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editorial

Το Πεντελικό 
είναι το σπίτι μας!

Βλάσσης Σιώμος

Προέδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου ΣΠΑΠ

Το Ενημερωτικό Δελτίο που τώρα διαβάζετε, είναι ακόμη μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου Δή-

μων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) αφενός για να επικοινωνήσει τις 

δράσεις του, αφετέρου για να οικοδομήσει πιο στενές σχέσεις με τους πολίτες. Κυρίως, όμως, 

το δεύτερο, γιατί το Πεντελικό και γενικότερα το περιβάλλον έχουν ανάγκη περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά την ενεργή συμμετοχή όλων μας!

Ο ΣΠΑΠ, διανύοντας τον 29ο χρόνο λειτουργίας του, έχει πλέον αναδειχθεί σε προστάτη του 

περιαστικού πρασίνου, αλλά και σε μια οργανωμένη ομάδα επέμβασης, που προσφέρει, χειμώ-

να - καλοκαίρι, τη συνδρομή της σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση προκύπτει στον χώρο 

ευθύνης της. 

Με τη συνδρομή των Δήμων - Μελών μας, με τις σκληρές προσπάθειες των εργαζομένων 

μας και με την πολύτιμη συμμετοχή των εθελοντών μας, είμαστε πάντα εκεί όπου χρειάζεται. 

Παράλληλα, με μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, ο ΣΠΑΠ προσπαθεί να καλλιεργήσει 

την περιβαλλοντική συνείδηση και την αγάπη για το περιβάλλον σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

αριθμό συνανθρώπων μας.

Γιατί κύριο μέλημά μας είναι η πρόληψη, για να περιορίσουμε στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τις 

επιπτώσεις των όποιων ακραίων φαινομένων, είτε από φυσικό είτε από ανθρώπινο παράγοντα. 

Και σε αυτή την προσπάθειά μας, σας θέλουμε όλους αρωγούς!

Το Πεντελικό μας είναι το σπίτι μας, ο πράσινος πνεύμονας που δίνει ανάσα όχι μόνο στην πε-

ριοχή, αλλά και σε ολόκληρη την Αττική. Είναι χρέος μας να το προστατεύουμε, να το ομορφαί-

νουμε, να το κάνουμε γνωστό και προσβάσιμο σε κάθε πολίτη που αναζητά ένα φυσικό κατα-

φύγιο, μια όαση αισθητικής και αναψυχής, στην απαιτητική καθημερινότητα που βιώνει.

Εμείς θα είμαστε εδώ, 24 ώρες το 24ωρο, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας, για να διασφαλί-

ζουμε ότι το Πεντελικό μας θα παραμένει θωρακισμένο απέναντι σε κάθε κίνδυνο, θα πρασινίζει 

μέρα με τη μέρα, θα αναδεικνύει τις κρυμμένες (φυσικές και ιστορικές) ομορφιές του, έτσι ώστε 

να το χαίρονται πολλές ακόμη γενιές.

Ωστόσο, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Είτε ως περιπατητές είτε ως εθελοντές στις δι-

άφορες δράσεις μας, η δική σας συνεισφορά είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Μαζί με εσάς 

είναι σίγουρο ότι οι στόχοι που θέτουμε θα επιτευχθούν στον μέγιστο βαθμό. Και έτσι το αποτέ-

λεσμα όχι μόνο θα δικαιώσει τις προσπάθειές μας, αλλά θα ομορφύνει και τη ζωή μας!

Το Πεντελικό μας
Ενημερωτικό Δελτίο 

του Συνδέσμου Δήμων 

για την Προστασία 

και Ανάπλαση 

του Πεντελικού (ΣΠΑΠ)

Διοίκηση ΣΠΑΠ

Δημαρχείο Αμαρουσίου

Βασιλίσσης Σοφίας 9 

& Δημητρίου Μόσχα, 

151 24 Μαρούσι

Τηλ. 213 2038291 & 213 2038292

Κέντρο Επιχειρήσεων ΣΠΑΠ

Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 
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e-mail: info@spap.org.gr
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το Πεντελικό μας

Δήμοι - μέλη του ΣΠΑΠ

Οι φρουροί του Πεντελικού
Το δομικό κύτταρο του ΣΠΑΠ είναι οι δήμοι - μέλη του, αυτοί που έχουν θέσει την προστασία, 
τη φροντίδα, αλλά και την ανάδειξη του Πεντελικού ως μία από τις κύριες προτεραιότητές τους. 
Αυτοί είναι οι… φρουροί του Πεντελικού. Το μήνυμα 11 δημάρχων που φιλοξενούμε στο 1ο 
Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΠΑΠ «Το Πεντελικό μας» επιβεβαιώνει την προσήλωσή τους στον 
στόχο αυτό και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας στους δημότες τους και όλους τους πολίτες.

