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Συμβουλίου ΣΠΑΠ

Το 2020, λόγω της πανδημίας κυρίως, ήταν μια απαιτητική χρονιά για όλους και το 2021 

συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς. Παράλληλα, όλο και περισσότερο ο κόσμος αντιμετωπίζει 

και αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αυτό που πριν από 20-30 χρόνια 

έμοιαζε απλώς με «κακό σενάριο», είναι μια πραγματικότητα που απειλεί τους πάντες και τα 

πάντα. Σαφή δείγματα του προβλήματος έχουμε δει (και έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε) 

και στην Ελλάδα, φυσικά.

Αναπόφευκτα το έργο της Πολιτικής Προστασίας γίνεται πιο απαιτητικό, πιο πολύπλοκο. 

Χρειάζεται περισσότερους πόρους, περισσότερα μέσα, περισσότερο προσωπικό. Έχει ανάγκη 

από λεπτομερή οργάνωση, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ευρύτερους στόχους. Αυτό είναι πια το 

πλαίσιο στο οποίο κινείται ο ΣΠΑΠ και, παρότι ο στόχος του, το Πεντελικό όρος, φαίνεται

 «συγκεκριμένος», οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, οι πρόνοιες που πρέπει να ληφθούν 

και οι δράσεις που πρέπει να ενταθούν, είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Και αυτός είναι ο λόγος που στον ΣΠΑΠ εργαζόμαστε ακόμα πιο σκληρά, είναι η αίσθηση της 

αποστολής μας που, πολλές φορές, μας κάνει να υπερβάλλουμε εαυτούς. Και μαζί με εμάς, 

και οι υπερπολύτιμοι εθελοντές μας, που δίνουν μαθήματα αυταπάρνησης και αλτρουισμού 

σε όλους.

Στην προσπάθειά μας αυτή, πηγή ενθάρρυνσης και ουσιαστικής ενίσχυσης είναι και η 

δέσμευση της Πολιτείας (όπως αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού 

Προστασίας Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΣΠΑΠ) 

να συνδράμει ακόμα περισσότερο τον ΣΠΑΠ, όπως και αντίστοιχους συνδέσμους σε όλη την 

Ελλάδα. Προφανώς είναι περισσότερο από σημαντικό το κράτος να θέτει τις ορθές 

προτεραιότητες, να αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις του και να ενισχύει την… πρώτη γραμμή 

μάχης! Γι’ αυτό και αισιοδοξούμε για τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας: καλώς 

ή κακώς το σημείο δεν έχει επιστροφή και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Σε πρώτο επίπεδο, λοιπόν, ο ΣΠΑΠ, όπως κάθε χρονιά, είναι έτοιμος κατά το ανθρωπίνως 

δυνατό για τη νέα αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε. Σε δεύτερο επίπεδο, εργάζεται ήδη για να 

εξελιχθεί σε έναν ακόμα πιο αποτελεσματικό οργανισμό. Και στο σημείο αυτό δεν αρκεί να 

μιλήσουμε για «όφελος» του Πεντελικού, επιβάλλεται πλέον να μιλάμε για όφελος όλων και 

όλου του πλανήτη.
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το Πεντελικό μας

➔ Ποιο πιστεύετε ότι είναι το σπουδαιότερο έργο 
του ΣΠΑΠ μέχρι σήμερα; 
Η συνεισφορά του ΣΠΑΠ είναι σημαντική σε πολλά 

επίπεδα:

•  Στον τομέα της πρόληψης, με συνεχείς δράσεις όλες τις 

εποχές, όπως καθαρισμοί κοινοχρήστων πριν και κατά 

την αντιπυρική περίοδο, στελέχωση πυροφυλακίων, ε-

νημερωτικές δράσεις περιβαλλοντολογικής ευαισθητο-

ποίησης των συμπολιτών μας και βελτίωσης των δυνα-

τοτήτων της Πολιτικής Προστασίας των συμμετεχόντων 

ΟΤΑ κ.λπ. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική είναι 

η διαχρονική προσέλκυση εθελοντών που συνδράμουν 

στο συνολικό έργο της Πολιτικής Προστασίας. 

•  Στον τομέα της παρέμβασης, σημαντική είναι η ετοιμό-

τητα και η προφορά των μέσων και του εθελοντικού, 

αλλά και του εποχικού προσωπικού του ΣΠΑΠ, τόσο 

στις δασοπυροσβέσεις όσο και στους αποχιονισμούς, 

αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη απαίτηση προκύψει συ-

νέπεια φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.

•  Στον τομέα της αποκατάστασης, ο ΣΠΑΠ είναι πάντα 

διαθέσιμος να συνδράμει με κάθε διαθέσιμο μέσο και 

προσωπικό, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστα-

σης σε κάθε περιοχή και πληθυσμό που έχει πληγεί. 

Σημαντική είναι η προσφορά του ΣΠΑΠ στην ανάπλα-

ση της Πεντέλης, με διαχρονικές δράσεις αναδασώ-

σεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και με εξαιρετικά 

αποτελέσματα.

➔ Ποια είναι η εικόνα για το καλοκαίρι του 2021; 
Πόσο «προετοιμασμένο» είναι το Πεντελικό;
Εάν κρίνω από περιστατικά της χειμερινής περιόδου, που 

μόνο στον Δήμο Μαραθώνος έχουμε αντιμετωπίσει πάνω 

από 20 πυρκαγιές από μη ελεγχόμενες καύσεις κλαδευ-

τικών και χωρίς να θέλω να ακουστώ σαν μάντης κακών, 

μάλλον μας περιμένει δύσκολο καλοκαίρι. 

Το Πεντελικό βρίσκεται σε καλή κατάσταση ετοιμότητας, 

καθώς η συνολική εικόνα της Πολιτικής Προστασίας το 

τελευταίο διάστημα όλο και βελτιώνεται. Βέβαια, εάν λά-

βουμε υπόψη μας την ολοένα και εντεινόμενη κλιματική 

αλλαγή, η περαιτέρω οργάνωση της Πολιτικής Προστασί-

Ευάγγελος Δ. Κυπαρίσσης

Ο ΣΠΑΠ σε υψηλό επίπεδο
οργάνωσης και ετοιμότητας
Την πεποίθησή του ότι ο ΣΠΑΠ είναι οργανωμένος και προετοιμασμένος άρτια για την τρέχουσα 
αντιπυρική περίοδο, διατυπώνει ο κ. , Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασί-
ας & Πολιτισμού Δήμου Μαραθώνος. Μάλιστα, όπως σημειώνει, αυτό έχει επιτευχθεί εν μέσω 
των προκλήσεων της πανδημίας, αλλά και με τις ανάγκες για την προστασία του Πεντελικού 
να αυξάνονται διαρκώς. Ο κ. Κυπαρίσσης σημειώνει παράλληλα την πολυεπίπεδη δράση του 
ΣΠΑΠ, μιλά για την ιδιαίτερη σημασία του Πεντελικού για τον Δήμο Μαραθώνα και τονίζει την 
ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών – δημοτών στέλνοντας το μήνυμα «η πολιτική προ-
στασία είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας».
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ας πρέπει να είναι συνεχής επιδίωξη, καθώς οι απαιτήσεις 

τείνουν σε συνεχή βάση να αυξάνονται. Επισημαίνεται ότι 

ο παράγοντας τύχη παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά μειώ-

νεται θεαματικά από το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και 

ετοιμότητας. 

