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Πεντέλη, 11 Δεκεµβρίου 2017 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Μήνυµα του Προέδρου του  Σ.Π.Α.Π. και Γενικού Γραµµατέα του Εποπτικού 
Συµβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσση Σιώµου για την Διεθνή Ηµέρα του Βουνού 2017  
 
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ηµέρας του Βουνού, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Δήµων για 
την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) και Γενικός Γραµµατέας του 
Εποπτικού Συµβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., Βλάσσης Σιώµος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 
«Τα Ηνωµένα Έθνη καθιερώνοντας το 2003 την 11η Δεκεµβρίου ως Διεθνή Ηµέρα Βουνού 
είχε σαν σκοπό να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων 
και να υπενθυµίζει συνεχώς στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρησή 
του.  Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΗΕ η Διεθνής Ηµέρα του Βουνού 2017 
αποτελεί µια ευκαιρία για να τονιστεί πώς το κλίµα, η πείνα και η µετανάστευση επηρεάζουν 
τις ορεινές περιοχές και να διασφαλιστεί ότι η βιώσιµη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών θα 
ενσωµατωθεί στην ατζέντα του 2030 και στην εφαρµογή της συµφωνίας του Παρισιού. 
 
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ τα βουνά καλύπτουν περίπου το 22% της 
επιφάνειας της γης και σε ορεινούς όγκους κατοικεί το 13% του παγκόσµιου πληθυσµού. 
Τα βουνά παρέχουν τροφή και σε 915 εκατοµµύρια ανθρώπους, αλλά και έµµεσα ωφελούν 
τα δισεκατοµµύρια που ζουν κάτω από αυτά, σε χαµηλότερα ύψη.  Τα βουνά παρέχουν το 
60-80% των γλυκών υδάτων στον κόσµο - χωρίς τα οποία δεν θα ήταν δυνατή η αειφόρος 
ανάπτυξη που αποσκοπεί στην εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας.   
 
Για εµάς στον Σύνδεσµο Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού, η προστασία του 
Πεντελικού, του δικού µας Βουνού είναι ο κύριος σκοπός µας.  Για να παραφράσω το 
εφετινό Μήνυµα των Ηνωµένων Εθνών «Προσέχουµε το Βουνό» εµείς εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια µε πολυποίκιλες δράσεις του Συνδέσµου έχουµε σαν αποκλειστικό γνώµονα την 
αναγέννηση και την αναβίωση της ζωής σε αυτό.  Θα συνεχίσουµε να πορευόµαστε µε 
ορίζοντα το, να επαναφέρουµε τη χλωρίδα και την πανίδα που προϋπήρχε, να κάνουµε και 
πάλι το βουνό πράσινο, καταφύγιο ανάσας και ζωής, ακριβώς όπως το γνωρίσαµε προ 
δεκαετιών». 
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