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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, εντοπίζονται και καταγράφονται οι θέσεις καθώς και οι χρησι-
µοποιούµενες µέθοδοι και τεχνικές εξόρυξης µαρµάρου, στην νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού 
όρους. Καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στη γεωλογική-γεωµορφολογική δοµή καθώς και των χρήσεων γης, στην εγγύς περιο-
χή των αργούντων, σήµερα, λατοµείων του Πεντελικού όρους, σε συνδυασµό µε τις διάφορες πε-
ριόδους ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηριότητας, από τους αρχαίους χρόνους µέχρι σήµερα. 
Επίσης, αναφέρονται οι επιπτώσεις που έχει υποστεί το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της λειτουρ-
γίας της εξορυκτικής δραστηριότητας και µετά την παύση της. Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
από τις δραστηριότητες αυτές, περιλαµβάνονται: α. µεταβολές της µορφολογίας του ανάγλυφου, β. 
διαφοροποίηση των συνθηκών διάβρωσης του εδάφους, γ. διαταραχή του υδρολογικού καθεστώ-
τος, δ. δηµιουργία σκόνης, ε. παραγωγή θορύβου και δονήσεων, στ. διατάραξη των φυσικών οικο-
συστηµάτων και ζ. αισθητική αλλοίωση του τοπίου. 

Λέξεις Κλειδιά: Εξόρυξη µαρµάρου, Περιβάλλον, Πεντελικό όρος, Χρήσεις γης, Βλάστηση. 
 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι φυσικές διεργασίες που συµµετέχουν στη διαµόρφωση του γεωλογικού – γεωµορφολογικού 
περιβάλλοντος, είναι κατά κανόνα βραδείες, σε αντίθεση µε τις σύγχρονες ανθρωπογενείς επεµβά-
σεις (εξορυκτικές, λατοµικές, κλπ), οι οποίες συνήθως εξελίσσονται µε ταχύ ρυθµό, χρησιµοποιώ-
ντας βελτιωµένο τεχνολογικά εξοπλισµό, µέσα και τεχνικές. Σήµερα, σε αντίθεση µε το παρελθόν, 
στις εξορυκτικές δραστηριότητες χρησιµοποιούνται µηχανήµατα, που εξορύσσουν και διακινούν τα-
χύτατα σηµαντικές ποσότητες υλικών (ογκοµάρµαρα, λατύπη, κλπ), δηµιουργώντας µεγάλου µεγέ-
θους κοιλότητες, τις αποκαλούµενες «νταµάρια», οι οποίες προσδίδουν διαφορετική µορφή στο το-
πίο, αλλοιώνοντας το ανάγλυφο και τις γεωµορφές, µε ευµεγέθη κενά βλάστησης, ενώ ταυτόχρονα 
προκαλούν µεταβολές στις χρήσεις γης της εγγύς περιοχής. Στις διεργασίες αυτές, προστίθενται και 
οι φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, κλπ), που επιδεινώνουν την κατάσταση του φυσικού περιβάλ-
λοντος. Θετικό στοιχείο, για την προστασία του περιβάλλοντος του Πεντελικού όρους, αποτελεί η 
λήψη µέτρων, τα οποία προβλέπονται από το Νόµο 386/76 και το Προεδρικό διάταγµα 755/88 και 
σταδιακά εφαρµόζονται και στην πράξη, τόσο µε την παύση της εξορυκτικής δραστηριότητας, σε 
τµήµατα του Πεντελικού όρους, όσο και µε την εφαρµογή ειδικών διατάξεων της δασικής νοµοθεσί-
ας, σχετικών µε την υποχρέωση για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. 

Η περιοχή της Πεντέλης στην Αττική, από την οποία εξορύσσεται το χιονόλευκο µέχρι τεφρού 
χρώµατος, Πεντελικό µάρµαρο, κατατάσσεται µεταξύ των αξιολογότερων της χώρας, ως προς τα 
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αποθέµατα και την ποιότητά του. Η εξορυκτική δραστηριότητα στην Πεντέλη, είναι γνωστή από την 
αρχαιότητα (Νέζης 2002), ενώ αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τους κλασικούς και τους ρωµαϊκούς 
χρόνους, προσφέροντας προϊόντα κατάλληλα για δοµικά υλικά και για τη γλυπτική, που κυρίως ε-
στιάζουν στη χρησιµοποίηση του «λευκού Πεντελικού µάρµαρου», για την κατασκευή του Παρθε-
νώνα, του Ερεχθείου, των προπυλαίων της Ακρόπολης, του Θησείου, του ναού του Ολυµπίου ∆ιός, 
και της Ακαδηµίας Αθηνών, στους νεώτερους χρόνους. 

Τα στοιχεία της έρευνας, αφορούν στις µεταβολές στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα, στις 
αλλαγές των χρήσεων γης, σε ότι αφορά στη βλάστηση καθώς και στις γεωµορφές και τη φυσιο-
γνωµία του ανάγλυφου, που διαφοροποιήθηκαν µε την ανάπτυξη της λατοµικής-εξορυκτικής δρα-
στηριότητας, η οποία άρχισε το 570 π. Χ και συνεχίστηκε στην νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού 
όρους, µέχρι το 1976. Επίσης αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε τις  µεταβολές που επήλθαν µετά 
την παύση της εξορυκτικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα κατά την περίοδο, µετά το έτος 2000, οπό-
τε τα αργούντα λατοµεία, αποτέλεσαν τους αποθεσιοθάλαµους, για την εναπόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής των κατασκευαζόµενων οδικών αξόνων ταχείας κυκλοφορίας της Αττικής. 

2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

2.1 Μέθοδος έρευνας  
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, προσδιορίζονται οι θέσεις και οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι 

εξόρυξης µαρµάρου, στην νοτιοδυτική πλευρά του ορεινού όγκου της Πεντέλης. Για την καταγραφή 
της υφιστάµενης κατάστασης περιβάλλοντος, στην εγγύς και την ευρύτερη περιοχή των λατοµείων, 
έγινε χρήση τοπογραφικών, γεωλογικών χαρτών και χαρτών βλάστησης. Επίσης, για τον προσδιο-
ρισµό των πιέσεων και των µεταβολών τις οποίες έχει υποστεί το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα 
οι γεωµορφές της περιοχής, καθώς και των διαχρονικών τάσεων εξέλιξης των εξορυκτικών-
λατοµικών δραστηριοτήτων, χρησιµοποιήθηκαν: α. βιβλιογραφικά δεδοµένα ιστορικών αρχείων και 
στοιχείων που αντλήθηκαν από το αρχείο του Συνδέσµου Προστασίας και Αποκατάστασης Πεντελι-
κού όρους (Σ.Π.Α.Π.), β. αεροφωτογραφίες, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, ετών λήψης 
1945, 1960, 1972 και 2002, σε κλίµακα, αντίστοιχα 1: 42.000, 1: 30.000, 1: 40.000 και 1: 15.000,  οι 
οποίες συνδυάστηκαν µε γ. στοιχεία που προέκυψαν από την επιτόπια παρατήρηση της εξέλιξης 
των φαινοµένων σχετικών µε τις φυσικές και τεχνητές διεργασίες στους χώρους εξόρυξης, οι οποίες 
αφορούν στη διαµόρφωση κοιλοτήτων «νταµαριών» και εξάρσεων από την απόθεση στείρων υλι-
κών και λατύπης, διαβρώσεις - εκπλύσεις των χρησιµοποιηθέντων υλικών για την αποκατάσταση 
των αργούντων λατοµείων κλπ. Οι παρατηρήσεις αυτές διενεργήθηκαν διαχρονικά, ανά έτος, κατά 
τους µήνες Νοέµβριο και Απρίλιο, για το διάστηµα από το 1995 – 2004, µέσω τριών (3) «σταθερών 
µαρτύρων», σε επιλεγµένες θέσεις, στα λατοµεία «Ράϊκου», «Μαλτέζου» και «Κοκκιναρά». 

