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Πεντέλη, 16 Νοεµβρίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο ΣΠΑΠ στο κλιµάκιο της ΚΕΔΕ στη Μάνδρα και τα Μέγαρα 
 
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, εξοπλισµένη µε οχήµατα και 
µηχανολογικό εξοπλισµό, συµµετείχε ενεργά στο κλιµάκιο της ΚΕΔΕ που βρέθηκε 
στις πληγείσες περιοχές των Μεγάρων και της Μάνδρας προκειµένου να 
συνδράµουν τους Δήµους Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων στην αντιµετώπιση 
των καταστροφών που δηµιούργησαν οι πρωτοφανούς εντάσεως πληµµύρες που 
σηµειώθηκαν στην περιοχή. 
 
Συγκεκριµένα το κλιµάκιο του ΣΠΑΠ αρχικά στη Δηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου 
του Δήµου Μεγαρέων και στη συνέχεια στο Δήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας,  µετέφερε 
άρρωστους συνανθρώπους µας στο Θριάσιο Νοσοκοµείο, πραγµατοποίησε 
αντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήµατα και συµµετείχε στον καθαρισµό 
καταστηµάτων και σπιτιών από χώµατα, νερά, υλικά και µπάζα. 
 
Το κλιµάκιο της ΚΕΔΕ µε επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήµαρχο 
Αµαρουσίου Γιώργο Πατούλη, αποτελείτο από τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ και Γενικό 
Γραµµατέα του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώµο, το Δήµαρχο 
Διρφύων Μεσσαπίων και Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ 
Γιώργο Ψαθά και τον πρώην Δήµαρχο Κηφισιάς και Μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ Νίκο 
Χιωτάκη.  Στην επιχείρηση της ΚΕΔΕ συµµετείχαν η Εθελοντική Οµάδα του ΣΠΑΠ, 
η Εθελοντική Οµάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Αµαρουσίου και η 
Εθελοντική Οµάδα Άνοιξης του Δήµου Διονύσου. 
 
Το κλιµάκιο του ΣΠΑΠ, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές και τα Δηµαρχεία 
Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων όπου ενηµερώθηκε για την κατάσταση από τους 
Δηµάρχους Γιάννα Κριεκούκη και Γρηγόριο Σταµούλη, καθώς και το Θριάσιο 
Νοσοκοµείο, όπου και ενηµερώθηκε από τους εφηµερεύοντες ιατρούς και το 
προσωπικό του Νοσοκοµείου για την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγµή 
από πλευράς, νεκρών τραυµατιών, αλλά και αγνοουµένων.  
 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώµος έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 
«Συναντούµε µια βιβλική καταστροφή, όπου και αν γυρίσουµε το βλέµµα µας.  
Σίγουρα κάτι δεν έχει γίνει καλά και φτάσαµε σε αυτήν την κατάσταση, αλλά τώρα 
δεν είναι ώρα να ψάξουµε τι και ποιος φταίει.  Είµαστε εδώ σύσσωµες οι δυνάµεις 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να συνδράµουµε τους Δήµους Μεγαρέων 
και Μάνδρας-Ειδυλλίας, αλλά κυρίως να βοηθήσουµε συνανθρώπους µας που τη 
στιγµή αυτή έχουν πραγµατικά ανάγκη. 
 
Θα ήθελα να συγχαρώ τις δυνάµεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που µε ενότητα για 
ακόµη µία φορά επιδεικνύει ανεπτυγµένο αίσθηµα προσφοράς και καθήκοντος, στην 
πρώτη γραµµή, προκειµένου να συνδράµουν στην ανακούφιση των πληγεισών 
περιοχών και πολιτών. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους Εθελοντές του ΣΠΑΠ, την 
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Εθελοντική Οµάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Αµαρουσίου και το Εθελοντικό 
Κλιµάκιο Άνοιξης του Δήµου Διονύσου, οι οποίοι για άλλη µία φορά µε αυταπάρνηση 
και αυτοθυσία βρέθηκαν στην πρώτη γραµµή, προκειµένου να βοηθήσουν 
συνανθρώπους µας που είχαν ανάγκη». 
 

 
Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


