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Πεντέλη, 19 Νοεµβρίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η Εθελοντική Δράση Αναδάσωσης για το 2017 
από τον Σ.Π.Α.Π στο Πεντελικό 

 

Παρά τη συνεχή και δυνατή βροχή, η οποία περιόρισε την προσέλευση, 
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία και µε την παρουσία εθελοντών και εθελοντικών οµάδων, 
δασοπροσκόπων και αιρετών των Δήµων Μελών, η 4η Εθελοντική Δράση 
Αναδάσωσης για το 2017 που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Δήµων για την Προστασία 
και την Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) µε την υποστήριξη της Διεύθυνσης 
Αναδασώσεων Αττικής και του ΣΚΑΪ στο πλαίσιο των δράσεων του «Όλοι Μαζί 
Μπορούµε και στο Περιβάλλον», ξεκινώντας έτσι τη φθινοπωρινή φυτευτική 
περίοδο. 

Ευαισθητοποιηµένοι πολίτες, φίλοι του βουνού και του δάσους όλοι µαζί 
ανταποκρίθηκαν για ακόµη µία φορά στο κάλεσµα του Σ.Π.Α.Π. στηρίζοντας ενεργά 
την προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στο Πεντελικό όρος, 
φυτεύοντας όλα τα δενδρύλλια που είχε προγραµµατιστεί να φυτευτούν.  

Στην 4η Αναδάσωση για το 2017 παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και 
Δήµαρχος Αµαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός 
Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος, ο Δασάρχης 
Πεντέλης Θανάσης Ρέππας, ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας Κηφισιάς και 
Μέλος Δ.Σ. ΣΠΑΠ Δηµήτρης Λιανός, ο Αντιδήµαρχος Δηµοτικής Ενότητας 
Κηφισιάς Απόστολος Κασιούρας, ο Δηµοτικός Σύµβουλος Αµαρουσίου και Μέλος 
της ΕΕ του ΣΠΑΠ Στέφανος Τσιπουράκης, καθώς και στελέχη του Δασαρχείου 
Πεντέλης. 

Από µέρους Εθελοντικών Οµάδων και Συλλόγων, συµµετείχαν το σύνολο των 
Δασοπροσκόπων της Πεντέλης και η Εθελοντική Οµάδα Άνοιξης του Δήµου 
Διονύσου. 

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

«Παρά το γεγονός ότι το µυαλό όλων µας είναι στους πληγέντες από τη θεοµηνία 
συµπολίτες µας στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραµο, όπου ο ΣΠΑΠ συνέδραµε και θα 
συνεχίσει να συνδράµει έως ότου χρειαστεί, είµαστε εδώ στο Πεντελικό για την 4η 
Δράση Δενδροφύτευσης για το 2017, κάνοντας την αρχή στη φθινοπωρινή 
φυτευτική περίοδο. Πραγµατοποιούµε τη δράση αυτή και µετά το τέλος της  θα 
επιστρέψουµε στη Μάνδρα όπου και σήµερα θα µοιράσουµε νερό, φαγητό, 
γαλότσες και αδιάβροχα, όπως και τις προηγούµενες ηµέρες.  

Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος, δεδοµένων και των κακών καιρικών συνθηκών από 
την προσέλευση των προσκόπων και οδηγών, των συλλόγων και οµάδων πολιτών 
καθώς και των εθελοντών µας, που κάθε φορά ανταποκρίνονται στο κάλεσµά µας, 
επιβεβαιώνοντας ακόµη µία φορά σήµερα ότι το εθελοντικό κίνηµα στην περιοχή 
µας και όχι µόνον, ενισχύεται καθηµερινά. Σήµερα όλοι µαζί, βάλαµε ακόµη ένα 
λιθαράκι στην προσπάθεια που χρόνια τώρα καταβάλλουν από κοινού ο ΣΠΑΠ και ο 
ΣΚΑΙ στο πλαίσιο των δράσεων «Όλοι µαζί µπορούµε και στο Περιβάλλον», για την 
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αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στο Πεντελικό.  Η συνεχής ανταπόκριση 
των πολιτών και η έντονη εθελοντική διάθεση που επιδεικνύουν όλα αυτά τα χρόνια, 
µας δίνει ιδιαίτερη χαρά και δύναµη να συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας. 

Σε µία συγκυρία που αποδεικνύεται περίτρανα η σηµαντικότητα της ύπαρξης του 
δάσους προκειµένου να συγκρατώνται τα νερά της βροχής και να αποφεύγονται 
καταστροφές όπως οι πρόσφατες στη Δυτική Αττική, εµείς συνεχίζουµε µε αµείωτη 
ένταση τις προσπάθειες που καταβάλουµε για να επιτύχουµε το βασικό µας στόχο, 
που δεν είναι άλλος από το ζωντάνεµα του φυσικού πρασίνου και την ανάπλαση του 
Πεντελικού περιβάλλοντος, µε τις συνεχείς αναδασώσεις και ότι άλλη δράση 
απαιτείται προκειµένου να µείνει το βουνό µας ανέπαφο. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον ΣΚΑΙ και το «Όλοι µαζί µπορούµε και στο Περιβάλλον» 
που εδώ και πολλά χρόνια είναι αρωγός του ΣΠΑΠ.  Ένα ευχαριστώ όµως και  σε 
όλους όσους ήρθαν σήµερα εδώ στην περιοχή του Κοκκιναρά, ιδιαίτερα στο 
Σύστηµα Δασοπροσκόπων Πεντέλης, στους ευαισθητοποιηµένους πολίτες που κάθε 
φορά είναι µαζί µας, στους εργαζόµενους των Δήµων Αµαρουσίου, Κηφισιάς και 
Πεντέλης, τους εργαζοµένους και εθελοντές του ΣΠΑΠ, αλλά κυρίως τις 
Εθελοντικές Οµάδες που συµµετείχαν στη σηµερινή δενδροφύτευση.  Ελπίζω η 
συµµετοχή και στις επόµενες δενδροφυτεύσεις µας, να είναι ακόµη πιο µαζική και 
πιο δυναµική». 

Ο Σ.Π.Α.Π απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Γιάννη Σπανολιό και στον κ. 
Γιώργο Κεραµιτζόγλου από τον ΣΚΑΪ, για την πολύτιµη στήριξή τους σε όλες 
ανεξαιρέτως τις δράσεις του Συνδέσµου. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τους χορηγούς της αναδάσωσης: το Ραδιοτηλεοπτικό 
Σταθµό ΣΚΑΪ, τις εφηµερίδες ΑΜΑΡΥΣΙΑ, ΧΤΥΠΟΣ, ΒΟΡΕΙΝΗ, ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ, 
ΔΗΜΟΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ανατολικής Αττικής, τις 
ηλεκτρονικές εφηµερίδες ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΣΗ, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ και 
VrilissiaNews, τη Δ.ΕΠ.Α., την Εταιρία ΒΙΚΟΣ και τα σούπερ µάρκετς ΑΒ και 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. 

 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