 
2.2 Περιοχή έρευνας - Γεωµορφολογία - Χρήσεις γης - Καθεστώς προστασίας  

Η έρευνα, αφορά στο σύνολο των εξορυκτικών-λατοµικών δραστηριοτήτων µαρµάρου, που α-
ναπτύσσονται στην νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού όρους, η οποία περιλαµβάνεται εντός των  
διοικητικών ορίων των ∆ήµων  και Κοινοτήτων  Εκάλης,  Ερυθραίας,  Κηφισιάς,  Νέας Πεντέλης  και  
Πεντέλης. Εστιάζει κυρίως σε τρία επιλεγµένα «νταµάρια», µε την επωνυµία «Ράϊκου», «Μαλτέζου» 
και «Κοκκιναρά», που αποτελούν τις µεγαλύτερες συστηµατικές θέσεις εξόρυξης, στην περιοχή, και 
είναι ορατά κυρίως από τα Μελίσσια, Μαρούσι, Κηφισιά, Πεντέλη, Βριλήσια και Χαλάνδρι, την 
Πάρνηθα, τον Υµηττό και τα Τουρκοβούνια, στην Αττική. Εκτός των προαναφερόµενων λατοµείων, 
υπάρχουν στην περιοχή διάσπαρτες εξορύξεις, µικρότερων διαστάσεων, ενώ σηµαντικά, από 
πολιτιστικής σκοπιάς, είναι τα αρχαία λατοµεία, από τα τα οποία εξορύχθηκε το «λευκό Πεντελικό 
µάρµαρο» για την κατασκευή του Παρθενώνα, του Ερεχθείου, των προπυλαίων της Ακρόπολης, 
του Θησείου, του ναού του Ολυµπίου ∆ιός και της Ακαδηµίας Αθηνών στους νεώτερους χρόνους. 

Η µορφολογία του ανάγλυφου, της ευρύτερης περιοχής, προσδιορίζεται από τον αποµονωµένο 
ορεινό όγκο της Πεντέλης, µε υψηλότερα σηµεία, τις κορυφές Πυργάρι (ύψους 1108 m.), Μπύρζα 
(ύψους 897 m.) και Άγιος Παντελεήµων (ύψους 870 m.), που διαµορφώνουν την κορυφογραµµή και  
προσδιορίζουν την Β.∆.-Ν.Α. διεύθυνση ανάπτυξης του Πεντελικού όρους. Τα φυσικά πρανή και ι-
διαίτερα αυτά της νοτιοδυτικής πλευράς, παρουσιάζουν ήπιες µορφολογικές κλίσεις, µε αποστρογ-
γυλωµένες κορυφές, που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη φύση και θέση των γεωλογικών σχηµα-
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τισµών, µεταβαίνοντας από τα µάρµαρα (κλίση 60-80%), στους µαρµαρυγιακούς σχιστόλιθους (κλί-
ση 40-60%) και καταλήγουν στους πρόποδες, χαµηλότερα, σε λοφώδεις προεκτάσεις. Αξιοσηµείω-
τη είναι και η παρουσία καρστικών εγκοίλων γεωµορφών - σπηλαίων - ποικίλων διαστάσεων, ση-
µαντικότερες από τις οποίες είναι : α. το σπήλαιο «Αµώµων», γνωστό και ως «σπηλιά Νταβέλη», 
στη νότια πλευρά της κορυφής Πυργάρι, σε υψόµετρο 720 m, στην είσοδο της οποίας έχουν κατα-
σκευαστεί τα δυο βυζαντινά ναϋδρια του Αγ. Νικολάου και του Αγ. Σπυρίδωνα, των οποίων οι τοι-
χογραφίες χρονολογούνται από το 1230-1234 (Μουρίκη 1974), σε αντίθεση µε τις απόψεις του Ορ-
λάνδου (1933), ο οποίος τις τοποθετεί χρονολογικά στον 11ο αιώνα και β. το «Άντρο των Νυµφών», 
ψηλότερα από το προηγούµενο σπήλαιο, σε υψόµετρο 800 m. 

Ως προς τις χρήσεις γης, στην περιοχή του Πεντελικού όρους, αυτές καθορίζονται από το Σύ-
νταγµα, τη δασική νοµοθεσία, το Νόµο 669/77, την αρχαιολογική νοµοθεσία και το Προεδρικό ∆ιά-
ταγµα 755/88. Ειδικότερα, µε το Π.∆. 755/88 καθορίζονται τα όρια του όρους Πεντέλης, που έχει 
κηρυχθεί ως «τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» καθώς και οι ζώνες προστασίας µε τις αζιµουθια-
κές τους συντεταγµένες και τις ενδείξεις Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ και Ζ, των οποίων, οι χρήσεις, οι όροι και 
οι περιορισµοί δόµησης, ποικίλουν. Η ζώνη Α καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής, αθλητισµού και 
γεωργικής χρήσης, η ζώνη Β ως περιοχή γεωργικής χρήσης, η ζώνη Γ ως περιοχή κατοικίας και 
γεωργικής χρήσης, η ζώνη ∆ ως περιοχή αναψυχής, η ζώνη Ε ως ζώνη λατοµικής χρήσης, η ζώνη 
ΣΤ ως περιοχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής και η ζώνη Ζ ως περιοχή αναψυχής, 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισµού. Στο άρθρο 24 του Συντάγµατος, έχει περιληφθεί ειδική 
πρόβλεψη, για την προστασία των δασικών εκτάσεων και ειδικότερα για τις καµένες ή εκχερσωµέ-
νες εκτάσεις, οι οποίες επιτάσσει να κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες, αποκλείοντας τη διά-
θεσή τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Επίσης, ο Νόµος 669/77, απαγόρευσε τη λατόµευση στη 
νότια πλευρά του Πεντελικού όρους, ενώ οι Νόµοι 1650/86, 998/79 και 2742/99, προβλέπουν τη 
σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για τα λατοµεία που αναπτύσσονται σε δάση και 
δασικές εκτάσεις καθώς και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος των ανενεργών (αργούντων) λα-
τοµείων. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει µετά την ψήφιση του Συντάγµατος του 1975 (11/06/1975) και 
τα λατοµεία παρέµειναν µέχρι το έτος 2000 χωρίς αποκατάσταση, δεδοµένου ότι ο Νόµος 998/79, 
που όριζε τις απαιτούµενες διαδικασίες, ψηφίστηκε αρκετά χρόνια µετά την εγκατάλειψή τους.  