Η συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στον ΣΠΑΠ ενισχύει την κοινή προσπάθεια 
των υπόλοιπων 11 δήμων της Αττικής, τόσο στην προστασία και ανάπλαση του 
Πεντελικού όρους όσο και στη γενική συνδρομή για την πρόληψη και καταστο-
λή συμβάντων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Πολιτική Προστασία του 
Δήμου Βριλησσίων βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη θερινή 
περίοδο, με κατάλληλο εξοπλισμό πυροφύλαξης (αντιπυρικές φόρμες κ.ά.) για ερ-
γαζόμενους και εθελοντές, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή τους 
στην πυροφύλαξη και στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας. Τα οχήματα και τα 
μηχανήματα, τα οποία παραχωρούνται από την Υπηρεσία Καθαριότητας κατά την 
αντιπυρική περίοδο, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Εκτός της πυροφύλαξης της 
πόλης των Βριλησσίων, οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησ-

σίων είναι διαθέσιμες, όπως κάθε χρόνο, να συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής, όπου αυτό απαιτηθεί.
Ξενοφών Μανιατογιάννης

Δήμαρχος Βριλησσίων

Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του ΣΠΑΠ να δημιουργήσει το Ενημερωτικό του 
Δελτίο που θα φέρει ακόμη πιο κοντά τις δράσεις του Συνδέσμου με τους φίλους 
του Πεντελικού και της προστασίας του δάσους. Είναι γεγονός πως ο ΣΠΑΠ, μέσα 
από τη σχεδόν 30ετή πορεία του, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κουλτούρα 
σεβασμού για το Πεντελικό και το περιβάλλον γενικότερα και να εμφυσήσει στις 
νέες γενεές την αξία του εθελοντισμού και της προσφοράς σε ό,τι αφορά την 
προάσπιση και την ανάπτυξη των πνευμόνων πρασίνου της Αττικής μας. Ο Δήμος 
Αμαρουσίου στηρίζει με θέρμη αυτή την προσπάθεια και με έμπρακτες ενέργειες 
πλαισιώνει την καθημερινή λειτουργία και τις δράσεις του ΣΠΑΠ, έτσι ώστε η 
ανάπλαση του Πεντελικού να περάσει στην επόμενη φάση, που απαιτεί όχι μόνο 
ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σχεδιασμό, αλλά και ισχυρές συνέργειες Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, κεντρικής διοίκησης και πολιτών. Από τη δική του την πλευρά, ο δήμος μας, στο πλαίσιο 
εκπόνησης προγράμματος πυροπροστασίας των δασικών του εκτάσεων, που περιλαμβάνει εκπαίδευση αν-
θρώπινου δυναμικού (προσωπικό του δήμου και εθελοντές), μέσα και υπηρεσίες, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
πρόληψης και έγκαιρης επέμβασης όπου και όταν χρειαστεί, όχι μόνο στο Μαρούσι, αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής. Στηρίζουμε τον ΣΠΑΠ, ενώνουμε δυνάμεις με τον ΣΠΑΠ!

Θεόδωρος Αμπατζόγλου
Δήμαρχος Αμαρουσίου
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O Δήμος Διονύσου εδώ και αρκετά χρόνια συμμετέχει με συνέπεια στις δράσεις 

του Συνδέσμου των Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού, 

έχοντας την πεποίθηση ότι μόνο μέσα από το κοινό όραμα και τη συνεργασία 

όλων είναι δυνατή η αντιπυρική θωράκιση των περιοχών μας. 

Ο δήμος μας, ως ένας από τους πλέον πράσινους δήμους της Αττικής, πρωτο-

στατεί και νοιάζεται για το περιβάλλον. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι θα είμαστε και 

στην αντιπυρική περίοδο 2020-2021 ετοιμοπόλεμοι, σε στενή συνεργασία με 

τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΣΠΑΠ, για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα 

δάση και τις πόλεις μας.
Γιάννης Καλαφατέλης

Δήμαρχος Διονύσου

Ζούμε σε έναν τόπο ευλογημένο, με φυσικές ομορφιές που σπάνια συναντά 

κανείς και με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Η προστασία του περιβάλλοντος 

είναι υπόθεση όλων μας. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς αυξάνεται η εγρήγορση 

και ο προβληματισμός για την κλιματική αλλαγή, τον τρόπο διαχείρισης των φυ-

σικών πόρων και γενικότερα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιλογών μας. 

