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Πεντέλη, 19 Νοεµβρίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο ΣΠΑΠ µαζί µε την ΚΕΔΕ και τον ΙΣΑ, κοντά στους συµπολίτες µας που επλήγησαν 
από τις καταστροφικές πληµµύρες 

 
Οµάδα εθελοντών του Συνδέσµου Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του 
Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του και Γενικό Γραµµατέα του 
Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώµο, µετέβη στις πληγείσες από την 
πρόσφατη θεοµηνία περιοχές και συµµετείχε στη διανοµή νερού φαγητού και 
φαρµάκων, σε µία αποστολή που οργανώθηκε από την ΚΕΔΕ σε συνεργασία µε τον 
ΙΣΑ. 
 
Συγκεκριµένα οι εθελοντές του ΣΠΑΠ συµµετείχαν ενεργά στη διανοµή πάνω από 
300 µερίδων φαγητού, πόσιµου νερού και περίπου 2.000 φαρµάκων,  στους 
κατοίκους της Μάνδρας Αττικής. 
 
Το κλιµάκιο της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ µε επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και 
Δήµαρχο Αµαρουσίου Γιώργο Πατούλη, συναντήθηκαν στο Δηµαρχείο Μάνδρας 
Ειδυλλίας µε τη δήµαρχο Ιωάννα Κριεκούκη, προκειµένου να συνεργαστούν για την 
κάλυψη άµεσων αναγκών σε ρουχισµό, τρόφιµα καθώς και σε γεννήτριες για τους 
ασθενείς µε  µηχανική υποστήριξη. Ο Γιώργος Πατούλης  διαβεβαίωσε ότι η ΚΕΔΕ 
και ο  ΙΣΑ θα συνδράµουν για να καλυφθούν οι ανάγκες. 
 
Στην αποστολή εκτός από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ, Δήµαρχο 
Αµαρουσίου Γιώργο Πατούλη και τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ και Γενικό Γραµµατέα του 
Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώµο, συµµετείχαν ο ταµίας του ΙΣΑ Φ. 
Πατσουράκος  το µέλος του Δ.Σ Ι. Νάσιος εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής 
Αποστολής (Θ. Ριζόπουλος, Γ. Κονιδάρης) καθώς και οµάδα εµπειρογνωµόνων του 
ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, οι οποίοι µαζί µε τον Πρόεδρο Γ. Πατούλη επισκέφθηκαν ιατρεία 
που είχαν καταστραφεί ολοσχερώς  και  έκαναν αποτίµηση των ζηµιών. Από πλευράς 
Εθελοντικών Οµάδων, η Εθελοντική Οµάδα του ΣΠΑΠ και η Εθελοντική Οµάδα 
Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Αµαρουσίου. 
 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώµος έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 
«Βρισκόµαστε εδώ για τρίτη συνεχόµενη ηµέρα προκειµένου να συνδράµουµε το 
Δήµο Μάνδρας στην ανακούφιση των συµπολιτών µας που επλήγησαν από την 
πρωτοφανή θεοµηνία και τις βιβλικές καταστροφές που αυτή προκάλεσε, 
µοιράζοντας νερό, φαγητό και φάρµακα. Συµµετέχουµε στη δράση της ΚΕΔΕ και 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και θα είµαστε εδώ όσο χρειαστεί προκειµένου να 
βοηθήσουµε συνανθρώπους µας που τη στιγµή αυτή έχουν χάσει ανθρώπους, σπίτια 
και περιουσίες. 
 
Θα ήθελα να συγχαρώ την ΚΕΔΕ και τον ΙΣΑ που είναι κοντά στους συνανθρώπους 
µας, αλλά και να ευχαριστήσω τους Εθελοντές του ΣΠΑΠ και την Εθελοντική 
Οµάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Αµαρουσίου, που είναι και πάλι εδώ 
προκειµένου να συµβάλλουν µε την εθελοντική τους προσπάθεια στην παροχή 
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βοήθειας σε όσους συνανθρώπους µας βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη θέση και 
έχουν ανάγκη, µια θέση που θα µπορούσαµε να είµαστε εµείς». 
 

 
Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