 
2.3 Γεωλογία – Ορυκτός πλούτος – Εξορυκτική δραστηριότητα  

Η περιοχή έρευνας δοµείται από µεσοζωικής ηλικίας, κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα, µάρµα-
ρα και µαρµαρυγιακούς σχιστόλιθους, που εντάσσονται γεωτεκτονικά στην Αττικοκυκλαδική ζώνη. 
Οι κύριοι ορίζοντες που συνθέτουν το Πεντελικό όρος, είναι : α. Το κατώτερο µάρµαρο, που αποτε-
λεί το υπόστρωµα και τον πυρήνα της µορφολογικής έξαρσης, β. Οι µαρµαρυγιακοί σχιστόλιθοι της 
Καισαριανής, που αναπτύσσονται επάνω από το κατώτερο µάρµαρο και γ. Το ανώτερο µάρµαρο, 
το οποίο επικρατεί στις ανώτερες µορφολογικά ζώνες και διαµορφώνει τα υψηλότερα τµήµατα των 
προλόφων του Πεντελικού όρους (Lepsius 1893). Αναλυτικότερα : α. Το κατώτερο µάρµαρο εµφα-
νίζεται µε ελαφρά κιτρινωπή χροιά, ενώ κατά τόπους περιέχει χλωρίτη και αργυρόχροο µοσχοβίτη, 
που σχηµατίζουν στρωµατίδια, φλεβίδια, φακοειδείς φωλιές ή δικτυοειδείς συγκεντρώσεις, όπου το 
χρώµα του µαρµάρου γίνεται πράσινο έως τεφροπράσινο, β. Οι σχιστόλιθοι της Καισαριανής, στους 
οποίους παρεµβάλλονται διαστρώσεις κυανότεφρου ταινιωτού ανώτερου µαρµάρου, συνίστανται 
κυρίως από µοσχοβιτικούς σχιστόλιθους που παρουσιάζουν βαθµιαίες µεταβάσεις σε χαλαζιακούς, 
χλωροεπιδοτιτικούς και ασβεστιτικούς και γ. Το ανώτερο µάρµαρο αποτελείται από λεπτοστρωµα-
τώδη έως  µεσοστρωµατώδη µάρµαρα, τεφρόλευκου έως κυανόλευκου χρώµατος. Η δοµή τους εί-
ναι λεπτοκρυσταλλική έως µεσοκρυσταλλική. Το πάχος του ορίζοντα αυτού, φθάνει τα 650 m και 
κατά τόπους εναλλάσσεται µε ενστρώσεις σχιστόλιθων κυµαινόµενου πάχους. 

Επί των προαναφερόµενων σχηµατισµών και όπου η µορφολογία το επιτρέπει συσσωρεύονται 
στοιβάδες από λεπτόκοκκα κυρίως υλικά (Τεταρτογενείς αποθέσεις), πάχους µικρότερου των 5 µέ-
τρων και περιλαµβάνουν τα χαλαρά προϊόντα αποσάθρωσης-διάβρωσης των µητρικών σχηµατι-
σµών του υποβάθρου καθώς και πλευρικά κορήµατα, κώνους κορηµάτων και αλλουβιακά ριπίδια. 
2.3.1 Χαρακτηριστικά του Πεντελικού µαρµάρου 

Τα µάρµαρα εντάσσονται στην κατηγορία των µεταµορφωσιγενών ή κρυσταλλοσχιστωδών πε-
τρωµάτων, τα οποία στην καθαρή τους µορφή, αποτελούνται αποκλειστικά από ασβεστίτη 
(CaCO3). Το γνήσιο µάρµαρο, είναι µεταµορφωσιγενής ασβεστόλιθος που ανακρυσταλλώθηκε µε 
την επίδραση της θερµοκρασίας και της πίεσης. Ειδικότερα, τα Πεντελικά µάρµαρα έχουν χρώµα 
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χιονόλευκο µέχρι τεφρό, ενώ συχνά παρουσιάζουν µικρά φύλλα σµαραγδοπράσινου χλωρίτη και 
αργυρόχροου µοσχοβίτη, που επηρεάζουν δυσµενώς τις ιδιότητες του πετρώµατος, αυξάνοντας 
ταυτόχρονα και τη σχιστότητά του. Κατατάσσονται στα λεπτοκοκκώδη έως ελαφρά µεσοκοκκώδη. 
Η χηµική τους σύσταση είναι ασβεστιτική, µε πολύ µικρή περιεκτικότητα σε δολοµίτη (Lepsius 
1890). Η περιεκτικότητά του σε Mg, δεν υπερβαίνει το 1%, ενώ σε SiO2 Fe+3 είναι αντίστοιχα µικρό-
τερη του 1% και 0,7%. Η ικανότητα διείσδυσης του φωτός φθάνει συνήθως τα 15 mm. 
2.3.2 Χρησιµοποιούµενες µέθοδοι εξόρυξης του Πεντελικού µαρµάρου 

Η εξορυκτική δραστηριότητα στην Πεντέλη, είναι γνωστή από την αρχαιότητα ενώ αναπτύχθηκε 
ιδιαίτερα κατά τους κλασικούς και τους ρωµαϊκούς χρόνους, προσφέροντας προϊόντα κατάλληλα 
για δοµικά υλικά και για τη γλυπτική. 

Η εξόρυξη του µαρµάρου, στην περιοχή έρευνας, γίνεται µε την «επιφανειακή» µέθοδο, µε κά-
θετα ή κλιµακωτά µέτωπα εξόρυξης, ενώ στην ευρύτερη περιοχή σήµερα εφαρµόζεται και η «υπό-
γεια» γνωστή ως µέθοδος «θαλάµων και στύλων», χωρίς να αποκλείεται συνδυασµός των προη-
γούµενων. Οι τεχνικές εξόρυξης που χρησιµοποιούνται έχουν στόχο την απόσπαση των όγκων 
µαρµάρου από το µητρικό πέτρωµα και είναι : α. η χρήση υδραυλικών γρύλων και σφηνών, β. το 
γάζωµα µε αερόσφυρες, για τη διάνοιξη διατρηµάτων και την τοποθέτηση µικρών ποσοτήτων εκρη-
κτικής ύλης και γ. η συρµατοκοπή. Τα διαδοχικά στάδια που ακολουθούν την εξόρυξη, είναι : α. η 
µετακίνηση των ογκοµαρµάρων, στην πλατεία του λατοµείου, β. ο τεµαχισµός τους, σε όγκους ε-
µπορεύσιµων διαστάσεων, γ. η φόρτωση και µεταφορά τους και δ. η αποµάκρυνση – απόρριψη 
των στείρων και των παραπροϊόντων. Η λειτουργία των λατοµείων, στη νοτιοδυτική πλευρά της Πε-
ντέλης, έχει σταµατήσει από το έτος 1976, µε νόµο, που µεταξύ των µέτρων που προβλέπει για την 
προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, απαγορεύει τις ανατινάξεις και την ενεργή λατόµευση, 
ενώ ήδη σήµερα, τα κυριότερα λατοµεία της περιοχής, έχουν επιχωµατωθεί και αποκατασταθεί 
µορφολογικά, µε την απόθεση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής της «Αττικής Οδού». 

