λοντές και τους 

εργαζομένους του 

ΣΠΑΠ, η επίσκε-

ψη του Βουλευ-

τή ΣΥΡΙΖΑ Κώστα 

Ζαχαριάδη. 

Ενημερώσαμε για 

τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε και 

πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της 

περασμένης και της φετινής χρονιάς, 

για τη βελτίωση των υποδομών πυρο-

προστασίας, τη συντήρηση των δασικών 

δρόμων, τη συντήρηση, τοποθέτηση και 

επάνδρωση πυροφυλακίων, την πρόσλη-

ψη συμβασιούχων εργαζομένων για δρά-

σεις πυροπροστασίας, τη φροντίδα και 

συνεχή πλήρωση των υδατοδεξαμενών 

ελικοπτέρων που 

διαθέτουμε στο 

Πεντελικό, καθώς 

και τη συνεχιζόμενη 

με μεγαλύτερη έ-

νταση, κοπή ξερών 

χόρτων σε εκτάσεις 

των δήμων-μελών του ΣΠΑΠ… 

Τέλος θέσαμε το θέμα της υποστελέχω-

σης και της υποχρηματοδότησης που α-

ποτελεί τροχοπέδη στον τρόπο λειτουργί-

ας του Συνδέσμου μας, κυρίως σε επίπεδο 

προσωπικού πυρασφάλειας, αλλά και σε 

επίπεδο γενικού προσωπικού όλων των 

ειδικοτήτων, το οποίο αποτελεί δυσεπί-

λυτο πρόβλημα για κάποιους από τους 

Συνδέσμους».

Ο ΣΠΑΠ ολοκλήρωσε την τοποθέτηση 

και την αντικατάσταση του πυροφυλακί-

ου που βρίσκεται στη θέση «Αχλαδούλα 

Αγίου Στεφάνου» του Δήμου Διονύσου 

και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύ-

τερα της Βορειανατολικής Αττικής, όσον 

αφορά τη θέση και την ορατότητά του, η 

οποία δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη 

εποπτεία από τη λίμνη του Μαραθώνα 

έως το Καπανδρίτι, Κρυονέρι και Άγιο 

Στέφανο.

Στόχος η προστασία των ανωτέρω περι-

οχών από το ενδεχόμενο πυρκαγιάς και η 

ενίσχυση της προληπτικής ικανότητας του 

Συνδέσμου αλλά και του δήμου-Μέλους 

μας Δήμου Διονύσου. 

Η τοποθέτησή του συγκεκριμένου πυρο-

φυλακίου ήταν αίτημα προς τον Σύνδεσμο 

από τον Δήμο Διονύσου το οποίο έγινε 

άμεσα αποδεκτό, πάντα με τη σύμφωνη 

γνώμη του Δασαρχείου Πεντέλης και του 

Πυροσβεστικού Σώματος.

Νέο πυροφυλάκιο στον Δήμο Διονύσου 
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Εθελοντικά ποτίσματα για το 2020

Με σημαντική προσέλευση ε-

θελοντών και περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένων πολιτών 

ολοκληρώθηκαν τα τρία εθε-

λοντικά ποτίσματα για το 2020 

από τον Σύνδεσμο Δήμων για 

την Προστασία και Ανάπλαση 

του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) σε συ-

νεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και 

στο Περιβάλλον» στις περιοχές που ανα-

δασώθηκαν τον περασμένο χειμώνα, στην 

Νταού Πεντέλης.

Στα ποτίσματα για το 2020 συμμετείχαν 

εθελοντές και εργαζόμενοι του ΣΠΑΠ, ευ-

αισθητοποιημένοι συμπολίτες μας, παιδιά 

και γονείς. 

Στη δράση αυτή, 

η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε τη-

ρώντας όλα τα 

μέτρα ασφαλείας 

για την πανδημία, 

οι συμμετέχοντες 

έδωσαν δροσιά και ζωή στα δεντράκια 

που φυτεύτηκαν κατά τους προηγούμε-

νους μήνες.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 
συντήρησης και αποκατάστασης 
δασικών δρόμων
Ο ΣΠΑΠ ολοκλήρωσε τις εργασίες συντή-

ρησης και αποκατάστασης των δασικών 

δρόμων στο 

Πεντελικό με 

την επίβλεψη 

και τις οδηγίες 

του Δασαρχεί-

ου Πεντέλης. 