➔ Πόσο και πώς επηρεάζει τη δράση του Συνδέ-
σμου η μεγάλη υγειονομική κρίση που βιώνουμε;
Οι περιορισμοί που βιώνουμε ως κοινωνία, περισσότερο 

από ένα έτος τώρα, αλλά και οι συνακόλουθες οικονομι-

κές επιπτώσεις επηρεάζουν σημαντικά κάθε οργανισμό 

που βασίζεται στον εθελοντισμό και την επάρκεια των 

μέσων, στην εκπλήρωσης της ιερής του αποστολής να 

προασπίζει τη ζωή και την περιουσία των συμπολιτών 

μας, καθώς και του ανεκτίμητου φυσικού μας περιβάλλο-

ντος. Σε πολύ σημαντικό βαθμό έχουν μείνει πίσω, λόγω 

των μέτρων αποφυγής του συνωστισμού, όλες οι δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Όμως, η μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία των αιρετών 

και μη στελεχών του ΣΠΑΠ, υπό την άξια καθοδήγηση του 

Προέδρου του, Βλάση Σιώμου, έχει συμβάλει καθοριστικά 

ώστε, μέχρι σήμερα και πάρα τις δυσμενείς συνθήκες, 

να συνεχίζει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ο 

ΣΠΑΠ, αντιμετωπίζοντας με κάθε εναλλακτικό τρόπο ή 

διαθέσιμο μέσο τις επιπτώσεις της πανδημίας, πιστεύω 

βάσιμα ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στους Δήμους μας 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να βρίσκεται πάντα στο 

πλευρό των συμπολιτών μας. 

➔ Τι σημαίνει Πεντελικό για τον Δήμο σας; Τι μή-
νυμα θα στέλνατε στους δημότες σας, αλλά και 
στους πολίτες ευρύτερα; 
Στις βόρειες και τις ανατολικές πλαγιές της Πεντέλης α-

ναπτύσσονται σημαντικές οικιστικές περιοχές. Επιπλέον, 

στις παραπάνω εκτάσεις της Πεντέλης βρίσκεται η Λίμνη 

του Μαραθώνα και οι κύριοι εναπομείναντες δασικοί θύ-

λακες. Για τον Δήμο Μαραθώνος, λοιπόν, η Πεντέλη δεν 

είναι απλά ένας ορεινός όγκος, αλλά βασικό συστατικό της 

μορφολογικής και κλιματολογικής του υπόστασης.

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα δημοτι-

κή αρχή, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαραθώνος 

οργανώθηκε και, σε άριστη συνεργασία με όλες τις συ-

νεργαζόμενες υπηρεσίες (φυσικά και με τον ΣΠΑΠ), έχει 

καταφέρει μέχρι τώρα να διαφυλάξει στο ακέραιο τις ζωές 

και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, περιορίζοντας στο 

ελάχιστο δυνατό τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. 

Εμείς, στον Δήμο Μαραθώνα, το οφείλουμε αυτό όχι μόνο 

στους συμπολίτες μας για τη βελτίωση του ακρογωνιαίου 

παράγοντα ασφαλείας, αλλά και ως ελάχιστο φόρο τιμής 

στα αδικοχαμένα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που μας 

έπληξε το 2018.

Νομίζω ότι θα ήταν πλεονασμός να αναφερθώ στη σπου-

δαιότητα της διαφύλαξης του φυσικού μας περιβάλλο-

ντος σε μια εποχή που όσο εξελίσσεται, γίνεται όλο και 

πιο επιτακτική ανάγκη. Δεν θα σταματήσω, όμως, να ε-

παναλαμβάνω με κάθε ευκαιρία ότι η συνακόλουθη με 

την προστασία της φύσης, προστασία της ζωής και της 

περιουσίας των συμπολιτών 

μας, εξαρτάται άμεσα από την 

ατομική ευθύνη όλων μας σε 

ό,τι αφορά τα συνήθη μέτρα 

προστασίας και την επί συνε-

χούς βάσης καλλιέργεια συλ-

λογικής κουλτούρας πολιτικής 

προστασίας. Με λίγα και απλά 

λόγια: η πολιτική προστασία εί-

ναι υπόθεση και ευθύνη όλων 

μας.

Εύχομαι σε όλους μας σύντομη 

επιστροφή στην κανονικότητα 

και, με όλες τις προφυλάξεις, 

μια ομαλή αντιπυρική περίοδο!
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τα νέα του ΣΠΑΠ

Δέσμευση αρωγής στο έργο του ΣΠΑΠ            
από τον υφυπουργό Γ. Αμυρά 
Τον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία 

και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), κα-

θώς και διάφορα σημεία του Πεντελικού, 

επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Προστασί-

ας Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς στις 

18/3/2021. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων του 

Συνδέσμου τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου, Αντιπρόεδρος 

του Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος 

της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της 

ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, ο Αντιπρόεδρος 

της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του 

ΣΠΑΠ Δημήτρης 

Λιανός, το Μέλος 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου του 

ΣΠΑΠ Θανάσης 

Κρητικός, εργαζό-

μενοι και εθελοντές 

του ΣΠΑΠ.

Ο κ. Βλάσσης Σιώ-

μος ενημέρωσε τον 

Υφυπουργό για τις δραστηριότητες και τις 

δράσεις που πραγματοποιεί καθ’ όλη τη δι-

άρκεια του έτους ο Σύνδεσμος, για τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς και για 

την απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών 

στο πρώην Λατομείο Μουζάκη.

Ο κ. Γιώργος Αμυράς δήλωσε ότι γνωρίζει 

καλά τις πολύ ουσιαστικές περιβαλλοντικές 

και εκπαιδευτικές δράσεις του ΣΠΑΠ και 

τόνισε ότι θα είναι αρωγός στις προσπά-

θειες του Συνδέσμου.