Όλο και περισσότεροι πολίτες ευαισθητοποιούνται και αναλαμβάνουν δράση, 

καθώς αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος στην ίδια την ύπαρξή μας. Σε αυτή την προσπάθεια, κρίσιμος 

είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εμείς πρέπει να δείξουμε τον δρό-

μο των κοινών δράσεων στους συμπολίτες μας. Και δεν υπάρχει καλύτερο 

παράδειγμα οργανωμένης δράσης από έναν Σύνδεσμο όπως είναι ο ΣΠΑΠ, 

στον οποίο συμμετέχουν μέχρι σήμερα ενεργά 12 δήμοι της Αττικής. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για ένα 

καλύτερο αύριο.
Γιώργος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος Γαλατσίου

Σημαντική είναι η συμβολή του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και την 

Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), στα βόρεια προάστια και φυσικά στον Δήμο 

Κηφισιάς, που αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του. Μαζί πρασινίσαμε τις 

«μαύρες ράχες» του Πεντελικού με χιλιάδες δέντρα! 

Ο ΣΠΑΠ σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς διοργανώνουν σημαντικές δρά-

σεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος όπως δενδροφυτεύσεις - πο-

τίσματα στην Πεντέλη, καθαρισμούς στον Κηφισό και στις δασικές εκτάσεις 

του δήμου μας. Αντιμετωπίζουμε από κοινού, επίσης, με αποτελεσματικό τρόπο 

φυσικές καταστροφές και έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως πυρκαγιές, πλημ-

μύρες, εκχιονισμούς. 

Ο Δήμος Κηφισιάς και ο ΣΠΑΠ συνεργαζόμαστε στενά για το περιβάλλον, κινητοποιώντας όλο και περισσό-

τερους πολίτες σε πράσινες δράσεις.
Γιώργος Θωμάκος
Δήμαρχος Κηφισιάς
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το Πεντελικό μας

Στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης πιστεύουμε πολύ και επενδύουμε στις συ-

νεργασίες, στην ένωση δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό συμμετέχουμε ενεργά στα 

συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, σε ενώσεις και σε σχήματα συνεργασίας 

των δήμων. Ένα από αυτά τα σχήματα είναι και ο Σύνδεσμος για την Προστασία 

και την Ανάπλαση Πεντελικού. 

Η συνεργασία μας με τον ΣΠΑΠ είναι άριστη όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο συντονι-

σμός και η κοινή μας λειτουργία κατά τις προηγούμενες αντιπυρικές περιόδους 

ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και αποτελεσματική, όταν και όποτε χρειάστηκε. Το τμή-

μα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης με τη βοήθεια του 

ΣΠΑΠ, της εθελοντικής ομάδας του δήμου και όλων των εμπλεκομένων φορέων 

θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενη δύσκολη κατάσταση, προκειμένου να 

προστατεύσουμε πρώτα απ’ όλα ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η προστασία 

του φυσικού μας περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για όλους μας, για τη δημοτική αρχή, 

τους εργαζομένους και τους εθελοντές της Λυκόβρυσης και της Πεύκης. Γι’ αυτό και στις επόμενες μάχες 

για την προάσπισή του θα είμαστε παρόντες!
Τάσος Μαυρίδης

Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης, Γενικός Γραμματέας ΠΕΔ Αττικής

Σε πλήρη ετοιμότητα και σε απόλυτη συνεργασία με τον ΣΠΑΠ, βρίσκεται η Πο-

λιτική Προστασία του Δήμου Παλλήνης και κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. 

Ο Δήμος Παλλήνης έχει προχωρήσει ήδη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να συμβάλει στην μέγιστη 

θωράκιση του Πεντελικού όρους.

Φέτος, η πολιτική προστασία του Δήμου Παλλήνης ενισχύεται και με την πρόσλη-

ψη με τετράμηνες συμβάσεις 16 πυροφυλάκων και 4 οδηγών, για εποχούμενες 

περιπολίες.
Θανάσης Ζούτσος
Δήμαρχος Παλλήνης

Για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, ο Δήμος Μαραθώνος έχει προχωρήσει 

σε μια σειρά ενεργειών και παρεμβάσεων, ώστε να ενισχύσει κατά τον πλέον 

αποδοτικό τρόπο την Πολιτική Προστασία και την πυρασφάλεια. Ενδεικτικά, έ-

χει επικαιροποιηθεί το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης λόγω δασικής πυρκαγιάς και 

τοποθετήθηκαν ειδικές πινακίδες ενημέρωσης σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρ-

τη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Ταυτόχρονα 

συντονίζει και συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές 

οργανώσεις του δήμου, για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και τη διαρκή 

επιφυλακή.