Συγκεκριμένα 

ολοκληρώθη-

καν οι δασικοί 

δρόμοι: 1. Α-

πό την Πηγή Καρακαντά έως τους Αγίους 

Ασωμάτους. 2. Από τους Αγίους Ασωμά-

τους έως τον Κατσουλιέρη. 3. Από την Πη-

γή Καρακαντά έως την Πύριζα. 4. Όλος ο 

κάτω παράλληλος δρόμος της Πύριζας. 5. 

Από την Πύριζα έως τη λεωφόρο Πεντέ-

λης-Αγίου Πέτρου. 6. Συντήρηση δασικών 

δρόμων στο Γραμματικό του Δήμου Μαρα-

θώνα με την επίβλεψη και τις οδηγίες του 

Δασαρχείου Καπανδριτίου. 

Τελευταίο έργο η ολοκλήρωση του δασι-

κού δρόμου που ενώνει το κάτω μέρος της 

περιοχής Πύριζας Πεντελικού με τη λεω-

φόρο Αγίου Πέτρου - Διονύσου στα όρια 

του Λατομείου Διονύσου. Ο συγκεκριμένος 

δασικός δρόμος, που είναι τεράστιας ση-

μαντικότητας για την κίνηση των πυροσβε-

στικών οχημάτων, είχε να συντηρηθεί εδώ 

και δεκαετίες και η συντήρησή του ήταν 

αίτημα του Δασαρχείου Πεντέλης.
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Μια μεγάλη πρόκληση
και μια μεγάλη ευθύνη
Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μείωσης 

των Φυσικών Καταστροφών 2020 στις 

13/10, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δή-

μων για την Προστασία και Ανάπλαση του 

Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Αντιπρόεδρος του 

Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕ-

ΔΕ, Βλάσσης Σιώμος, δήλωσε:

«Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών 

Καταστροφών καθιερώθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 και εορτάζε-

ται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, με το 

σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον 

να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, 

είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις κατα-

στροφικές τους συνέπειες.

Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες 

υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε 

ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυσβάστα-

κτες ζημιές, εξαιτίας της έλλειψης υποδο-

μών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπι-

ση των φυσικών καταστροφών (σεισμοί, 

πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις, ξη-

ρασία κ.λπ.).

Οι φυσικές καταστροφές υπήρχαν πάντο-

τε και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην 

ιστορία του πλανήτη ως ακραία φυσικά 

φαινόμενα, οι επιπτώσεις των οποίων ε-

ξαρτώνται κυρίως από την ετοιμότητα και 

ενημέρωση της κοινωνίας έναντι σ’ αυτά, 

καθώς και από τη λήψη κατάλληλων προ-

ληπτικών μέτρων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση 

της συχνότητας και της έντασης των φυ-

σικών καταστροφών, εξαιτίας της κλιματι-

κής αλλαγής, αλλά και των ανεξέλεγκτων 

επεμβάσεων του ανθρώπου στο φυσικό 

περιβάλλον (αστικοποίηση, ρύπανση της 

ατμόσφαιρας, υποβάθμιση ή καταστροφή 

της φυσικής βλάστησης κ.ά.).

Οι φυσικές κατα-

στροφές αποτε-

λούν επίσης ση-

μαντική απειλή και 

για την πολιτιστική 

κληρονομιά. Οι 

πυρκαγιές, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι 

κατολισθήσεις και οι άλλες φυσικές κατα-

στροφές, είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

σοβαρές και ανεπανόρθωτες ζημιές, στα 

κινητά και ακίνητα αγαθά της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.

Για τον σκοπό αυτό η πολιτεία θέσπισε 

θεσμικούς φορείς που αναλαμβάνουν το 

συντονιστικό ρόλο και τον έλεγχο δράσε-

ων πρόληψης, πρόβλεψης, και διαχείρισης 

κρίσεων και εκτάκτων φαινομένων. Τέτοιοι 

οργανισμοί κοινής ωφέλειας, είναι η Γε-

νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο 

ΟΑΣΠ κ.ά.