 
2.4 Κλίµα - Βιοκλίµα 

Το κλίµα της Πεντέλης, είναι ιδιαίτερα ξηρό. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής, στην περιοχή του Πε-
ντελικού όρους ανέρχεται  στα 500 mm, ενώ οι χιονοπτώσεις είναι µέσες – υψηλές µε 10 ηµέρες 
χιονιού ανά έτος, οι οποίες εµφανίζονται κυρίως στα υψηλά σηµεία του ορεινού όγκου και διαρκούν 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά τη χειµερινή περίοδο. Οι βιοκλιµατικοί όροφοι οι οποίοι συνάγο-
νται από την ορόφωση της φυσικής βλάστησης και την κατακόρυφη κλιµατική διαδοχή και αφορούν 
στην νοτιοδυτική πλευρά του ορεινού όγκου της Πεντέλης, είναι: α. Το ασθενές θερµο-µεσογειακό 
βιοκλίµα, που επικρατεί µέχρι του υψοµέτρου 500-550 m, µε αριθµό βιολογικά ξηρών ηµερών, κατά 
τη θερινή περίοδο, που κυµαίνεται µεταξύ 100<x<125. β. Το έντονο µεσογειακό βιοκλίµα, που επι-
κρατεί επάνω από το υψόµετρο των 500-550 m, µέχρι την κορυφογραµµή, µε αριθµό βιολογικά ξη-
ρών ηµερών, κατά τη θερινή περίοδο, που κυµαίνεται µεταξύ 75<x<100. Η βορειοανατολική πλευρά 
του Πεντελικού όρους, παρουσιάζεται περισσότερο δροσερή και υγρή, λόγω της επίδρασης της θά-
λασσας, σε σχέση µε την νοτιοδυτική πλευρά, η οποία εµφανίζεται ξηρότερη. 

 
2.5 Υδατικοί πόροι (επιφανειακά & υπόγεια ύδατα) 

Η επιφανειακή απορροή των υδάτων, στην περιοχή των µαρµάρων, είναι σχετικά χαµηλή , της 
τάξης του 50-60% των συνολικών κατακρηµνισµάτων, ενώ το υδρογραφικό δίκτυο, που αναπτύσ-
σεται είναι αραιό, µε σπάνιους τους κλάδους της 3ης & 4ης τάξης και ασαφή κατεύθυνση ανάπτυξης. 
Παρουσιάζει ισχυρές κλίσεις στην κοίτη ροής, και έντονη χειµαρρική δράση κατά τους οµβροφόρους 
µήνες. Αντίθετα στις επιφάνειες που καλύπτονται από εκτεταµένες εµφανίσεις µαρµαρυγιακών σχι-
στόλιθων, η επιφανειακή απορροή είναι αυξηµένη και ξεπερνάει σε ποσοστό το 70-80% των συνο-
λικών κατακρηµνισµάτων, ενώ το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό δενδριτικού τύπου, µε αυξηµένες 
κλίσεις στην κοίτη ροής και χειµαρρική δράση. Τα υδατορέµατα που αναπτύσσονται στην νοτιοδυτι-
κή πλευρά, διαµορφώνουν παράλληλες, επιµήκεις υδρολογικές λεκάνες, µε σηµαντικότερη τη λεκά-
νη του ρέµµατος Βαθύ, το οποίο χαµηλότερα συµβάλλει µε το ρέµα Χαλανδρίου και εκφορτίζεται 
στον π. Κηφισό. 

Πλούσια υπόγεια υδροφορία, διαµορφώνεται στη βάση του Πεντελικού όρους και σε µεγάλο βά-
θος, η οποία αξιοποιείται µέσω γεωτρήσεων, κυρίως, για την κάλυψη αρδευτικών και υδρευτικών 
αναγκών. Μικρές τοπικές αναβλύσεις, εµφανίζονται διάσπαρτες, κατά τη χειµερινή περίοδο, στις 
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ορεινές πλαγιές και αποτελούν την υπερχείλιση των υπόγειων υδάτων που εντοπίζονται στην επα-
φή των διαπερατών µαρµάρων µε τους υδατοστεγανούς σχιστόλιθους. 

 
2.6 Χλωρίδα  

Η σηµερινή κατάσταση της βλάστησης της περιοχής µελέτης, λόγω των έντονων ανθρωπογε-
νών επεµβάσεων (υλοτοµίες, βοσκή και πυρκαγιές) αποτελείται από τέσσερις δευτερογενείς δια-
πλάσεις: α. Χαλεπίου πεύκης, β. Ερεικώνων (είδη κουµαριάς και ερείκης), γ. Φρύγανων και δ. 
Πρινώνων. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 165 είδη φυτών, που παρουσιάζουν την 
παρακάτω διαδοχή ορόφων βλάστησης (Απατσίδης κ.α, 1983). Πιο συγκεκριµένα στις νοτιοδυτικές 
κλιτείς έχει παρατηρηθεί µια επέκταση των θερµοµεσογειακών διαπλάσεων σε µεγαλύτερα 
υψόµετρα. Έχει καταγραφεί η παρουσία του θερµοµεσογειακού ορόφου Oleo-Lentiscetum µέχρι τα 
500-550 m. υψόµετρο. Στα µεγαλύτερα υψόµετρα των νοτιοδυτικών κλιτών επικρατεί η ξηρόβια 
διάπλαση του πουρναριού (φυτοκοινότητα Querco-Phillyretum) µε χαρακτηριστικά είδη το πουρνάρι 
(Quercus coccifera) και το φιλλύκι (Phillyrea media). Με τη δραστική επέµβαση του ανθρώπου 
υποβαθµίστηκε η υπάρχουσα βλάστηση της περιοχής ενώ παράλληλα δηµιουργήθηκαν ευνοϊκές 
συνθήκες για την εγκατάσταση και κυριαρχία της Χαλεπίου πεύκης. Επίσης οι περιοχές που έχουν 
υποστεί συνεχή υποβάθµιση, εµφανίζουν δευτερογενείς διαπλάσεις των φρύγανων 
(Theodoropoulos & Georgiadis 1984, Κόντου 1996,) µε κυρίαρχα είδη: Phlomis fruticosa, Poterium 
sp., Genista acanthoclada, Cistus villosus, Cistus salvifolius, Erica manipuliflora κ.α. Στις περιοχές 
που υπήρχαν δρυοδάση, µετά την υποβάθµιση κυριαρχούν δευτερογενείς διαπλάσεις µε είδη 
ερείκης και κουµαριάς. 

