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Πεντέλη, 10 Ιουνίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

O Σ.Π.Α.Π. σε εθελοντικό καθαρισμό στο λόφο του Προφήτη Ηλία στη 
Νέα Πεντέλη 

 
Ο Σύνδεσμος για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), 
συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση και διενέργεια εθελοντικού καθαρισμού που 
διενεργήθηκε στο λόφο που βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στη Νέα 
Πεντέλη, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο το Δήμο Πεντέλης. 
 
Στον εθελοντικό καθαρισμό συμμετείχε πολυπληθής Ομάδα του ΣΠΑΠ, η οποία 
αποτελούνταν από τον Πρόεδρο, εργαζομένους και εθελοντές του Συνδέσμου.  
Ήταν εξοπλισμένη με οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και συμμετείχε ενεργά 
στην αποψίλωση και τον καθαρισμό ξερών χόρτων και ξερών κλαδιών στον 
περιβάλλοντα χώρο του Ναού, στον χώρο του Πυροφυλακίου που βρίσκεται εκεί, 
καθώς και στα πρανή σημεία του λόφου.  
 
Στη δράση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραμματέας του 
Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, ο Αντιδήμαρχος Νέας Πεντέλης 
Λευτέρης Κιτσούλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πεντέλης Δημήτρης Σταυρόπουλος, 
Γιώργος Δρόσος Άντα Μπούσουλα και Γεώργιος Μουαμελετζής, ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Νέας Πεντέλης Μανώλης Μιχελακάκης, μεγάλη ομάδα 
εθελοντών και εργαζομένων του ΣΠΑΠ και μεγάλος αριθμός εθελοντών κατοίκων 
της περιοχής. 
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραμματέας 
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε: 
 
«Συμμετέχουμε σε όλες ανεξαιρέτως τις εθελοντικές δράσεις που διοργανώνουν οι 
Δήμοι Μέλη μας. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε παρόντες με πολυπληθή ομάδα 
εργαζομένων και εθελοντών του Σ.Π.Α.Π. για να συνδράμουμε και στον σημερινό 
εθελοντικό καθαρισμό, σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη αστική περιοχή.  Καθαρίσαμε ξερά 
χόρτα, απομακρύναμε ξερά πεσμένα κλαριά, καθαρίσαμε το χώρο από σκουπίδια.  
 
Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάμε στην καλύτερη πρόληψη δυσάρεστων φαινομένων 
πολύ κοντά στον αστικό ιστό, αλλά συμβάλλουμε και στην αισθητική αναβάθμιση του 
όμορφου περιβάλλοντος γύρω από το εκκλησάκι. 
 
Θα ήθελα να συγχαρώ αιρετούς, εργαζομένους και εθελοντές του ΣΠΑΠ, αλλά 
κυρίως τους πολλούς κατοίκους της περιοχής που έχουν έρθει, για την πολύ καλή 
δουλειά που έγινε σήμερα.  Θα επαναλάβουμε σε λίγες μέρες, τη διοργάνωση 
παρόμοιας δράσης στο σημείο που είμαστε σήμερα, ώστε να καθαριστεί πλήρως ο 
λόφος του Προφήτη Ηλία της Νέας Πεντέλης με την προσδοκία στην επόμενη 
δράση να είμαστε ακόμη περισσότεροι». 
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