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Πεντέλη, 16 Μαρτίου 2018 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε από τον Σ.Π.Α.Π. η Δράση Αναδάσωσης που είχε 
αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας 

Η Δράση Μαθητικής Αναδάσωσης που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας 
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία 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 Κρυστάλλειο Δηµοτικό Σχολείο Πεντέλης, το 2ο 
Δηµοτικό Σχολείο Πεντέλης και το Δηµοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης. 

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 o Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού 
Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΠΑΠ και 
Αντιπρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Σπάτων Αρτέµιδας Πέτρος Πουλάκης, ο 
Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Κηφισιάς και µέλος της ΕΕ του 
ΣΠΑΠ Δηµήτρης Λιανός, ο Αντιδήµαρχος Κηφισιάς Απόστολος Κασιούρας και οι 
Δηµοτικοί Σύµβουλοι Πεντέλης Δηµήτρης Σταυρόπουλος και Γιώργος Δρόσος. 

Τη δενδροφύτευση επέβλεψαν προσωπικά ο Δασάρχης Πεντέλης Θανάσης Ρέππας 
και οι συνεργάτες του Δασολόγοι Κώστας Μούγιος και Στέργιος Ταµπέκης. 

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 
την Πεντέλη το Κρυστάλλειο Πεντέλης, το 2ο Δηµοτικό Πεντέλης και το Δηµοτικό 
Νέας Πεντέλης, τα οποία µε χαρά καλωσορίζουµε σε µία ακόµη αναδάσωση στο 
Πεντελικό, σε µία δράση που τα παιδιά ζήτησαν να πραγµατοποιηθεί µετά την 
αναβολή λόγω κακοκαιρίας.  

Προσπαθούµε οι δράσεις που κάνει ο Σύνδεσµος µας όταν συµµετέχουν µαθητές, να 
συµβάλλουν στη βιωµατική εκπαίδευση των νέων παιδιών στη διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος, ώστε να αναπτύξουν από πολύ νωρίς ευαισθησίες γύρω από αυτό.  
Πόσο µάλλον όταν µιλάµε για παιδιά από σχολεία που ζουν τόσο κοντά στο βουνό 
µας. Στο προσεχές µέλλον ο Σ.Π.Α.Π. σχεδιάζει και νέες δράσεις που θα 
απευθύνονται στη νέα γενιά και οι οποίες θα έχουν κύριο στόχο οι επόµενες γενεές 
να είναι καλύτερες από τη δική µας, πιο ευαίσθητες για το περιβάλλον, πιο 
ενηµερωµένες για τους τρόπους διαφύλαξής του. 
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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 Σ.Π.Α.Π., την 3η για το 2018 και τελευταία της φετινής 
φυτευτικής περιόδου.  Η επόµενη δράση Αναδάσωσης του Συνδέσµου µας, θα 
πραγµατοποιηθεί πλέον το φθινόπωρο.  Θα υπάρξουν βέβαια ποτίσµατα, καθαρισµοί 
και άλλες δράσεις στο άµεσα προσεχές µέλλον, στις οποίες θα καλούσα όλους να 
συµµετέχουν µε την ίδια χαρά και τον ίδιο ζήλο όπως και στις αναδασώσεις. 

Θα ήθελα να απευθύνω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ευαισθητοποιηµένους 
πολίτες, τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους προσκόπους, τους δεκάδες 
συλλόγους και τις εθελοντικές οµάδες που και αυτή τη φυτευτική περίοδο ήταν κοντά 
µας.  Ελπίζω ότι στις επόµενες δράσεις θα είµαστε όλοι εδώ, ακόµη περισσότεροι για 
να συµβάλλουµε µε τις όποιες δυνάµεις διαθέτει ή κινητοποιεί ο καθένας από εµάς, 
ώστε να καταφέρουµε να δώσουµε και πάλι ζωή στο Πεντελικό». 

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 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, MyOta και VrilissiaNews. 
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