Με βάση τη γεωµορφολογία, το βιοκλίµα και τη βλάστηση του Πεντελικού όρους, διακρίνονται 
δώδεκα (12) οικολογικές µονάδες, ενώ στην περιοχή έρευνας, απαντώνται τέσσερις από τις 
προαναφερόµενες οικολογικές µονάδες, οι οποίες είναι (Κόντου 1996):  α. Οικολογική µονάδα 4 (C-
2) - Περιλαµβάνει λοφώδεις περιοχές από σκληρούς ασβεστόλιθους που ανήκουν στα ερυθρά 
µεσογειακά εδάφη που εδράζονται πάνω σε Terra rossa, µε εδάφη αβαθή και βραχώδη. Η 
βλάστηση ανήκει στο θερµοµεσογειακό βιοκλίµα, της φυτοκοινότητας Oleo – Lentiscetum µε κύρια 
είδη : Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea, Olea oleaster, Quercus coccifera, Phillyrea media, 
Cistus monspeliensis. β. Οικολογική µονάδα 6 (X-2) - Περιλαµβάνει λοφώδεις περιοχές από 
σχιστολίθους, µε εδάφη βαθιά έως αβαθή. Η βλάστηση ανήκει στο ασθενές θερµοµεσογειακό 
βιοκλίµα, της φυτοκοινότητας Oleo – Lentiscetum µε κύρια είδη: Pistacia lentiscus, Pistacia 
terebinthus, Hypericum empetrifolium, Quercus coccifera, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis. 
γ. Οικολογική µονάδα 10 (C-4) - Περιλαµβάνει λοφώδεις περιοχές από σκληρούς σχιστόλιθους, µε 
εδάφη αβαθή έως βραχώδη. Η βλάστηση ανήκει στο έντονο θερµοµεσογειακό βιοκλίµα, στην 
φυτοκοινότητα Querco-Phillyretum, της συνένωσης Quercion ilicis µε κύρια είδη: Quercus coccifera, 
Phillyrea media, Hypericum empetrifolium, Cistus monspeliensis και δ. Οικολογική µονάδα 11 (X -4) 
- Περιλαµβάνει περιοχές από σχιστόλιθους, µε εδάφη µετρίως βαθιά. Η βλάστηση ανήκει στο 
έντονο µεσογειακό βιοκλίµα, και επικρατεί η φυτοκοινότητα Querco-Phillyretum µε κύρια είδη: 
Quercus coccifera, Phillyrea media, Anthyllis hermaniae, Hypericum empetrifolium, Erica 
manipuliflora.  
2.7 Ανθρωπογενείς επεµβάσεις – Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον  

2.7.1 Εξορυκτική δραστηριότητα 
Μεταξύ των πιέσεων που δέχεται το οικοσύστηµα της περιοχής του Πεντελικού όρους, είναι η 

εξορυκτική-λατοµική δραστηριότητα µαρµάρου, η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη, οι δασικές πυρκα-
γιές, οι υλοτοµίες και η παράνοµη βόσκηση. Ειδικότερα, η εξόρυξη του µαρµάρου στο Πεντελικό 
όρος, µε τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε µέχρι σήµερα (χωρίς σχεδιασµό και µε την επιφανειακή 
µέθοδο εκµετάλλευσης), δηµιούργησε µια ιδιάζουσα ενότητα περιβάλλοντος (αποτελούµενη από 
δρόµους, εκσκαφές και αποθέσεις υποπροϊόντων εκµετάλλευσης), η οποία εκτείνεται σε επιφάνεια, 
συνολικής έκτασης 3.600 στρεµµάτων περίπου. Η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από την καταστρο-
φή της βλάστησης, του εδάφους, του φυσικού ανάγλυφου και συνοδεύεται από τη δηµιουργία οπτι-
κών αλλαγών στο τοπίο και ενοχλήσεων για τους κατοίκους, οι οποίες, πολλές και έντονες αντιδρά-
σεις έχουν προκαλέσει (Μπρόφας 1987). Σηµειώνεται ότι, µε την αποκατάσταση που επιχειρήθηκε 
τα τελευταία χρόνια, σε πολλά από τα αργούντα λατοµεία της Πεντέλης, µε την µεταφορά και από-
θεση υλικών εκσκαφής της «Αττικής Οδού» και τη φύτευση των επιφανειών αυτών, εµπλουτίστηκε 
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εν µέρει η βλάστηση της περιοχής, µε επιπλέον φυτικά είδη, τα οποία, εφόσον ακολουθήσουν τη 
φυσική δυναµική τους, µακροπρόθεσµα αναµένεται να εµπλουτίσουν την ευρύτερη περιοχή. Συνο-
λικά µέχρι σήµερα έχουν αποκατασταθεί 622 στρέµµατα µε την εγκατάσταση σε αυτά 70.180 φυτών 
κυρίως: Pinus halepensis, Cupressus sempervirens, Querqus ilex, Robinia pseudoacacia, Cercis 
siliquastrum, Olea europaea, Spartium jumceum, Pistacia terebinthus, Pyracantha coccinea, Medi-
cago arborea, Rosmarinum officinalis και Nerium oleander. 
2.7.2 ∆ασικές πυρκαγιές 
 Τα οικοσυστήµατα του Πεντελικού όρους ανήκουν στα πλέον πυρόπληκτα οικοσυστήµατα. Τα 
τελευταία χρόνια, έχουν σηµειωθεί αυξηµένες καταστροφές σε αυτά, από δασικές πυρκαγιές. Στα 
σχήµατα 1 και 2,  δίδεται ο αριθµός των πυρκαγιών για την περίοδο 1971 έως 1995 καθώς και οι 
καµένες εκτάσεις, του δάσους Xαλεπίου πεύκης και αυτές των αειφύλλων – πλατύφυλλων. 

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

3.1 Επιπτώσεις στο περιβάλλον   
Οι κυριότερες επιπτώσεις (αναστρέψιµες ή µη) που έχουν προκληθεί στο φυσικό περιβάλλον 

του Πεντελικού όρους, κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος λειτουργίας της λατοµικής – εξορυκτικής 
δραστηριότητας, είναι (Μπρόφας 1987, Καµινάρη κ.α. 1989, Βαβίζος και Μερτζάνης 2003):  

α. Μεταβολές στη γεωµορφολογική δοµή και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξ αι-
τίας της δηµιουργίας τεχνητών κοιλοτήτων (λατοµείων) και εξάρσεων από την εναπόθεση των 
«στείρων», που αντιπροσωπεύονται κυρίως από τη διαταραχή της µορφολογίας του ανάγλυφου, τις 
αλλαγές του καθεστώτος διάβρωσης-απόθεσης του εδάφους (διαβρωτικά και πληµµυρικά φαινόµε-
να, τα προϊόντα των οποίων κατακλύζουν τους δρόµους προς Νέα Πεντέλη, Άνω Πεντέλη και Κη-
φισιά), τη δηµιουργία ασταθών καταστάσεων εδάφους ή αλλαγών στη γεωλογική διάταξη των πε-
τρωµάτων, καθώς και τις διασπάσεις, µετατοπίσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού 
στρώµατος του εδάφους και των γεωλογικών σχηµατισµών. Σηµειώνεται ότι το πρόβληµα που 
προκύπτει από τη συσσώρευση των στείρων και των υποπροϊόντων, ενισχύεται στην περίπτωση 
κατά την οποία η αποληψιµότητα είναι µικρότερη του 40% και ο όγκος των «στείρων» είναι µεγαλύ-
τερος του συµπαγούς όγκου που εξορύσσεται, όπως στην περίπτωση του Πεντελικού µαρµάρου, 
που το απολήψιµο µάρµαρο κυµαίνεται µεταξύ 10-20% του εξορυσσόµενου όγκου.  