Μετά την ενημέρωση στα γραφεία του Συν-

δέσμου, επισκέφθηκαν όλοι μαζί τα πρώην 

Λατομεία Μουζάκη όπου πραγματοποι-

ήθηκε επιχείρηση για την απομάκρυνση 

μπαζών και σκουπιδιών, για να αποκτήσει 

ο Υφυπουργός προσωπική άποψη για την 

υφιστάμενη κατάσταση. Μετά την ολοκλή-

ρωση της επίσκεψης του Υφυπουργού, ο 

κ. Βλάσσης Σιώμος δήλωσε μεταξύ άλλων: 

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και μας γεμίζει 

αισιοδοξία όλους εμάς Διοικητικό Συμ-

βούλιο, εθελοντές και εργαζομένους του 

ΣΠΑΠ, η επίσκεψη και οι δεσμεύσεις του 

Υφυπουργού Προστασίας Περιβάλλοντος 

στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΣΠΑΠ και 

στα πρώην Λατομεία Μουζάκη.

Στην επίσκεψή του ο Υφυπουργός ενημε-

ρώθηκε για τις δράσεις και τα προβλήμα-

τα που απασχολούν τον ΣΠΑΠ και είδε με 

τα μάτια του τη σημερινή κατάσταση του 

πολύπαθου Πεντελικού και δεσμεύτηκε ό-

τι θα είναι αρωγός στις προσπάθειες του 

Συνδέσμου.

Παράλληλα, ενημερώσαμε τον Υφυπουρ-

γό για τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε 

και πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της 

περασμένης και της φετινής χρονιάς, για τη 

βελτίωση των υποδομών πυροπροστασί-

ας, την συντήρηση των δασικών δρόμων, 

την συντήρηση, τοποθέτηση και επάνδρω-

ση Πυροφυλακίων, την πρόσληψη συμ-

βασιούχων εργαζομένων, για τις δράσεις 

πυροπροστασίας, την φροντίδα και συνεχή 

πλήρωση των υδατοδεξαμενών ελικοπτέ-

ρων που διαθέτουμε στο Πεντελικό, καθώς 

και την συνεχιζόμενη με μεγαλύτερη έντα-

ση, κοπή ξερών χόρτων σε εκτάσεις των 

Δήμων Μελών του ΣΠΑΠ. Ενημερώθηκε 

επίσης για τις δράσεις που κάνουμε προ-

κειμένου να επιτύχουμε το βασικό μας στό-

χο, που δεν είναι άλλος από το ζωντάνεμα 

του φυσικού πρασίνου και την ανάπλαση 

του Πεντελικού περιβάλλοντος, με αναδα-

σώσεις, ποτίσματα, 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 Υφυπουργό το θέμα 

της υποστελέχωσης και της υποχρημα-

τοδότησης που αποτελεί τροχοπέδη στον 

τρόπο λειτουργίας των Συνδέσμων, κυρίως 

σε επίπεδο προσωπικού πυρασφάλειας, 

αλλά και σε επίπεδο γενικού προσωπικού 

όλων των ειδικοτήτων».
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Τις εκτεταμένες εργασίες αποκομιδής 

σκουπιδιών και μπαζών από το πρώην 

Λατομείο Μουζάκη επέβλεψε ο ΣΠΑΠ α-

πό τις 18/3/2021. Οι εργασίες έγιναν 

με μηχανήματα που παρείχαν δωρεάν τα 

Συστήματα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκ-

σκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών 

της Αττικής με τη συνεργασία του ΣΠΑΠ 

και του Δήμου Πεντέλης και με την επίβλε-

ψη του Δασαρχείου Πεντέλης.

Την πρώτη μέρα της δράσης παρέστη και 

επέβλεψε τις εργασίες ο Υφυπουργός Προ-

στασίας Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος του 

Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕ-

ΔΕ Βλάσσης Σιώμος, ο οποίος ήταν παρών 

καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, δήλω-

σε σχετικά:

«Είμαστε συνεχώς εδώ υπό την καθοδή-

γηση και σε απόλυτη συνεργασία με το Δα-

σαρχείο Πεντέλης, για ακόμη μία δράση, 

αυτή του καθαρισμού, της αποκομιδής και 

απομάκρυνσης από το πρώην Λατομείο 

Μουζάκη σκουπιδιών και μπαζών που α-

συνείδητοι έχουν πετάξει εδώ και δεκαε-

τίες, μολύνοντας και καταστρέφοντας την 

ομορφιά του πεντελικού περιβάλλοντος. 

Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι, στον 

βωμό του παράνομου κέρδους, αποδει-

κνύουν ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε για το 

περιβάλλον, ούτε για τους συνανθρώπους 

τους, ούτε για τις επόμενες γενιές, ούτε καν 

για τα δικά τους παιδιά και εγγόνια.

Θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς τους 

ασυνείδητους που πετούν τα σκουπίδια 

τους και τα μπάζα τους όπου βρουν, ότι 

περιπολούμε για να αποτρέψουμε τις α-

ποτρόπαιες πράξεις τους εναντίον του 

περιβάλλοντος και να συνδράμουμε το 

Δασαρχείο και την Αστυνομία, προκειμέ-

νου να συλληφθούν οι υπαίτιοι και να υ-

ποστούν τις νομικές συνέπειες του εγκλή-

ματός τους. 

Ήδη, τις πρώτες δύο ημέρες των εργα-

σιών, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 80 

δρομολόγια φορτηγών με σκουπίδια και 

μπάζα, τα οποία οδηγούνται στο πρώην 

Λατομείο Κυριακού στο Κορωπί όπου α-

νακυκλώνονται από τα Συστήματα Ανακύ-

κλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφί-

σεων και Κατασκευών της Αττικής. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς 

τον Υφυπουργό Προστασίας Περιβάλλο-

ντος Γιώργο Αμυρά, που επισκέφθηκε τα 

πρώην Λατομεία Μουζάκη, προκειμένου 

να έχει προσωπική άποψη για την υφι-

στάμενη κακή κατάσταση, τα Συστήματα 

Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατεδαφίσεων και Κατασκευών της Αττι-

κής, για την αμέριστη αρωγή και, φυσικά, 

τα στελέχη του Δασαρχείου Πεντέλης και 

προσωπικά τον Δασάρχη Θανάση Ρέππα, 

για τη συνεχή καθοδήγηση και επίβλεψη 

των εργασιών».

