
Γραφείο Τύπου 

Σύνδεσµος Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) 
Γραφείο Τύπου    . press@spap.org.gr  ( 2106131461 – 6944122317    8 www.spap.org.gr 

www.facebook.com/spapgr   www.twitter.com/SPAP_penteliko   www.flickr.com/photos/spapgr/albums   www.youtube.com/channel 
Κέντρο Επιχειρήσεων - Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 152 36 Νέα Πεντέλη 

Τηλεφωνική γραµµή άµεσης επέµβασης: 1566 
 

Πεντέλη, 16 Φεβρουαρίου 2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Η κακοκαιρία ανέβαλλε την 2η Εθελοντική Δράση Αναδάσωσης, αλλά δεν 
ανέβαλλε τη χαρά του χαρταετού για τους µικρούς µαθητές που θα 

συµµετείχαν σε αυτή 
 

Η κακοκαιρία και η βροχόπτωση ανέβαλλαν τη 2η Δράση Αναδάσωσης, που είχε 
προγραµµατιστεί από το Σύνδεσµο Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του 
Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) και το «Όλοι Μαζί Μπορούµε και στο Περιβάλλον», στις παρυφές 
του Πεντελικού, στην περιοχή του Κοκκιναρά.  Δεν ανέβαλλε όµως τη χαρά των µικρών 
µαθητών που θα συµµετείχαν σε αυτή. 
 
Εθελοντές του Σ.Π.Α.Π. επισκέφθηκαν τους µαθητές του Κρυσταλλείου Δηµοτικού 
Σχολείου Πεντέλης, του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Πεντέλης και του Δηµοτικού Σχολείου 
Νέας Πεντέλης, που είχε προγραµµατιστεί να συµµετέχουν στη Δράση Αναδάσωσης και 
χάρισαν στα παιδιά που θα συµµετείχαν τον χαρταετό τους, που προµήθευσε στον 
Σ.Π.Α.Π. χορηγός, ο οποίος επιθυµεί να παραµείνει ανώνυµος. 
 
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό της δράσης οι µαθητές θα είχαν την ευκαιρία να φυτέψουν 
τα δέντρα του σχολείου τους, να τα υιοθετήσουν και να τα περιποιούνται µε κάθε 
ευκαιρία. Η δράση αυτή είχε ως απώτερο στόχο να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην 
εκπαίδευση των παιδιών σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, δασοπροστασίας και 
εθελοντισµού.  Η δράση θα πραγµατοποιηθεί σε κάποια άλλη ηµέρα που θα ορισθεί. 
 
Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώµος, δήλωσε:  
 
«Παρά το ότι το κρύο και η βροχή µας ανάγκασαν να αναβάλλουµε τη Δράση 
Αναδάσωσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους µαθητές και εκπαιδευτικούς από το 
Κρυστάλλειο Δηµοτικό Πεντέλης, από το 2ο Δηµοτικό Πεντέλης και από το Δηµοτικό 
Σχολείο της Νέας Πεντέλης, που ανταποκρίθηκαν για ακόµη µία φορά στο κάλεσµα του 
Σ.Π.Α.Π. για µία δράση που είχε σαν στόχο, τη βιωµατική εξοικείωση των µικρών 
µαθητών µε τη φύση, το πράσινο και το περιβάλλον του Πεντελικού. 
  
Εµείς όλοι στον Σ.Π.Α.Π. θεωρούµε σηµαντική την ανάγκη να µεταλαµπαδεύσουµε στη 
νέα γενιά την ευαισθησία για τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 
και το αίσθηµα της προσφοράς και του εθελοντισµού.  Για το λόγο αυτό ένας 
σηµαντικός αριθµός από τις δράσεις µας, προσπαθούµε να έχει συµµέτοχους τα νέα 
παιδιά, µε τελικό στόχο να βάζουµε κάθε φορά ακόµη ένα λιθαράκι στην προσπάθεια 
που κάνουµε, ώστε να παραδώσουµε στις επόµενες γενεές ένα καλύτερο περιβάλλον. 
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Βέβαια, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Σύνδεσµός µας µοίρασε στα παιδιά το 
χαρταετό τους, παρά το γεγονός ότι η δράση αναβλήθηκε.  Ευχαριστώ πολύ το χορηγό 
µας για τη βοήθεια του και εφέτος στην προµήθεια των χαρταετών.  
 
Εύχοµαι στους µικρούς µας µαθητές καλή διασκέδαση και καλό παιχνίδι και στους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς Χρόνια Πολλά και Καλή Σαρακοστή!» 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του Σ.Π.Α.Π. 


