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Ο Βορειοδυτικά του νεκροταφείου Σχιστού και σε απόσταση 300 μέτρων στην
περιοχή Λακκώματα Σχιστού, βρίσκεται εγκαταλειμμένο σπήλαιο, που
χρησιμοποιήθηκε από ανθρώπους τουλάχιστον από την Ανώτερη Παλαιολιθική
μέχρι και τους νεώτερους χρόνους, ενώ πρόκειται για την αρχαιότερη μέχρι
τώρα βεβαιωμένη κατοίκηση σε ολόκληρη την Αττική.
Η είσοδος του σπηλαίου είναι ευρεία και τοξοειδής, μια απότομη κατωφέρεια
οδηγεί στην κύρια αίθουσα, διαστάσεων 70 x 15 μέτρων. Μεγάλες καταπτώσεις
βράχων χαρακτηρίζουν όλη την έκταση του σπηλαίου. Εξωτερικά της εισόδου
σώζονται τα θεμέλια ορθογωνίου κτίσματος. Μετά από σύντομη ανασκαφή στο
χώρο αυτό ,από την εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας,
συλλέχτηκαν κεραμικά ιστορικών χρόνων, λίγα ειδώλια, διάφορα
μικροαντικείμενα, οργανικά κατάλοιπα, κεραμικά προϊστορικής εποχής και βαθιές
φιάλες με τριγωνικά χείλη της πρώιμης εποχής του χαλκού. Από την σύνθεση και
την ποιότητα του υλικού καθώς και από την μορφολογία του χώρου φαίνεται ότι
το σπήλαιο αποτέλεσε σημαντικό χώρο άσκησης λατρείας κατά την
ύστερο-αρχαϊκή και κυρίως κλασσική περίοδο.
Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) με τη
συμμετοχή των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
Κορυδαλλού, Αγ. Βαρβάρας και Χαϊδαρίου ανέλαβε την πρωτοβουλία να συστήσει
στους πολίτες και να αναδείξει τον άγνωστο αυτό αρχαιολογικό παράδεισο της
γειτονιάς μας, εμπλουτίζοντας το εγχείρημα με την ενθάρρυνση της πεζοπορίας
και της χρήσης ποδηλάτου σε διαδρομή εντός του δασικού δικτύου του Όρους
Αιγάλεω, που σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτό.
Το περιβαλλοντικό αυτό μονοπάτι ήταν μήκους 3.5 χλμ. με αφετηρία τα Πυροβολεία
Κορυδαλλού και κατάληξη στο ανώνυμο Σπήλαιο του Σχιστού, όπου επιστημονικό
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προσωπικό της εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας ανέμεναν τους
επισκέπτες, ώστε να τους ενημερώσουν για την μοναδική αρχαιολογική αξία του
Σπηλαίου. Εντός της διαδρομής υπήρχαν επανδρωμένοι σταθμοί ξεκούρασης, ενώ
η παρουσία της ΕΔΟΚ Κορυδαλλού αποτέλεσε εχέγγυο ασφάλειας των
συμμετεχόντων.
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και την ιδιαιτερότητα μιας καλοκαιριάτικης
Κυριακής, η εκδήλωση γνώρισε επιτυχία, καθώς εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης,
περιβαλλοντικών φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και μεμονωμένοι πολίτες,
έσπευσαν μαζικά στο Όρος Αιγάλεω, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του
ΠΕΣΥΔΑΠ, ώστε να καταθέσουν την αγάπη τους για το βουνό και το ενδιαφέρον
τους για το ανώνυμο σπήλαιο του Σχιστού.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
εκδήλωσης, με κοινή δήλωσή τους ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης
Γουρδομιχάλης και ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Λουκάς Τζανής
τόνισαν ότι: «Σήμερα δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ο αγώνας
για την υπεράσπιση των πολύτιμων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
συνιστωσών του Όρους Αιγάλεω μπορεί να κερδηθεί μόνο με την συμμετοχή των
πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να
επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τη φύση, το περιβάλλον και την
πολιτιστική μας κληρονομιά, με τρόπο που όχι μόνο θα συμβάλουμε στην
περιφρούρηση του περιβάλλοντος αλλά και θα οδηγηθούμε σε σύγχρονες και
καινοτόμες περιβαλλοντικά αειφορικές λύσεις. Είναι υπόθεση όλων μας. Άμεση
επιδίωξή μας είναι να καταστήσουμε το ανώνυμο σπήλαιο Σχιστού πολιτιστικό
πόλο έλξης».
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Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Εγγεγραμμένοι: 277.268 Ψήφισαν : 191.915 / 69,22% Έγκυρα : 186.356 Άκυ
ρα : 4.467
Λευκά : 1.095
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