Εκτεταμένες εργασίες αποκομιδής σκουπιδιών             
και μπαζών στο πρώην Λατομείο Μουζάκη
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Πολύτιμα συμπεράσματα από το 
Ελληνογερμανικό συνέδριο για την 
Πολιτική Προστασία
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 

23/3/2021 το υβριδικό διαδικτυακό συ-

νέδριο που συνδιοργάνωσαν η Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ελ-

ληνογερμανική Συνέλευση με θέμα «Κλι-

ματική Αλλαγή και Πολιτική Προστασία - 

Προκλήσεις και Προτάσεις για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση», με υψηλού πολιτικού κύ-

ρους παρουσίες. 

Στο συνέδριο τονίστηκε ο μεγάλος κίνδυ-

νος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρω-

παϊκές χώρες, λόγω των επαναλαμβανό-

μενων φυσικών καταστροφών που προ-

καλούνται εξαιτίας των επιπτώσεων που 

προκαλεί η κλιματική αλλαγή, γεγονός που 

καθιστά αναγκαίο να υπάρξει ένα σύγχρονο 

σχέδιο πρόληψης κι αντιμετώπισης πολι-

τικής προστασίας, προσαρμοσμένο στις 

ιδιαιτερότητες κάθε κράτους.

• Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-

στεργίου, επισήμανε ότι στο Δημόσιο και 

στους Δήμους αρχίζει να γίνεται αντιληπτή 

αυτή η νέα πραγματικότητα της κλιματικής 

αλλαγής, γι’ αυτό και δρομολογούνται αλ-

λαγές στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας 

της χώρας, όπως άλλωστε έχει ζητήσει ε-

δώ και καιρό η αυτοδιοίκηση, μαζί με τον 

θεσμικό εκσυγχρονισμό των αρμοδιοτή-

των μεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης. Για 

να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται: εξοπλισμός 

των Δήμων με σύγχρονα μέσα και υλικοτε-

χνική υποδομή, σύγχρονο και ευέλικτο θε-

σμικό πλαίσιο, απλοποίηση της νομοθεσίας 

για τον καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών, 

αλλαγή της νομοθεσίας για τον καθαρισμό 

οικοπέδων, ακόμη μεγαλύτερη απλοποίη-

ση για την καταβολή αποζημιώσεων στους 

πληγέντες.

• Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι-

κών Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στην 

ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή 

και τη ρητή δέσμευση του Πρωθυπουρ-

γού Κυριάκου Μητσοτάκη για τερματισμό 

χρήσης λιγνίτη έως το 2028, τη χρήση Α-

νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 60% 

έως το 2030 και την απαγόρευση χρήσης 

ορισμένων πλαστικών μίας χρήσης μέχρι 

τον Ιούλιο του 2021. Επίσης τόνισε ότι α-

ναδιοργανώνεται η Πολιτική Προστασία και 

ενισχύονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία για 

τη στήριξη Δήμων και Περιφερειών. Ο κ. 

Πέτσας αναφέρθηκε και στη θεσμοθέτη-

ση πρακτικών για την άμεση οικονομική 

ανακούφιση πληγέντων. Τέλος, τόνισε ότι 

πρέπει να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί 

και η λογική της ασφάλισης περιουσιών για 

φυσικές καταστροφές.

• Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός Εντε-

ταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέ-

λευση Norbert Barthle τόνισε ότι η συνε-

χής ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας 

θα συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση 

των προβλημάτων. Είναι εμπεδωμένο πλέ-

ον ότι η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι 

δίπλα στην Ελλάδα και τους Δήμους και σε 

περιόδους κρίσης, αλλά και κάθε στιγμή 

για την οργάνωση πρακτικών που θα μας 

κάνουν όλους να νιώθουμε πιο ασφαλείς.

• Ο Κοινοβουλευτικός Εσωτερικών Υπο-

θέσεων της Γερμανίας Stephan Mayer 

αναφέρθηκε στην ανάγκη αλληλεγγύης 

των δύο χωρών, αλλά και όλων των ευρω-

παϊκών κρατών, αφού η κλιματική αλλαγή 

έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην 

Ευρώπη και τόνισε ότι πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στην πρόληψη, αλλά και να 

ενισχυθεί το εθελοντικό κίνημα που πάντα 

παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

κρίσεων και καταστροφών.

• Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 

Πατούλης τόνισε ότι χρειάζεται αναμόρ-

φωση του θεσμικού πλαισίου που θα ξε-

καθαρίζει τις αρμοδιότητες και τους ανα-

γκαίους πόρους στο θέμα της Πολιτικής 

Προστασίας, και επισήμανε ότι η Πολιτική 

Προστασία του μέλλοντος δεν μπορεί να 

φτιαχτεί με πρακτικές και θεσμικό πλαίσιο 

του παρελθόντος.

• Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας της ΚΕΔΕ, Αντιπρόεδρος του 

Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Πρό-
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εδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος επικε-

ντρώθηκε στο θεσμικό επίπεδο (με βάση 

τον Νόμο 4662/2020), με τη συμπλή-

ρωση και επίλυση επιμέρους ζητημάτων 

που έχουν εντοπιστεί, αλλά και όσων προ-

έκυψαν από τη διαχείριση της πανδημίας, 

τα οποία στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης πρέπει να πάρουν χαρα-

κτήρα ρύθμισης. Τόνισε επίσης την ανάγκη 

συμπλήρωσης του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου, όπου παρουσιάζεται σύγχυση 

ή επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Ταυτόχρονα 

επισήμανε ότι απαιτείται η διεύρυνση του 

ρόλου των Δήμων στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της δημόσιας Πολιτικής Προ-

στασίας, τη δημιουργία ισχυρών τοπικών 

δομών και μηχανισμών Πολιτικής Προστα-

σίας και τη διασφάλιση της χρηματοδότη-

σής τους για την ενίσχυση της επιχειρησι-

ακής τους ικανότητας για την άσκηση του 

ρόλου αυτού. Στο επιχειρησιακό επίπεδο, 

με την εκπόνηση και εφαρμογή τριετούς 

Επιχειρηματικού Σχεδίου Συλλογικής Υ-

ποστήριξης των Φορέων του Συστήματος 

Διακυβέρνησης της δημόσιας πολιτικής 

προστασίας για την εφαρμογή της μεταρ-

ρύθμισης. Τόνισε ακόμα ότι οι Περιφέρει-

ες και οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν ένα 

σχέδιο δράσης με βάση τα περιφερειακά 

σχέδια, που θα πρέπει να εξειδικεύονται 

περαιτέρω σε τοπικό επίπεδο και να κατα-

λήγουν σε ιεραρχημένα έργα και δράσεις 

που θα ενισχύουν, θα συμπληρώνουν και 

θα θωρακίζουν τις τοπικές υποδομές από 

κάθε κατηγορία κινδύνου. 