Η κατανόηση της φύσης και των λειτουρ-

γιών της, καθώς και η απόκτηση ειδικότε-

ρων γνώσεων για τη σωστή αντιμετώπιση 

του φαινομένου των φυσικών καταστρο-

φών από όλους είναι επιτακτική και πρέ-

πει να ξεκινά από 

τα πρώτα σχολικά 

χρόνια.

Για εμάς στον ΣΠΑΠ, 

η ευθύνη αυτή επι-

κεντρώνεται στην 

προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητο-

ποίησης μαθητών και πολιτών για τη μεί-

ωση και την αντιμετώπιση των φυσικών 

καταστροφών. Για τον σκοπό αυτό ο ΣΠΑΠ 

κάθε χρόνο προγραμματίζει και υλοποιεί 

εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις κυρίως 

για μαθητές αλλά και για πολίτες.

Από την ίδρυση του ΣΠΑΠ έως και σήμε-

ρα, για όλους εμάς, Διοίκηση, εργαζομέ-

νους και εθελοντές του ΣΠΑΠ, κάθε μέρα 

είναι και θα εξακολουθήσει και μελλοντικά 

να είναι μια ξεχωριστή καινούργια ημέρα 

και μια πρόκληση να καταφέρουμε με τις 

γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουμε, 

να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιή-

σουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μα-

θητές, αλλά και συμπολίτες μας σε θέματα 

που αφορούν το περιβάλλον και την προ-

στασία μας από τις φυσικές καταστροφές».
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«Παρών» του ΣΠΑΠ στο Συντονιστικό Περιφερειακό 
Όργανο Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Αττικής
Σε σύσκεψη του Συντονιστικού Περιφερει-

ακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ανα-

τολικής Αττικής, συμμετείχε ο Πρόεδρος 

του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, Βλάσσης 

Σιώμος.

Ειδικότερα στη συνεδρίαση, αφού έγι-

νε απολογισμός της χειμερινής περιόδου 

2019-2020, έγινε ενημέρωση και συζη-

τήθηκαν οι προτάσεις για δράσεις αντι-

σεισμικής προστασίας αλλά και κινδύνων 

που προκύπτουν από σεισμούς, θέμα που 

εισηγήθηκαν οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΠ και 

κατόπιν έγινε εκτενής συζήτηση για τον 

σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προ-

στασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

τις δασικές πυρκαγιές.

Ακόμα, εξετάστηκαν τα θέματα της απα-

γόρευσης κυκλοφορίας σε δρόμους, σε 

αστικές, περιαστικές, αλλά και δασικές πε-

ριοχές, όταν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα 

και κατάσταση επιφυλακής 4 και 5. Επίσης 

συζητήθηκαν τα μέτρα που θα λαμβάνονται 

για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ο-

χημάτων και πεζών στο Εθνικό Πάρκο του 

Δάσους Σχινιά Μαραθώνα. Παράλληλα, 

επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές, η ε-

κτεταμένη συσσώρευση από ξερά κλαδιά, 

χόρτα και φύλλα που παρατηρείται σε πολ-

λούς Δήμους της Ανατολικής Αττικής και 

συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της 

συσσώρευσης αυτής.

Στη σύσκεψη, που συγκλήθηκε στο αμφιθέ-

ατρο του Μουσικού Λυκείου Παλλήνης υπό 

τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 

Θανάση Αυγερινό, συμμετείχαν ο Δήμαρ-

χος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο Αντι-

δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου 

Μαραθώνα και μέλος του Δ.Σ. του ΣΠΑΠ 

Βαγγέλης Κυπαρίσσης, εκπρόσωποι των 

Δήμων, των Συνδέσμων και των Δασαρχεί-

ων που υπάγονται στην Ανατολική Αττική, 

εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, 

της Ελληνικής Αστυνομίας, του Ελληνικού 

Στρατού, του Λιμενικού Σώματος, υπηρε-

σιακά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, 

καθώς και εθελοντικών ομάδων που δρα-

στηριοποιούνται στην Ανατολική Αττική. 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Βλάσσης Σιώμος, 

