
Γραφείο	Τύπου	

Σύνδεσμος	Δήμων	για	την	Προστασία	και	Ανάπλαση	του	Πεντελικού	(Σ.Π.Α.Π.)	
Γραφείο	Τύπου.press@spap.org.gr(2106131461	–	6944122317				8www.spap.org.gr	

Κέντρο	Επιχειρήσεων	-	Ηρώων	Πολυτεχνείου	27,	152	36	Ν.	Πεντέλη		
24ωρη	τηλεφωνική	γραμμή	άμεσης	επέμβασης:	1566	

 

Πεντέλη, 28 Νοεµβρίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο ΣΠΑΠ µαζί µε την UNESCO Β. Προαστίων, τη Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., τα 
εκπαιδευτήρια Ελληνοαγγλική Αγωγή και το ίδρυµα Χατζηκώνστα στην 
διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληµµυροπαθείς της Μάνδρας 

 
Κλιµάκιο εθελοντών του Συνδέσµου Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του 
Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), µε επικεφαλής τον Πρόεδρό του και Γενικό Γραµµατέα του 
Εποπτικού Συµβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσση Σιώµο συµµετείχαν στη διανοµή ειδών 
πρώτης ανάγκης τα οποία παραδόθηκαν στους πληµµυροπαθείς. 
 
Στη δράση συµµετείχαν η πρόεδρος της UNESCO Β. Προαστίων, Δηµοτική 
Σύµβουλος Λυκόβρυσης – Πεύκης Μαρίνα Πατούλη – Σταυράκη, ο Π΄ροεδρος της 
Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε. Νίκος Σταθόπουλος, ο διευθυντής των εκπαιδευτηρίων «Ελληνοαγγλική 
Αγωγή» Χριστόδουλος Κακαδιάρης, το Ίδρυµα Χατζηκώνστα, µέλη και φίλοι των 
Φορέων, καθώς και ενεργοί συµπολίτες µας. Συµµετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. της Unesco Β.Π. Μάρκος Μιχελάκης, ο πρεσβευτής δηµοσίων και διεθνών 
σχέσεων της UNESCO Β.Π. κ. Νίκος Παπαδάκης, καθώς και µέλη των Διοικητικών 
Συµβουλίων των ανωτέρω φορέων. 
 
Στις αποθήκες του Δήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας µοιράστηκαν θερµικά σώµατα & 
ηλεκτρικές σόµπες, εργαλεία παντός τύπου (φτυάρια, σκαλιστήρια κ.α.), είδη 
υπόδησης (µπότες, παπούτσια κ.α.), είδη ρουχισµού, είδη ατοµικής υγιεινής, 
κλινοσκεπάσµατα και τρόφιµα µακράς διάρκειας. 
 
Στη συνέχεια αντιπροσωπεία των ανωτέρω φορέων επισκέφθηκαν πληγείσες 
γειτονιές της Μάνδρας, όπου και παρέδωσε σε σπίτια πληµµυροπαθών δεκάδες 
ηλεκτρικές σόµπες και θερµικά σώµατα, άκρως αναγκαία είδη κυρίως σε όσους δε 
µπορούσαν να µεταβούν στο δηµαρχείο για να τα προµηθευτούν. 
  
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώµος, δήλωσε σχετικά: 
 
«Σήµερα ο Όµιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων, η Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε., η 
Ελληνοαγγλική Αγωγή, το Ίδρυµα Χατζηκώνστα και ο Σ.Π.Α.Π. ενώσαµε δυνάµεις για 
συγκέντρωση απαραιτήτων προϊόντων για τους συµπολίτες µας στην Μάνδρα. Καλώ 
όσους έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να βοηθήσουν και ρωτούν τι πράγµατα είναι 
πιο απαραίτητα στους πληµµυροπαθείς, ενηµερώνουµε ότι τα κυριότερα είναι 
γαλότσες, φτυάρια, σφουγγαρίστρες, σκούπες βούρτσες σκληρές για λάσπη, 
σαπούνια, σαµπουάν, αδιάβροχα, τρόφιµα µακράς διάρκειας, κουβέρτες, παπλώµατα 
καινούργια αν είναι δυνατόν και φυσικά λόγω κρύου όπως καταλαβαίνουµε όλοι 
σόµπες αερίου και ηλεκτρικές σόµπες- καλοριφέρ. 
 
Τέλος οφείλω να συγχαρώ την Unesco Βορείων Προαστίων και την Πρόεδρό Μαρίνα 
Σταυράκη – Πατούλη, τη Δ΄Κ.ΟΣ.Ε., την Ελληνοαγγλική Αγωγή, το Ίδρυµα 
Χατζηκώνστα, τους εθελοντές του Σ.Π.Α.Π. για την εξαιρετική οργάνωση αυτής της 
δράσης». 
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