• Στη διασύνδεση της κλιματικής αλλαγής 

και της Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε 

ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμι-

κής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 

και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 

του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι έχουμε ολοένα 

αυξανόμενη εκδήλωση καταστροφών και 

κρίσεων, ενώ αυξάνεται παγκόσμια και η 

ανησυχία για τις επιπτώσεις αυτών των 

κρίσεων. Εν κατακλείδι, ο κ. Λέκκας ση-

μείωσε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε 

στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις σε ό,τι 

αφορά τις φυσικές καταστροφές λαμβάνο-

ντας τα εξής υπόψη: 1. Την πολυπλοκότητα 

- συνθετότητα των κινδύνων και κρίσεων 

καταστροφών. 2. Την εμφάνιση νέων μορ-

φών κινδύνων. 3. Τις καταστροφές κατά τη 

διάρκεια εξελισσόμενων καταστροφών και 

κρίσεων. 4. Τις καταστροφές και κρίσεις σε 

ειδικές γεωγραφικές περιοχές. 6. Τις περι-

βαλλοντικές επιπτώσεις από τις καταστρο-

φές. 7. Τη συσχέτιση των καταστροφών 

και των γεωπολιτικών κρίσεων για την 

επίτευξη ουσιαστικού εκσυγχρονισμού και 

εφαρμογής ενός νέου και αποτελεσματικού 

συστήματος πολιτικής προστασίας.

• Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερει-

ών Γερμανίας Dr Klaus Ritgen επεσήμανε 

πως στα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας, 

Προστασίας από Καταστροφές, όπως ονο-

μάζεται στη Γερμανία, υπάρχει νομοθεσία 

που τη ρυθμίζει σε επίπεδο ομόσπονδων 

κρατιδίων και τα νομοθετικά πλαίσια που 

ισχύουν στα κρατίδια έχουν πολλές ομοιό-

τητες μεταξύ τους. Σχετικά με το ποιο κρα-

τικό επίπεδο αναλαμβάνει την αρμοδιότητα 

ενός συμβάντος μιας καταστροφής, εξή-

γησε ότι τα κρατίδια έχουν μεταφέρει την 

αρμοδιότητα αυτή στις επαρχίες και στους 

δήμους, δηλαδή στο επίπεδο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, με σαφείς κανόνες και συ-

γκεκριμένα μέτρα. Αν υπάρχει καταστροφή 

μεγαλύτερης κλίμακας, τότε υπάρχουν και 

τα διαθέσιμα μέσα της Ομοσπονδίας που 

μπορεί να αιτηθεί μια επαρχία μέσω της δι-

αδικασίας αμοιβαίας συνδρομής, αλλά και 

οργανισμός τεχνικής αρωγής και η Πυρο-

σβεστική Υπηρεσία.

• Ο Σπύρος Γεωργίου, Διευθυντής Διε-

θνών Σχέσεων και υπεύθυνος του RescEU, 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-

στασίας, σημείωσε ότι μέχρι το τέλος του 

2023 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα «Α-

σπίδα» από το οποίο θα ωφεληθούν και οι 

Δήμοι της χώρας, καθώς θα τους παρα-

χωρηθούν μηχανήματα έργου, και τόνισε 

την άριστη συνεργασία μεταξύ της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των 

Δήμων όλης της χώρας, ιδιαίτερα σήμερα 

με την πανδημία. Τέλος, ανέφερε ότι χά-

ρη στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής 

Προστασίας ReskEU, έχει δημιουργηθεί 

δίκτυο προστασίας από την πανδημία και η 

χώρα μας έχει δημιουργήσει ειδική αποθή-

κη με 100% χρηματοδότηση από την Ε.Ε., 

πλήρως εξοπλισμένη με υλικά προστασίας 

για την αντιμετώπιση αναγκών.

• Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ενότη-

τας Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-

κης και Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης 

Μαυρίδης επισήμανε ότι οι χιονοπτώσεις 

και τα πλημμυρικά φαινόμενα στους ποτα-

μούς Έβρο και Άρδα τείνουν να αποτελούν 

καθημερινότητα για τον Δήμο Ορεστιάδας. 

Ωστόσο, τόνισε ο κατακερματισμός των αρ-

μοδιοτήτων από τη μία και ο ελλειμματικός 

διακρατικός συντονισμός δράσεων πρόλη-

ψης των πλημμυρικών φαινομένων και στη 

συνέχεια η αντιμετώπισή τους προβάλλουν 

επιτακτική την ανάγκη να δρομολογηθούν 

άμεσες λύσεις των προβλημάτων.
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Η Πολιτική Προστασία υπόθεση όλων
Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πα-

γκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας από 

τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας 

(ICDO). Στην Ελλάδα το 1995, καθιερώ-

θηκε θεσμικά η Πολιτική Προστασία με την 

ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας. 

Η Πολιτική Προ-

στασία αποτελεί 

θεσμό με ιδιαίτε-

ρη σημασία στις 

μέρες μας, καθώς 

οι σύγχρονες κοι-

νωνίες εκτίθενται 

ολοένα και πε-

ρισσότερο σε κά-

θε είδους κινδύ-

νους -φυσικούς 

και τεχνολογικούς- λόγω της κλιματικής 

αλλαγής, αλλά και της αστικής και βιομη-

χανικής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, 

η Πολιτική Προστασία, στο σύγχρονο πο-

λιτισμό μας, αποτελεί το θεσμό συνένωσης 

των δυνάμεων όλων των πολιτών έναντι 

φυσικών και ανθρωπογενών απειλών ή 

κινδύνων.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 

Πολιτικής Προστασίας 2021, ο Πρόεδρος 

του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία 

και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Α-

ντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 

και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας της 

ΚΕΔΕ Βλάσσης 

Σιώμος, δήλωσε:

«Στη σημερινή 

εποχή, που ολό-

κληρη η υφήλι-

ος δοκιμάζεται 

από τις ευρείες 

επιπτώσεις της 

Covid 19 ,της 

κλιματικής αλλα-

γής και των περιβαλλοντικών καταστρο-

φών, ο ρόλος της Παγκόσμιας Ημέρας 

της Πολιτικής Προστασίας αναδεικνύεται 

ως ιδιαίτερα σημαντικός για την κοινωνι-

κή συνοχή και ισορροπία, δεδομένου ότι 

κύριος σκοπός και επιδίωξη της Πολιτικής 

Προστασίας είναι η μείωση αυτών ακρι-

βώς των επιπτώσεων που μπορούν να δι-

αταράξουν ανά πάσα στιγμή την κοινωνική 

λειτουργία.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αναφορά στον θε-

σμό της Πολιτικής Προστασίας δεν θα 

πρέπει να παραγνωρίζει τη σημαντική συ-

νεισφορά των εθελοντών, των ανθρώπων 

που, είτε στο πλαίσιο εθελοντικών οργα-

νώσεων είτε μεμονωμένα, την κρίσιμη 

στιγμή της καταστροφής προσφέρουν με 

αυταπάρνηση το ανθρωπίνως δυνατόν.

Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να απευθύνω 

ένα τεράστιο ευχαριστώ και πολλά συγχα-

ρητήρια προς τους εθελοντές που με αυτα-

πάρνηση, ανιδιοτέλεια και πολλές φορές εις 

βάρος του προσωπικού και οικογενειακού 

τους διαθέσιμου χρόνου, συνεισφέρουν 

στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας, 

όπως επίσης και προς τους εντεταλμένους 

φορείς της Πολιτείας, το Πυροσβεστικό 

Σώμα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Σώμα-

τα Ασφαλείας, το ΕΚΑΒ κ.λπ. για την αίσθη-

ση καθήκοντος που τους διακρίνει κατά την 

καθημερινή άσκηση του λειτουργήματος 

που προσφέρουν στην κοινωνία».

«Δεν ξεχνάμε τα αδέσποτα ζώα»
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 

Αδέσποτων Ζώων 2021 στις 4/4/2021, 

ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για 

την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελι-

κού (ΣΠΑΠ), Αντιπρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης 

Σιώμος δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ 

άλλων:

«Αυτές τις κρίσιμες ώρες για την ανθρω-

πότητα η σκέψη όλων μας βρίσκεται κο-

ντά στους ανθρώπους που είναι θύματα 

της πανδημίας. Ευχή μας να τελειώσει 

αυτή η τραγωδία σύντομα. Η δύναμή μας 

για να επιβιώσουμε είναι η αγάπη. Ό,τι με 

αγάπη δημιουργεί ο άνθρωπος, με αγάπη 

το προσφέρει στον συνάνθρωπό του και 

το περιβάλλον του. Αυτές τις ώρες οφεί-

λουμε να δείχνουμε την ανθρωπιά μας και 

την αγάπη μας στα αδέσποτα ζώα, επειδή 

εξαρτώνται απόλυτα από μας. 

Η παραμονή μας στο σπίτι πιθανά να ο-

δηγεί στην παραμέλησή τους. Από την 

άλλη πλευρά, βλέπουμε τα ζώα να είναι 

για άλλη μια φορά ο πιο καλός φίλος του 

ανθρώπου. Φροντίζουμε, λοιπόν, τα αδέ-

σποτα ζώα της περιοχής μας με τους εξής 

τρόπους:

• Βάζω λίγη τροφή και νερό στα αδέσποτα 

ζώα.

• Προσφέρω τροφές στη φιλοζωική οργά-

νωση της περιοχής μου.

• Στειρώνω το σκύλο ή τη γάτα μου.

• Υιοθετώ αδέσποτα ζώα. 

• Ευαισθητοποιώ φιλοζωικά τους συναν-

θρώπους μου και κυρίως τα παιδιά

Δεν ξεχνάμε, λοιπόν, τα αδέσποτα ζώα, 

φροντίζοντάς τα, δείχνοντάς τους την α-

γάπη μας για αυτά!»
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Τιμή στους ήρωες του ’21
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για 

την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελι-

κού (ΣΠΑΠ), Αντιπρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης 

Σιώμος κατέθεσε το στεφάνι του Συνδέ-

σμου για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στη 

Νέα Πεντέλη και δήλωσε σχετικά:

«Αυτή την ξεχωριστή πανηγυρική ημέρα 

που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821, στεκόμαστε όλοι με 

συλλογισμό και περίσκεψη, απέναντι στην 

εθνική μας ιστορία, η οποία καθημερινά 

διαστρεβλώνεται, παραποιείται και χρησι-

μοποιείται κατά το δοκούν. Η Επανάσταση 

του 1821 στόχευε στην ανάκτηση μιας χα-

μένης ελευθερίας και μιας χαμένης δόξας. 

Παράλληλα, όμως, ήταν η προσπάθεια για 

την ανάσταση ενός έθνους και ταυτόχρονα 

η ελπίδα του για έναν καλύτερο κόσμο. 

Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα εκείνους που με 

αυταπάρνηση θυσιάστηκαν για τη λευτεριά, 

την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. 

Οφείλουμε στα παιδιά μας, στους γονείς 

μας και την κοινωνία ολόκληρη να στα-

θούμε στο ύψος των περιστάσεων και 

ακολουθώντας το παράδειγμα των ηρω-

ικών προγόνων μας, να βάζουμε το “εμείς” 

πάνω από το “εγώ” και αυτό να εμπνέει και 

να οδηγεί την πορεία μας.

Οφείλουμε να σταθούμε ο καθένας από ε-

μάς και όλοι μαζί ταυτόχρονα ανάχωμα και 

ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτούς 

που επιβουλεύονται την εθνική μας κυρι-

αρχία, αλλά και απέναντι σε αυτούς που 

ξεπουλούν την ιστορία τις παραδόσεις και 

τον πολιτισμό μας.

Παράλληλα, γιορτάζουμε μια μεγάλη γιορτή 

της Χριστιανοσύνης, τον Ευαγγελισμό της 

Θεοτόκου, που αποτελεί το χαρμόσυνο μή-

νυμα για την Έλευση του Θεανθρώπου και 

τη Λύτρωση από την αιώνια αμαρτία.

Εμείς, σήμερα, στη δύσκολη συγκυρία που 

διανύουμε, οφείλουμε να πορευθούμε με 

ενότητα και ομόνοια, να παραμείνουμε πι-

στοί στις αρχές και αξίες των προγόνων 

μας και να υπερασπιστούμε με πάθος και 

αυταπάρνηση όσα εκείνοι με την θυσία 

τους μας παρέδωσαν. 

Δόξα, τιμή και ευγνωμοσύνη σε όλους ε-

κείνους τους ήρωες προγόνους μας, οι 

οποίοι συνετέλεσαν στην ανάσταση και το 

μεγαλείο του Έθνους μας».

Ο ΣΠΑΠ συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά 

στην εκστρατεία της WWF «Ώρα της Γης»! 