επισήμανε το πρόβλημα της κοπής χόρτων 

στις παραρεμάτιες περιοχές και εντός των 

ρεμάτων και στη συνέχεια ενημέρωσε τους 

παρισταμένους για τις δράσεις που πραγ-

ματοποίησε και συνεχίζει να πραγματοποιεί 

ο Σύνδεσμος για την αντιπυρική περίοδο, 

τη διάνοιξη δασικών δρόμων, τους καθα-

ρισμούς ξερών χόρτων και σκουπιδιών, τη 

συντήρηση των δεξαμενών, την συντήρηση 

και επάνδρωση των πυροφυλακίων, την α-

ντικατάσταση και τοποθέτηση νέου πυρο-

φυλακίου στην περιοχή Αχλαδούλας Αγίου 

Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

Ο ΣΠΑΠ, στο πλαίσιο 

της περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής του ευθύ-

νης, έχει ξεκινήσει ένα 

Πρόγραμμα Περιβαλλο-

ντικής Ευαισθητοποίη-

σης. Το πρόγραμμα αυτό 

περιλαμβάνει μια σειρά 

δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

με στόχο την ενημέρωση και την ευαι-

σθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε 

θέματα κυκλικής οικονομίας. 

Έτσι, στις 14/9, σε συνεργασία με τον 

Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης διοργά-

νωσε την 3η δράση, με προβολή ταινί-

ας στο Ανοιχτό Θέατρο Κολυμβητηρίου 

Λυκόβρυσης.

Η ταινία, με τίτλο «PlasticFreeArchipelago» 

(«Ένα Αρχιπέλαγος Χωρίς Πλαστικά»), έ-

χει την υπογραφή του δημοσιογράφου και 

παραγωγού ντοκιμαντέρ Σωτήρη Δανέζη 

και γυρίστηκε σε νησιά των Κυκλάδων, 

όπως η Δονούσα και η Σίκινος, στον Αρ-

γοσαρωνικό, στην Πάτρα και στην Αθήνα. 

Το θέμα της ταινίας αφορά τα πλαστικά 

μίας χρήσης, τη ρύπανση που προκαλούν 

στις ελληνικές θάλασσες και τις προσπά-

θειες για τη σταδιακή κατάργησή τους που 

παρουσιάζει το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθα-

νασίου Κ. Λασκαρίδη.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης 



13

Σπύρος Ταμίας

Προστατεύουμε το Πεντελικό
για τις επόμενες γενιές

➔ Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε εθελοντικά με τον 
ΣΠΑΠ;
Η αιτία για την ενασχόλησή μου είναι το γεγονός ότι ο 

ΣΠΑΠ είναι ο μοναδικός σύνδεσμος για το Πεντελικό, που 

έχει καλό σύστημα επικοινωνίας, σχεδιασμού και υποστή-

ριξης, για αναδασώσεις, φυλάξεις, ποτίσματα και άλλες 

δράσεις καθαρισμού, όχι μόνο για έναν Δήμο, αλλά και 

για όμορους γεωγραφικά Δήμους. Παράλληλα, έχει ενεργή 

παρουσία και στην καταστολή και στην πρόληψη.

➔ Ποια είναι τελικά η μεγαλύτερη ικανοποίηση που 
μπορεί να αντλήσει κάποιος από τον εθελοντισμό;
Η συνεχής καθημερινή επικοινωνία με τους επισκέπτες. Η 

επιβεβαίωση ότι εμείς οι άνθρωποι ανήκουμε στη φύση 

και είμαστε φιλοξενούμενοι και περαστικοί, εφόσον απο-

δεχτούμε ότι το Πεντελικό ανήκει στις πέρδικες, στις αλε-

πούδες, στους λαγούς, στα ερπετά και στη χλωρίδα του.

➔ Υπάρχει κάποια χαρακτηριστική στιγμή που θυ-
μάστε από τη δράση σας στο Πεντελικό;
Η προετοιμασία για την ασφαλή επισκεψιμότητα της νεό-

τερης γενιάς, καθώς και των χώρων, για να παραδώσουμε 

όσο μπορούμε καλύτερα το Πεντελικό στους επόμενους.

➔ Όπως έχετε γνωρίσει το Πεντελικό, υπάρχει κά-
ποιο μέρος που θα συνιστούσατε ως το πιο όμορφο;
Όλα τα μέρη είναι ωραία στο Πεντελικό, με άγρια ομορφιά. 

Πάνω απ’ όλα, όμως, η θέα του λεκανοπεδίου όλες τις 

ώρες της ημέρας.

