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Πεντέλη, 26 Ιανουαρίου 2018 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μία ακόµη επιτυχηµένη Δράση Αναδάσωσης υλοποιήθηκε από τον  Σ.Π.Α.Π. 

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία µία ακόµη Δράση Μαθητικής Αναδάσωσης 
από το Σύνδεσµο Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), 
σε συνεργασία µε Όλοι Μαζί Μπορούµε και στο Περιβάλλον, στις παρυφές του 
Πεντελικού στην Κηφισιά, στην περιοχή του Κοκκιναρά. 

Στην Αναδάσωση συµµετείχαν το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το Ειδικό 
Σχολείο Αµαρουσίου και η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών. 

Οι µαθητές των Σχολείων είχαν την ευκαιρία να ζήσουν µέσα από τη δράση µία 
βιωµατική εµπειρία που τους εισάγει στην προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως 
να εκπαιδευτούν σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, δασοπροστασίας και 
εθελοντισµού. 

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήµαρχος Αµαρουσίου Γιώργος 
Πατούλης, o Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού 
Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος, o Δασάρχης Πεντέλης Θανάσης Ρέππας, ο 
Αντιπρόεδρος του ΣΠΑΠ και Αντιπρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Σπάτων 
Αρτέµιδας Πέτρος Πουλάκης και ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου 
Κηφισιάς και µέλος της ΕΕ του ΣΠΑΠ Δηµήτρης Λιανός. 

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώµος δήλωσε κατά τη διάρκεια της δενδροφύτευσης:  

«Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά που για ακόµη µία φορά έχουµε κοντά µας µαθητές από 
το 18ο Δηµοτικό Αµαρουσίου, το Ειδικό Σχολείο Αµαρουσίου και την Ελληνογαλλική 
Σχολή Ουρσουλινών, τα οποία µε χαρά καλωσορίζουµε σε µία ακόµη αναδάσωση στο 
Πεντελικό, η οποία έγινε και πάλι µε απόλυτη τάξη και ηρεµία, αλλά µε ενθουσιώδη 
συµµετοχή.  

Οι αναδασώσεις που κάνουµε στον Σ.Π.Α.Π. εκτός του ότι συµβάλλουν στην 
αναβάθµιση του Πεντελικού περιβάλλοντος προσπαθούµε παράλληλα να συµβάλλουν 
στην εκπαίδευση των νέων παιδιών στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, ώστε να 
αναπτύξουν από πολύ νωρίς ευαισθησίες γύρω από αυτό.  Οι αναδασώσεις µας αλλά 
και οι µαθητικές βιωµατικές δράσεις που πραγµατοποιούµε έχουν σαν απώτερο στόχο 
να παραδώσουµε στις επόµενες γενεές καλύτερο από εκείνο που παραλάβαµε. 

Ένα θερµότατο ευχαριστώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και µαθητές που ήρθαν 
σήµερα εδώ στην περιοχή του Κοκκιναρά και συνέβαλλαν στην επιτυχία και αυτής της 
δράσης αναδάσωσης του Συνδέσµου Δήµων για την Προστασία και την Ανάπλαση 
του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), την 1η για το 2018.  Η επόµενη δράση Αναδάσωσης που 
θα πραγµατοποιήσουµε θα είναι αµιγώς µαθητική και θα πραγµατοποιηθεί στις 15 
Φεβρουαρίου». 
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Ο Σ.Π.Α.Π απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Γιάννη Σπανολιό και κ. Γιώργο 
Κεραµιτζόγλου από τον ΣΚΑΙ, για την πολύτιµη στήριξή του σε όλες  τις δράσεις του 
ΣΠΑΠ. Ένα ευχαριστώ τέλος στους εθελοντές και στους εργαζοµένους του ΣΠΑΠ, 
οι οποίοι µε την ενεργό συµµετοχή και το ζήλο τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
πραγµατοποίηση της σηµερινής δράσης. Ο Σ.Π.Α.Π. ευχαριστεί ιδιαίτερα τους 
χορηγούς της Αναδάσωσης: την Εταιρία Βίκος, τη Δ.ΕΠ.Α., τα σούπερ Μάρκετ 
Σκλαβενίτης και ΑΒ, τη Χαλβαδοποιία Μαραθώνος, τις εφηµερίδες ΑΜΑΡΥΣΙΑ, 
ΧΤΥΠΟΣ, ΒΟΡΕΙΝΗ, ΕΡΜΗ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ, ΔΗΜΟΤΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ανατολικής Αττικής, τις ηλεκτρονικές 
εφηµερίδες ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΣΗ, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ και VrilissiaNews.  

 

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