Το Σάββατο 27 Μαρτίου έσβησε όλα τα 

φώτα για μία ώρα, από τις 20:30 μ.μ. έως 

τις 21:30 μ.μ., για να στείλει μήνυμα για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Το φετινό 

μήνυμα της WWF ήταν «Στέλνουμε ένα η-

χηρό μήνυμα για μια νέα αρχή».

Με την ευκαιρία της εφετινής εκστρατείας 

ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος του 

Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕ-

ΔΕ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε: «Η Ελλάδα 

συμμετέχει στην εκστρατεία της WWF, που 

ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλί-

ας, όπου σχεδόν 2 εκατομμύρια σπίτια και 

επιχειρήσεις υπερασπίστηκαν την ανάγκη 

για σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και 

στάθηκαν ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 

Ο αριθμός των πόλεων σε ολόκληρο τον 

κόσμο που έχουν δεσμευθεί και συμμετέ-

χουν σε αυτήν την κίνηση αυξάνει σημαντι-

κά χρόνο με τον χρόνο προσθέτοντας όλο 

και περισσότερους στον αγώνα για ένα 

καλύτερο περιβαλλοντικό αύριο. Ο ΣΠΑΠ 

συμμετέχει και φέτος στην εκστρατεία αυ-

τή της WWF και καλεί τους εθελοντές του, 

αλλά και όλους όσους νοιάζονται για το 

περιβάλλον και τη φύση να συμμετέχουν. 

Εντείνουμε τις προσπάθειες μας, συμβάλ-

λουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε κάθε 

δράση που στοχεύει στην αφύπνιση όλων 

μας για το μέλλον του πλανήτη!».

«Ώρα της Γης» και για τον ΣΠΑΠ
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Η Νταού Πεντέλης (όπως είναι πιο γνωστή) είναι συνυφασμένη με το Πεντελικό και ο πιο συνη-
θισμένος προορισμός για όσους επισκέπτονται την περιοχή. Όμως, η τοποθεσία της, η ιστορία 
της, η αρχιτεκτονική της κάνουν την Ιερά Μονή Παντοκράτορος μοναδική στην Ελλάδα.

το Πεντελικό μας

Ιερά Μονή Παντοκράτορος 
«Ταώ» (Νταού) Πεντέλης

Ταξίδι κατάνυξης στην ιστορία

Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος «Ταώ» (Νταού) Πεντέλης 

βρίσκεται κτισμένη σε ρεματιά της ανατολικής πλευράς 

του Πεντελικού όρους, σε απόσταση 20 περίπου χλμ. από 

το κέντρο της Αθήνας. Η αρχιτεκτονική του πανύψηλου 

ναού της είναι μοναδική σε σχέση με τα καθιερωμένα 

πρότυπα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να διαφέρει ριζικά 

στην όψη από όλους τους υπόλοιπους ελληνορθόδοξους 

ναούς. Ο διπλανός πύργος, χτισμένος σε ανάλογο στυλ, 

τονίζει επιπλέον την ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής αυ-

τής, που χαρακτηρίζει την πρώτη οικοδόμηση της μονής 

μεταξύ 9ου και 10ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου, 

όπως αναφέρουν οι ειδικοί, συγκεντρώνει βυζαντινά, 

φράγκικα και ιβηρικά στοιχεία, ενώ ο εξαγωνικός τρούλος 

του ναού είναι μοναδικός στην Ελλάδα. 

Η μονή ιδρύθηκε και λειτούργησε ως ανδρικό κοινόβιο. 

Σύμφωνα με την παράδοση, η μονή ακολουθούσε το 

Στουδίτικο τυπικό στην τέλεση της Θείας Λατρείας φέρ-

νοντας στην Αττική το τυπικό των Ακοιμήτων της Κων-

σταντινούπολης, δηλαδή την τέλεση όλων των ιερών 

ακολουθιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Για τον 

λόγο αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι 

ο κυρίως ναός της μονής διέθετε οκτώ συνολικά Αγίες 

Τράπεζες ώστε να είναι δυνατή η εκ περιτροπής τέλεση 

τρίωρου όρθρου και θεία λειτουργίας σε καθεμία από 

αυτές, δεδομένου ότι οι κανόνες της Εκκλησίας απαγο-

ρεύουν την τέλεση Θείας Λειτουργίας για δεύτερη φορά 

την ίδια μέρα στην ίδια Αγία Τράπεζα.

Η μεγάλη καταστροφή
Το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Σαρακηνούς και 

ανοικοδομήθηκε τον 12ο μ.Χ. αιώνα από τον Νικόλαο Κα-

ματερό. Το 1465 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ξανά τη μονή, η 

οποία ανοικοδομήθηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά, το 1575, 

από δύο πλούσιους Αθηναίους και, έχοντας περίπου 150 

μοναχούς, συγκέντρωσε φήμη και πλούτο, που όμως φαί-

νεται ότι προκάλεσαν φθόνο και την τρίτη καταστροφή 
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της. Το 1680, ανήμερα της γιορτής του Πάσχα, κάποιος 

υπηρέτης της μονής (σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, υπη-

ρέτης «ανταγωνιστικής» μονής) μέσα από κρυφό πέρα-

σμα οδήγησε Αλγερινούς πειρατές από τη Ραφήνα όπου 

είχαν πλευρίσει. Εκείνοι αιφνιδίασαν τους μοναχούς που 

γιόρταζαν την Ανάσταση και τους κατέσφαξαν όλους (179 

συνολικά) πλην ενός ιερέα και ενός μοναχού που έλειπαν 

για να κάνουν Ανάσταση σε ένα από τα Μετόχια της Μονής 

(Μετόχη Χεροτσακούλη). Η λεηλασία του μοναστηριού ή-

ταν ολοσχερής και έκτοτε έμεινε έρημο και ακατοίκητο.

Η αναγέννηση
Το μοναστήρι λειτούργησε και πάλι το 1963, ως γυναι-

κεία κοινοβιακή μονή όταν χτίστηκαν μερικά κελιά και ε-

γκαταστάθηκαν οι μοναχές με Ηγουμένη τη Γερόντισσα 

Στυλιανή Καρατζογιάννη. Σταδιακά η μονή ξαναχτίστηκε 

και απέκτησε τη νέα της αίγλη. Το εντυπωσιακό είναι ότι 

τον Σεπτέμβριο του 1965, κατά τη διάρκεια εργασιών στη 

μονή, ανακαλύφθηκαν οι τάφοι των μοναχών που είχαν 

σφαγιαστεί από τους πειρατές. Τα Άγια και Θαυματουργά 

Λείψανα πλέον φυλάσσονται σε λάρνακα στον πρόναο του 

Καθολικού και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Το 1992 

οι 179 μοναχοί που μαρτύρησαν, με απόφαση του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου και της Συνόδου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος εντάχθηκαν στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και 

η μνήμη τους τιμάται την Τρίτη της Διακαινησίμου. Στη 

μνήμη των 179 μοναχών που μαρτύρησαν έχει ανεγερθεί 

δίπλα στο ιστορικό μοναστήρι μεγαλοπρεπής ναός, που 

φέρει πλέον το όνομα των οσίων 179 μοναχών. 

