ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ
(ΣΠΗΛΙΑ ΝΤΑΒΕΛΗ-ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ
Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει από το Πικέρμι και την έκθεση
παλαιοντολογικών θησαυρών, που έχουν κάνει διεθνώς γνωστή
την περιοχή λόγω της ανευρέσεως απολιθωμένων ζώων, τα οποία
αποτέλεσαν σταθμό για την παλαιοντολογία των σπονδυλωτών.
Μέσα στα πετρώματα της περιοχής των σχιστόλιθων και των
μαρμάρων διατηρήθηκαν σε μορφή απολιθωμάτων τα ζώα αυτά, που
έζησαν εκεί όπως υπολογίζεται πριν 5,5 – 6 εκατομμύρια χρόνια.
Έπειτα από την ξενάγηση θα φθάσουμε στην Πεντέλη και μετά από
ελαφριά πεζοπορία θα προσεγγίσουμε τη Σπηλιά του Νταβέλη,
που είναι λιγότερο γνωστή ως σπήλαιο των Άμωμων και συνδέεται
με πολλούς μύθους, ένας από τους οποίους λέει ότι ο αρχιληστής
κρυβόταν εκεί γιατί η σπηλιά είχε μυστικό πέρασμα για το Μέγαρο
της Δουκίσης Πλακεντίας με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση.
Στη Βυζαντινή περίοδο το σπήλαιο αποτέλεσε πόλο έλξης για τους
μοναχούς και ασκητές που εγκαταστάθηκαν σε ασκητήρια για 10
αιώνες, από τον 6ο μέχρι τον 16ο αιώνα μ.Χ. και από αυτούς έλαβε
την ονομασία σπήλαιο των “Άμωμων”. Κοντά στη σπηλιά
βρίσκονταν τα αρχαία μεταλλεία από τα οποία κτίσθηκαν τα
μνημεία στον Παρθενώνα αλλά και σε άλλες περιοχές
.Αναλυτικό πρόγραμμα

8.30πμ
9πμ

Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού-Ομόνοια)
Επιβίβαση στην Ομόνοια.

10-11.30πμ Επίσκεψη και ενημέρωση στην έκθεση παλαιοντολογικών
ευρημάτων απολιθωμένων ζώων στο Πικέρμι
12μ-2μμ Ελαφρά πεζοπορία (1ώρα περίπου) και περιήγηση στη
Σπηλιά του Νταβέλη κα ι το αρχαίο λατομείο στην Πεντέλη

2.30-4.30μμ Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής Πεντέλης
5μμ

Αναχώρηση για Αθήνα.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Γιώργος Μπέρσος

6978887514

Υπενθυμίζουμε ότι
α) Όσοι/ες θα συμμετέχουν στην πεζοπορία θα πρέπει να φορούν
πεζοπορικά παπούτσια και να έχουν σακίδιο με ό τι χρειάζονται και
β) Στις μονοήμερες εκδρομές το αντίτιμο καταβάλλεται κανονικά για
όσους/ες ακυρώνουν τη συμμετοχή τους το Σάββατο ή την Κυριακή το
πρωί.