β. Μεταβολές στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, που αντιστοιχούν στη διαφοροποίηση της 
πορείας ή κατεύθυνσης κίνησής τους, της ποιότητας και ποσότητάς τους καθώς και στις αλλαγές 
του ρυθµού απορρόφησης των επιφανειακών υδάτων και των οδών αποστράγγισης ή του ρυθµού 
και της ποσότητας έκπλυσης του εδάφους. 
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Σχήµα 1. Καµένες εκτάσεις Χαλεπίου πεύκης και αειφύλ-
λων - πλατυφύλλων, από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο 
Πεντελικό όρος, στην περίοδο 1971-1995 (Κόντου 1996). 

Σχήµα 2. Αριθµός πυρκαγιών και καµένες συνολικά ε-
κτάσεις, στο Πεντελικό όρος, στην περίοδο 1971-1995 
(οι εκτάσεις αποδίδονται σε στρέµµατα) (Κόντου 1996). 
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γ. Αισθητική αλλοίωση του τοπίου του Πεντελικού όρους, λόγω της διαφοροποίησης της φυσιο-
γνωµίας του ανάγλυφου, µε την καταστροφή των φυσικών στοιχείων του (βλάστηση, έδαφος, βρα-
χώδεις σχηµατισµοί), που συνοδεύεται από την εξαφάνιση των οπτικών χαρακτηριστικών του φυσι-
κού τοπίου (γραµµές, υφή, χρώµα) και την αντικατάστασή τους από νέους ανθρωπογενείς οπτικούς 
χαρακτήρες, µε έντονα χρώµατα, γεωµετρικές γραµµές και σχήµατα, διαφοροποιηµένη υφή και 
µεγέθη που κυριαρχούν στο τοπίο, λόγω της αφαίρεσης όγκου από το χώρο του ορύγµατος και της 
εναπόθεσης των «στείρων» σε σωρούς κατάντη των λατοµείων (Μπρόφας 1987).  

δ. Μεταβολές στην ποιότητα αέρα και εδάφους, που οφείλονται στη δηµιουργία σκόνης, την εκ-
ποµπή καυσαερίων από τα βαρέα οχήµατα µεταφοράς των µαρµάρων και τη διαδικασία εξόρυξης.  

ε. Πρόκληση θορύβου και δονήσεων, από τις εκρήξεις και τις εξορυκτικές διαδικασίες και  
στ. Μεταβολές στη χλωρίδα, πανίδα και τα φυσικά οικοσυστήµατα µε σηµαντικότερη τη συρρί-

κνωση ή εξαφάνιση τµηµάτων βλάστησης, δασών και δασικών εκτάσεων, λόγω της δηµιουργίας 
διαδοχικών κενών βλάστησης, από τα λατοµεία και την εναπόθεση των στείρων και των υποπροϊό-
ντων καθώς επίσης και τη δηµιουργία, σε ορισµένες περιπτώσεις, δευτερογενών φυτικών συνενώ-
σεων µε µικρότερη ποικιλότητα ειδών. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί, ο περιορισµός των πολλαπλών 
λειτουργιών που ασκούσε το δάσος, το οποίο αποψιλώθηκε (παραγωγή ξύλου και δευτερογενών 
καρπώσεων, αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους και ρύθµιση της υδατικής οικονοµίας, παροχή 
τροφής και καταφυγίου στα άγρια ζώα και πτηνά, κλιµατική ρύθµιση και αισθητική) (Μπρόφας 
1987). Παράλληλα µε την εξορυκτική δραστηριότητα, οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στο Πεντελικό 
όρος, επιδείνωσαν τις αρνητικές συνέπειες για την πανίδα της περιοχής, καθ’ότι καταστράφηκαν και 
χάθηκαν θέσεις φωλιάσµατος και τροφοληψίας για πολλά είδη, µε αποτέλεσµα και τη µείωση των 
ειδών της πανίδας. 

 
3.2 ∆ιαχρονική εξέλιξη της εξορυκτικής – λατοµικής δραστηριότητας και των χρήσεων 

γης, στο Πεντελικό όρος 
Τα στοιχεία και οι αναφορές, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, σχετικά µε τη διαχρονική εξέλι-

ξη της εξορυκτικής – λατοµικής δραστηριότητας καθώς και τις ανθρωπογενείς επεµβάσεις, οι οποί-
ες µετέβαλαν τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά και τις χρήσεις γης, στην περιοχή του Πεντελικού 
όρους επιβεβαιώνουν την εντατική, ανεξέλεγκτη και µη ορθολογική εκµετάλλευση του Πεντελικού 
µαρµάρου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1950 – 1976, κατά την οποία, η έντονη οικοδοµική δραστη-
ριότητα της πόλης των Αθηνών συνδυάστηκε µε την αύξηση της ζήτησης των µαρµάρων, που χρη-
σιµοποιήθηκαν ως οικοδοµικό και διακοσµητικό υλικό. 

Τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης (διαχρονική εξέλιξη), της λατοµικής – εξορυκτικής δραστηριότητας, 
σχετικής µε το Πεντελικό µάρµαρο και του πρωτογενώς δασικού χαρακτήρα του χώρου, τα οποία 
δεν είναι σαφώς ευδιάκριτα µεταξύ τους και παρουσιάζουν ταυτόσηµα χαρακτηριστικά και επικαλύ-
ψεις καθώς και γενικότερα στοιχεία σχετικά µε τη δραστηριότητα αυτή και τις χρήσεις γης είναι: 
- 1ο στάδιο (Αρχαιότητα): Κατά την αρχαιότητα τα λατοµεία αναπτύχθηκαν κυρίως στη νότια πλευ-
ρά του Πεντελικού όρους, κατά µήκος της ράχης, η οποία εκτείνεται από τους πρόποδές της, νο-
τιοδυτικά, µέχρι την κορυφή της. Ο Κορρές (1994), αναφέρει ότι κατά την αρχαιότητα, ήταν γνω-
στή η παρουσία, στη ράχη αυτή, δύο παράλληλων εµφανίσεων «φλεβών» υψηλής ποιότητας 
µαρµάρου, πάχους 10-25 µέτρα, η βόρεια και 60-75 µέτρα, η νότια. Τα µεγαλύτερα από τα αρχαία 
αυτά λατοµεία, αναπτύχθηκαν επί το πλείστον κατά µήκος των δύο κεντρικών «φλεβών» και βρί-
σκονται σε υψόµετρο 700 - 900 µέτρων: α. Το µεγαλύτερο ως προς τις διαστάσεις, λατοµείο, βρί-
σκεται στη νότια φλέβα σε υψόµετρο 800 έως 930 µέτρων και έχει είσοδο στα 870 µέτρα περίπου. 
Εκτείνεται σε µήκος 200 µέτρων και πλάτος 70 µέτρων. Ο ίδιος ερευνητής τοποθετεί την ακµή της 
λειτουργίας του, κατά τον 2ο αιώνα µ.Χ. και βρίσκεται σε άµεση σχέση µε την κατασκευή των οψι-
µότερων έργων της Αθήνας και κυρίως µε την περάτωση του Ολυµπιείου, την ανακατασκευή του 
Σταδίου και του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού. Η συνεχής αύξηση των συσσωρευµάτων λατύ-
πης (στείρων), οδήγησε στη διακοπή της λειτουργίας, του παρακείµενου, σε χαµηλότερο υψόµε-
τρο, χώρου λατρείας «Άντρου των Νυµφών». β. Το δεύτερο σε έκταση αρχαίο λατοµείο, είναι το 
λατοµείο της «Σπηλιάς», που εκτείνεται σε µήκος 170 µέτρων, µε µέσο πλάτος 80 µέτρων. Η εί-
σοδός του βρίσκεται σε υψόµετρο 680 µέτρων. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η λειτουργία του λατο-
µείου εκτιµάται ότι συνδέεται µε τον Παρθενώνα και άλλα έργα του 5ου αιώνα π.Χ. (Προπύλαια, 
Ναός Ηφαίστου). Μετά την εξόρυξη των µαρµάρων για την κατασκευή του Παρθενώνα, η λειτουρ-
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γία του περιορίστηκε σταδιακά και σταµάτησε στους αµέσως επόµενους αιώνες. Τα υπερκείµενα 
λατοµεία, που έχουν είσοδο σε υψόµετρο 740 µέτρων, 760 µέτρων και 800 µέτρων αντίστοιχα, 
συνδέονται µε την κατασκευή και διακόσµηση έργων των δύο επόµενων αιώνων (4ου και 3ου π.Χ.) 
και αναφέρονται στις µεγάλες διώροφες στοές και τα παλαιά τµήµατα του µαρµάρινου Ολυµπιεί-
ου. γ. Το τρίτο σε έκταση λατοµείο είναι αυτό, στο οποίο βρίσκεται το «Άντρο των Νυµφών», σε 
υψόµετρο 805 έως 850 µέτρων. Εκτείνεται σε µήκος 120 µέτρων, µε µέγιστο πλάτος 70 µέτρων 
και βάθος 30 µέτρων. Η λειτουργία του, εκτιµάται ότι άρχισε τον 5ο αιώνα π.Χ. µε αιχµή τον 4ο αι-
ώνα π.Χ. Το «Άντρο των Νυµφών» βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κατεστραµµένου διαδρόµου 
της εισόδου του λατοµείου και λειτουργούσε ως χώρος λατρείας για το διάστηµα µεταξύ του 4ου 
αιώνα  π.Χ. και του  2ου αιώνα µ.Χ. Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο τµήµα των αρχαίων λατοµείων, 
σε ποσοστό περί το 90%, έχει καταστραφεί από τη νεώτερη εκµετάλλευση των Πεντελικών µαρ-
µάρων, κατά την περίοδο 1834-1940 και κατά την µεταπολεµική ανοικοδόµηση, η οποία άρχισε 
ακριβώς από τα αρχαία λατοµεία και ακολούθως προχώρησε σε πλήρη σχεδόν εκµετάλλευση κα-
τά µήκος της ράχης του Πεντελικού όρους. Σήµερα διασώζονται ορισµένες λαξευµένες επιφά-
νειες-µέτωπα, σε πλευρές των σύγχρονων λατοµείων, που αποτελούν ενδείξεις, σχετικά µε την 
αρχική µορφή, τις διαστάσεις και τη γενική διάταξη των αρχαίων λατοµείων (Κορρές 1994).   

- 2ο στάδιο (Ελληνιστική, Ρωµαϊκή εποχή και Βυζαντινοί χρόνοι): Κατά την Ελληνιστική  και ιδιαίτε-
ρα κατά την Ρωµαϊκή εποχή, σηµαντικό µέρος της παραγωγής των λατοµείων της Πεντέλης κα-
θώς και των προϊόντων (σαρκοφάγοι, αγάλµατα και αρχιτεκτονικά µέλη), εξήγετο κυρίως σε γειτο-
νικές χώρες (Κορρές 1994). Προϋπόθεση για τη διακίνηση των προϊόντων αυτών, αποτελούσε η 
κατάλληλη διαµόρφωση διόδων επικοινωνίας, µε κυριότερη την οδό «λιθαγωγίας», που σύµφωνα 
µε ιστορικές πηγές, έφθανε µέχρι τον Πειραιά. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, η εξόρυξη και η 
τεχνική της επεξεργασίας του µαρµάρου υποχώρησαν (Μαγνήσαλη & Μπιλής 1991). 

- 3ο στάδιο (1836 έως 1850): Το 1836, µε την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους, επαναδραστη-
ριοποιήθηκε µε νεότερες εξορύξεις, το «αρχαίο λατοµείο της Σπηλιάς», κυρίως για την  οικοδόµη-
ση του παλατιού του Όθωνα, τη σηµερινή  Βουλή των Ελλήνων (Lange 1836). Οι εξορύξεις αυτές 
σταµάτησαν εγκαίρως πριν προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές στο «αρχαίο λατοµείο της Σπηλιάς», 
αλλά συνεχίστηκαν εντατικά στο παρακείµενο «αρχαίο λατοµείο», βορειότερα. Κατά το 1841-1842 
κατασκευάστηκε η πεντάτοξη γέφυρα, σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων από την Πεντέλη, µε σκο-
πό τη διευκόλυνση της µεταφοράς των µαρµάρων στο µέγαρο των Ιλισσίων, το σηµερινό Βυζα-
ντινό Μουσείο (Καµπούρογλου 1923). Η γέφυρα αυτή συνέβαλε στη συντόµευση της οδού, γνω-
στής σήµερα ως οδός «∆ουκίσσης Πλακεντίας» η οποία εκτιµάται ότι βρίσκεται στη θέση αρχαίας 
οδού, της οποίας δεν διακρίνονται  ίχνη. 

- 4ο στάδιο (1900 έως 1950): Η πλειονότητα των ποσοτήτων µαρµάρου, για την πόλη των Αθηνών, 
µέχρι τη 10ετία του 1930, προέρχονταν από το λατοµείο «Αλεποβούνι» Υµηττού. Στο Πεντελικό 
όρος, εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης, λειτουργούσαν µόνον τρία λατοµεία (Βαθύ Ρέµα, Σου-
ληνάρι και Λατοµείο της Σπηλιάς) (Μπίρης 1966). 