➔ Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους συμπο-
λίτες μας;
Προέχει η ασφάλεια των επισκεπτών του Πεντελικού, η 

κατανόηση της πρόληψης, η πυρασφάλεια, ο ατομικός 

εθελοντισμός. Πρέπει, επίσης. Να συμβάλουμε στις διά-

φορες δράσεις και φυσικά να αποφεύγουμε τη ρίψη απορ-

ριμμάτων και τους βανδαλισμούς.

Από την πλευρά μου, να ευχηθώ στον ΣΠΑΠ να έχει πάντα 

επιτυχίες.

Μια από τις μεγάλες δυνάμεις του ΣΠΑΠ είναι οι εθελοντές του, οι άνθρωποι εκείνοι που αφιε-
ρώνουν χρόνο και κόπο καθημερινά για να συμβάλουν στην προστασία και στην ανάδειξη αυτού 
του πανέμορφου βουνού. Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΠΑΠ «Το Πεντελικό μας» συνεχίζει (και 
θα συνεχίσει) να προβάλει τους εθελοντές του, αφενός για να τους τιμήσει, αφετέρου για να 
στείλει το μήνυμα ότι για το Πεντελικό… χρειαζόμαστε όλοι, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύν-
θετα. Έτσι, ο κ. Σπύρος Ταμίας, ακόμα ένας από τους φρουρούς του αγαπημένου μας βουνού, 
στέλνει το δικό του μήνυμα και μας θυμίζει την κεντρική ιδέα πίσω από τη δράση του ΣΠΑΠ 
και των εθελοντών του: πρέπει να παραδώσουμε το Πεντελικό όσο πιο ασφαλές και όμορφο 
γίνεται στους επόμενους.
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το Πεντελικό μας

Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού και σε 

υψόμετρο 700 μέτρων. Η επίσημη ονομασία του είναι 

Σπήλαιο Πεντέλης. Μια μάλλον άγνωστη σήμερα ονομα-

σία του είναι Σπήλαιο Αμώμων, καθώς κατά τη βυζαντινή 

περίοδο η Πεντέλη (και όχι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή) 

είχε γίνει ησυχαστήριο μοναχών, οι οποίοι αποκαλούνταν 

«Άμωμοι».

Η πιο γνωστή ονομασία του είναι Σπηλιά του Νταβέλη και 

θεωρείται ένα από τα καταφύγια του θρυλικού λήσταρχου 

των αρχών του 20ού αιώνα –και παρότι κάτι τέτοιο δεν έ-

χει τεκμηριωθεί, κανένας δεν θέλει να χαλάσει έναν τέτοιο 

θρύλο. Όπως κανείς δεν θέλει να χαλάσει τον θρύλο ότι 

ο λήσταρχος ήταν εραστής της Δούκισσας της Πλακεντίας 

και στη σπηλιά υπήρχε τούνελ που οδηγούσε στο Μέγα-

ρό της και διευκόλυνε τις συναντήσεις τους – τα στοιχεία 

λένε ότι η μόνη σχέση που θα μπορούσαν να έχουν ήταν 

γιαγιάς - εγγονού…

Από τους πιο γνωστούς θρύλους είναι, επίσης, αυτός που 

λέει ότι η Σπηλιά ήταν στρατιωτική βάση - μάλιστα, ανα-

καλύφθηκε ότι είχαν γίνει κάποια έργα στη δεκαετία του 

1970, όμως δεν υπήρξε ποτέ κάποια επίσημη εξήγηση για 

το ποιος έκανε τι. Διαδεδομένες είναι και οι ιστορίες για 

εξωγήινους, παράξενες συναντήσεις, ανεξήγητα φυσικά 

φαινόμενα κ.λπ. 

Αλλά ας μείνουμε καλύτερα στα βέβαια. Στην αρχαιότη-

τα υπήρξε εκεί ιερό του Πάνα, ενώ στα βυζαντινά χρόνια 

Σπηλιά του Νταβέλη

Ιστορία, μυστήριο 
και… ομορφιά

Είναι γνωστή από την αρχαιότητα, όταν οι Αθηναίοι λάξευαν μάρμαρο στο Πεντελικό για τα 
έργα στην Ακρόπολη. Θεωρείται ότι ήταν καταφύγιο μιας από τις πιο θρυλικές μορφές της λη-
στοκρατίας στην Ελλάδα. Λέγονται γι’ αυτήν πάμπολλες ιστορίες μυστηρίου. Αλλά το σίγουρο 
είναι πως η βόλτα στη Σπηλιά του Νταβέλη είναι από τις πιο όμορφες της πόλης.
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(11ος αιώνας) χτίστηκε το ένα από τα δύο εκκλησάκια που 

υπάρχουν σήμερα στη Σπηλιά, του Αγίου Σπυρίδωνα (το 

νότιο εκκλησάκι), ενώ το δεύτερο, του Αγίου Νικολάου (το 

βόρειο), είναι μεταγενέστερο. 