Το (ασυνήθιστο) όνομα

Ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετά τους ειδικούς είναι η 

προέλευση του ονόματος «Ταώ» της μονής, το οποίο παραφθάρηκε 

σε «Νταού». Κάποιο μελετητές (Καμπούρογλου, Ορλάνδος κ.ά.) έχουν 

αποδώσει την ονομασία «Ταώ» σε σύμβολα που ήταν χαραγμένα σε 

υπέρθυρο της μονής και συνδέονται είτε με θεολογική αναφορά είτε με κάποιον από 

τους κτίτορες της μονής. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι η ονομασία της Μονής 

προέρχεται από μονόγραμμα – έμβλημα (ΤΑ-Ω) που είναι χαραγμένο στο μάρμαρο 

του υπαίθριου της Μονής (βλέπε εικόνα) και σημαίνει ότι η Μονή είναι αφιερωμένη 

στον Παντοκράτορα Ιησού Χριστό. Το μεν Τ σημαίνει το σταυρικό πάθος του Ιησού 

Χριστού, το δε Ω παριστά Αυτόν ως Παντοκράτορα.
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το Πεντελικό μας

Κωνσταντίνος Χρυσικός

Ο εθελοντισμός 
είναι στάση ζωής

➔ Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε εθελοντικά με τον 
ΣΠΑΠ;
Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην περιοχή, γνωρίζω 

από πρώτο χέρι την αγωνία να παραμείνει ζωντανός πνεύ-

μονας πρασίνου το βουνό και συμμετείχα από πολύ μικρός 

με την οικογένειά μου σε δράσεις φύλαξης, αναδάσωσης 

και ποτίσματος, που διοργάνωνε κυρίως ο ΣΠΑΠ αλλά και 

άλλοι φορείς. Μάλιστα, για τη συστηματική εθελοντική μου 

συμμετοχή, βραβεύτηκα το 2016 σε ηλικία σχεδόν 14 ε-

τών ως ο νεότερος εθελοντής του Συνδέσμου.

➔ Ποια είναι τελικά η μεγαλύτερη ικανοποίηση που 
μπορεί να αντλήσει κάποιος από τον εθελοντισμό;
Όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στον εθελοντισμό πρέ-

πει ν’ αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις. Χρειάζεται δέσμευση 

και υπευθυνότητα. Μέσα από τον εθελοντισμό αναπτύσεις 

το αίσθημα της αλληλεγγύης, αποκτάς νέες γνώσεις και 

εμπειρίες, δημιουργείς φιλίες, αλλά κυρίως παίρνεις μεγά-

λη ικανοποίηση όταν έχεις συμβάλει στην αποφυγή ή την 

ελαχιστοποίηση μιας καταστροφής, στην παροχή βοήθειας 

σε συμπολίτες μας ή στην αποκατάσταση και ανάπλαση 

μιας περιοχής. Ακούγεται ίσως τετριμμένο, αλλά ο εθελο-

ντισμός για μένα είναι στάση ζωής.

➔ Υπάρχει κάποια χαρακτηριστική στιγμή που θυ-
μάστε από τη δράση σας στο Πεντελικό;
Όπως είναι λογικό, όταν ασχολείσαι με δράσεις που αφο-

ρούν σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, υπάρχουν ευχά-

ριστες και δυσάρεστες στιγμές. Θα επιλέξω να αναφερθώ 

σε μια πρόσφατη, το περασμένο καλοκαίρι, όταν χρειάστη-

κε να επέμβουμε σε φωτιά στην περιοχή του Κοκκιναρά, 

όπου πριν από περίπου 10 χρόνια είχα συμμετάσχει σε 

αναδάσωσή της. Τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα. Θυμός 

γι’ αυτό που συνέβαινε και ικανοποίηση γιατί προλάβαμε 

τη φωτιά και δεν πήρε διαστάσεις.

➔ Όπως έχετε γνωρίσει το Πεντελικό, υπάρχει κά-
ποιο μέρος που θα συνιστούσατε ως το πιο όμορφο;
Η Πεντέλη είναι ένα ιστορικό και όμορφο βουνό. Δέχε-

ται καθημερινά επισκέπτες για διάφορες δραστηριότητες. 

Θεωρώ πως ένα από τα ομορφότερα τοπόσημά της είναι 

η Σπηλιά του Νταβέλη και η Οδός Λιθαγωγίας (ο αρχαίος 

δρόμος που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά του πε-

ντελικού μαρμάρου), που περνά λίγα μέτρα παρακάτω. Αυ-

τά τα σημεία αναδεικνύουν την ιστορικότητα του χώρου.

➔ Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους συμπο-
λίτες μας;
Σε μια περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή μάς θυμίζει όλο 

και πιο έντονα τη σημασία της προστασίας του περιβάλ-

λοντος, θα ήθελα να παρακινήσω τους συμπολίτες μας να 

συνδράμουν σε εθελοντικές δράσεις και να επισκέπτονται 

με σεβασμό το βουνό. Να θυμούνται πως οι εθελοντές 

αγωνιζόμαστε νυχθημερόν για τη διαφύλαξη του φυσικού 

αυτού πλούτου και ζητάμε την αρωγή τους για την επίτευ-

ξη αυτού του στόχου. 

Το τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΠΑΠ «Το Πεντελικό μας» έχει τη χαρά και την τιμή να 
φιλοξενεί έναν… γεννημένο εθελοντή για την προστασία και τη φύλαξη του Πεντελικού: ο 
Κωνσταντίνος Χρυσικός (φοιτητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) βραβεύθηκε το 2016, σε ηλικία μόλις 14 χρόνων τότε, ως 
ο νεότερος εθελοντής του Συνδέσμου. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, έχει διπλή και… τριπλή αξία 
το μήνυμα που στέλνει σε όλους μας: σεβαστείτε και προστατέψτε το Πεντελικό – ελάτε να μας 
βοηθήσετε και εσείς!