- 5ο στάδιο (1950 έως 1976): Η έντονη οικοδοµική δραστηριότητα στην πόλη των Αθηνών από την 
δεκαετία του 1950 και η αυξηµένη ζήτηση του µαρµάρου ως οικοδοµικού και διακοσµητικού υλι-
κού, οδήγησαν, στην έντονη επαναδραστηριοποίηση της «λατόµευσης» των αρχαίων λατοµείων 
της Πεντέλης, µε αποτέλεσµα την, σχεδόν πλήρη, εκσκαφή τους καθώς και στη δηµιουργία νέων 
λατοµείων, στην ευρύτερη περιοχή. Η εντατική και αλόγιστη εκµετάλλευση των λατοµείων της Πε-
ντέλης, άρχισε να τίθεται υπό έλεγχο και σταδιακά περιορίσθηκε, µε την ψήφιση του Νόµου 
386/76. Σηµειώνεται ότι, κατά τη χρονική περίοδο 1976-1988, στο περιβάλλον του λατοµείου της 
«Σπηλιάς», κατασκευάστηκαν στρατιωτικά έργα που συνοδεύτηκαν από εκσκαφές και εκβραχι-
σµούς, µε αποτέλεσµα σοβαρές ζηµιές στα θεµέλια και στην τοιχοποιία του βυζαντινού ναϋδρίου 
του Αγ. Νικολάου, που βρίσκεται στην είσοδό της και την αναγκαστική αποτοίχιση και µεταφορά 
των τοιχογραφιών στο Βυζαντινό Μουσείο. 

- 6ο στάδιο (1976 έως 2000): Μετά τη διακοπή της λειτουργίας των λατοµείων της νότιας πλευράς 
του Πεντελικού όρους, κατά το χρονικό διάστηµα 1976-2000, ο περιβάλλον χώρος των λατοµεί-
ων, παρέµεινε περί την 20ετία, µε τη διαταραγµένη µορφή του, µε τα ακάλυπτα και γυµνά από 
βλάστηση, µέτωπα εξόρυξης και τις αποθέσεις των στείρων υλικών, χωρίς αποκατάσταση.    

- 7ο στάδιο (2000 έως σήµερα): Κατά το έτος 2000, τα κυριότερα λατοµεία της Πεντέλης και ειδικό-
τερα τα λατοµεία «Ράϊκου», «Μαλτέζου» και «Κοκκιναρά» καθώς και του λατοµείου πλησίον του 
πυροφυλακίου του ΣΠΑΠ, χρησιµοποιήθηκαν ως αποθεσιοθάλαµοι των πλεοναζόντων υλικών 
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εκσκαφής, των χωµατουργικών εργασιών της «Αττικής οδού». Με τον τρόπο αυτό αποκαταστά-
θηκε η µορφή του ανάγλυφου και το χαρακτηριστικό υποβαθµισµένο τοπίο των «νταµαριών» της 
Πεντέλης, µε τα εγκαταλειµµένα λατοµεία της. Ακολούθησαν φυτοτεχνικές εργασίες, µε φύτευση 
φυτών κατάλληλων για την προστασία από τη διάβρωση και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου. 
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί η αναστήλωση που διενεργείται από το 2003 έως σήµερα στα βυζα-
ντινά ναϋδρια της «Σπηλιάς». Η σηµερινή κατάσταση της µορφής του ανάγλυφου στη νοτιοδυτική 
πλευρά της Πεντέλης, έχει βελτιωθεί σηµαντικά και τείνει να προσοµοιάζει στην αρχική µορφή 
του, πριν τις «εντατικές εκµεταλλεύσεις», ενώ ταυτόχρονα προσδοκάται η ανάπλαση του τοπίου 
της και η αισθητική αναβάθµισή της, µε την ανάπτυξη  της βλάστησης. 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα στοιχεία και οι αναφορές, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, σχετικά µε τη διαχρονική εξέλι-
ξη της εξορυκτικής – λατοµικής δραστηριότητας καθώς και τις ανθρωπογενείς επεµβάσεις και φυσι-
κές καταστροφές, οι οποίες µετέβαλαν τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά και τις χρήσεις γης, 
στην περιοχή του Πεντελικού όρους επιβεβαιώνουν την εντατική, ανεξέλεγκτη και µη ορθολογική 
εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου (Πεντελικού µαρµάρου) της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την περί-
οδο 1950 – 1976, κατά την οποία, η έντονη οικοδοµική δραστηριότητα της πόλης των Αθηνών συν-
δυάστηκε µε την αύξηση της ζήτησης των µαρµάρων, που χρησιµοποιήθηκαν ως οικοδοµικό και 
διακοσµητικό υλικό. Συνέπεια των αλλεπάλληλων και επιβλαβών για το οικοσύστηµα, εντατικών και 
µη ορθολογικά σχεδιασµένων, εξορυκτικών δραστηριοτήτων µαρµάρου, είναι η διατάραξη των γεω-
λογικών και των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, ο περιορισµός της βιοποικιλό-
τητας, µε τη συρρίκνωση των δασικών εκτάσεων και η εµφάνιση δευτερογενών διαπλάσεων βλά-
στησης καθώς και η αισθητική αλλοίωση του τοπίου. Τα δυσµενή αυτά αποτελέσµατα, δίνουν 
σηµαντικές ενδείξεις και οδηγούν στην εξαγωγή συµπερασµάτων, σχετικά µε την αναµενόµενη εξε-
λικτική πορεία των µεταβολών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, από αντίστοιχες εκµεταλλεύ-
σεις στις γειτονικές περιοχές (∆ιόνυσος, κλπ), εφόσον δεν τηρηθούν οι σχετικές προδιαγραφές και 
δεσµεύσεις για την ορθολογική διαχείριση – προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι συγγραφείς ευχαριστούν, τον πρόεδρο του Συνδέσµου Προστασίας & Αποκατάστασης Πε-
ντελικού όρους (Σ.Π.Α.Π.) και πρόεδρο της Κοινότητας Πεντέλης, κ. ∆ηµήτριο Στεργίου-Καψάλη, 
τον κ. Γεώργιο ∆ιακοµανώλη, επιχειρησιακό στέλεχος του Σ.Π.Α.Π., και τον πρόεδρο της Κοινότη-
τας ∆ιονύσου, κ. Σακελλάριο Σωτηρίου για την πολύτιµη προσφορά βοήθειας, στην έρευνα αυτή. 
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ABSTRACT 

TEMPORAL EVOLUTION OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION 
(GEOLOGY – GEOMORPHY) AND THE LAND USES OF ABANDONED 
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In the frame of this study, the places as well as the methods and techniques used of marble 
quarrying in the southwest side of mountain Penteliko, have been located and charted. We record 
the temporal evolution of the situation of the natural environment, with special reference to the geo-
logical - geomorphological structure as well as to the land uses in the area of the abandoned quar-
ries in the mountain Penteliko, in combination with different periods of development of the quarrying 
works from the ancient times until today. We also mention the impacts on the environment during 
the operation of the quarries and after the ceasing of the works. These environmental impacts in-
clude: a. changes in the morphology of the relief, b. differentiation of the erosion conditions of the 
land c. interference of the hydrological conditions d. formation of dust, e. noise and vibrations, f. dis-
turbance of the natural ecosystems and g. aesthetic decay of the landscape. 
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