Και στα δύο εκκλησάκια υπάρχουν ίχνη τοιχογραφιών που 

χρονολογούνται χρονολογούνται στο 1234 ή 1235 μ.Χ. 

Μια τοιχογραφία με ανδρική μορφή και επιγραφή «Ο Α-

θηνών Μιχαήλ», η οποία θεωρείται ότι αποδίδει τον μη-

τροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη βρισκόταν στον Αγ. 

Σπυρίδωνα και έχει μεταφερθεί στο Βυζαντινό Μουσείο 

της Αθήνας, όπως και ο τρούλος του Αγ. Νικολάου με 

τον Χριστό Παντοκράτορα και η τοιχογραφία της Αγίας 

Αικατερίνης.

Και τα δύο εκκλησάκια, πάντως, δίνουν μια απολύτως χα-

ρακτηριστική «εμφάνιση» στην είσοδο της Σπηλιάς και σε 

κάποιους ενισχύουν την πεποίθηση ότι η ιερότητα του χώ-

ρου δικαιολογεί ακόμα περισσότερους θρύλους…

Η Σπηλιά εξερευνήθηκε στη δεκαετία του 1950 από τους 

πατέρες της σπηλαιολογίας στην Ελλάδα, Ιωάννη και Άννα 

Πετρόχειλου. Μετά την είσοδο του σπηλαίου ακολουθεί 

ένας κατηφορικός θάλαμος μήκους 112 μέτρων και μέγι-

στου πλάτους 40 μέτρων. Στο μέσον του υπήρχε βάραθρο 

15 μέτρων. Στο χαμηλότερο σημείο του θαλάμου, προς 

το τέλος του, υπάρχει δεύτερο βάραθρο με ελικοειδές ε-

πικίνδυνο πέρασμα, βάθους περίπου 10 μέτρων. Τέλος, 

στο αριστερό τοίχωμα της σπηλιάς, υπάρχει πέρασμα που 

οδηγεί σε μια εδαφική κοιλότητα με νερό, τη «Λίμνη των 

Νυμφών».

Το τελευταίο –και… σιγουρότερο- είναι πως το περπάτημα 

στη φύση του Πεντελικού, η θέα από την περιοχή, η υπο-

βλητική μεγαλοπρέπεια της σπηλιάς (φυσικά, μαζί με τους 

θρύλους που τη συνοδεύουν), η κοντινή απόσταση από 

την πόλη, αλλά και οι επιλογές… μετά (δηλαδή… κοψίδια) 

κάνουν την εκδρομή στη Σπηλιά του Νταβέλη μια εξαιρε-

τική επιλογή. Και μία μόνο από τις ομορφιές που χαρίζει 

το Πεντελικό μας.

Πώς φτάνουμε εκεί

Ακολουθούμε τον περιφερειακό δρόμο του Πεντε-

λικού μέχρι να φτάσουμε στη διασταύρωση που 

οδηγεί, αν στρίψουμε αριστερά, στο μοναστήρι του 

Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί στρίβουμε δεξιά και φτά-

νουμε σε έναν χωματόδρομο, τον δεύτερο στη σειρά 

(όπου και αφήνουμε το αυτοκίνητο καλού – κακού). 

Συνεχίζουμε με τα πόδια (υπάρχουν μερικά σημά-

δια «ΣΝ» χαραγμένα στις πέτρες) μέχρι να αποκα-

λυφθεί μπροστά μας το μεγαλοπρεπές άνοιγμα της 

σπηλιάς. Πολύ πιθανό, επίσης, να συναντήσουμε 

αναρριχητές (η περιοχή είναι… στέκι τους), που θα 

βοηθήσουν με οδηγίες αν χρειαστεί.