Στέργιος Τσίρκας
Δήμαρχος Μαραθώνος
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Η συνεργασία μας με τον ΣΠΑΠ είναι στενή και αποτελεσματική. Κάθε φορά που 

υπάρχει σημείο κοινής δράσης ο ΣΠΑΠ στάθηκε και στέκεται αρωγός του Δήμου 

Πεντέλης -και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό. 

Tα θέματα πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος είναι μεγά-

λης προτεραιότητας και σημασίας για μένα προσωπικά και τον Δήμο. Και αποτε-

λούν κοινό τόπο και αντικείμενο συνεργασίας με τον ΣΠΑΠ. Το ίδιο συμβαίνει και 

με το πολύ σπουδαίο θέμα της αξιοποίησης του Πεντελικού όρους. Η στενή μας 

σχέση και συνεργασία καθημερινά ενισχύεται, αναβαθμίζεται και διευρύνεται, με 

στόχο τη διαφύλαξη και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του δασικού μας 

πλούτου όχι μόνο στο Πεντελικό, αλλά και στις αστικές και περιαστικές περιοχές.
Δήμητρα Κεχαγιά

Δήμαρχος Πεντέλης

Το Πεντελικό είναι το βουνό μας, είναι η πηγή της Ρεματιάς, είναι συνδεδεμένο 

με την ιστορία της πόλης μας, είναι ανάσα ζωής για ολόκληρη την Αττική. Δυστυ-

χώς, πολλές φορές έχει πληγωθεί από την ανθρώπινη απληστία και αδιαφορία. 

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ) είναι η ασπίδα 

προστασίας του, η ασπίδα προστασίας μας. Ο Δήμος Χαλανδρίου, με την ενεργό 

συμμετοχή του στον ΣΠΑΠ, στηρίζει σθεναρά την προσπάθεια να διαφυλάξουμε 

το Πεντελικό. Με όλα τα διαθέσιμα μέσα θα είμαστε και αυτή την αντιπυρική 

περίοδο επί ποδός για να προστατεύουμε έναν από τους πιο σημαντικούς πνεύ-

μονες της Αττικής.

Σίμος Ρούσσος
Δήμαρχος Χαλανδρίου

ΣΠΑΠ - Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: μια δυνατή σχέση με στόχο την προστασία 

του περιβάλλοντος γύρω από το Πεντελικό όρος και όχι μόνο. Το τμήμα Πολι-

τικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με τη βοήθεια του ΣΠΑΠ 

και της εθελοντικής ομάδας του Δήμου (ΕΘΟΡΠ) αποτελεί πραγματικό φωτεινό 

παράδειγμα σε πανελλήνιο επίπεδο για την αποτελεσματικότητά του σε όλο 

το φάσμα των ζητημάτων πολιτικής προστασίας στη χώρα μας, συγκρινόμενο 

πάντα στο αυτοδιοικητικό πεδίο. 

Η οργάνωση, η επαγγελματική εκπαίδευση, η ψηφιοποίηση συστημάτων, οι πι-

στοποιήσεις, η μεγάλη δυναμικότητα αυτοκινούμενου και ανθρώπινου δυνα-

μικού, o εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων με προμήθειες υπερσύγχρονων 

εξοπλισμών με δυνατότητα τηλεχειρισμών, καμερών κ.λπ. και με την ενίσχυση του Συνδέσμου, έδωσαν και 

δίνουν την δυνατότητα επεμβάσεων πρόληψης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στο χώρο της 

«ομπρέλας» του Πεντελικού όρους. Η υπόσχεση που δίνουμε όλοι μας, από τον δήμαρχο έως τον τελευταίο 

υπάλληλο και εθελοντή, προς το πρόεδρο Βλάσση Σιώμο είναι ότι θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά.
Ευάγγελος Μπουρνούς

Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου
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τα νέα του ΣΠΑΠ

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
και εκπαίδευση για τους μαθητές

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, 

ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία 

και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) ο-

λοκλήρωσε σειρά δράσεων Βιωματικών 

Εργαστηρίων Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης για παιδιά δημοτικών σχολείων 

από τους δήμους – μέλη του. Ο γενικός 

τίτλος της σειράς δράσεων ήταν «Δίνω 

μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια» και 

στόχος των βιωματικών αυτών εργαστη-

ρίων ήταν η εξοικείωση των μαθητών με 

τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωση υλικών, καθώς και την 

ευαισθητοποίησή τους σε θέματα βιώ-

σιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των 

απορριμμάτων.

Στη σειρά δράσεων συμμετείχαν μα-

θητές από τη Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξη των 

3ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου, 5ο Δη-

μοτικό Σχολείο Γαλατσίου, 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Μελισσίων, 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Κηφισιάς, 16ο Δημοτικό Σχολείο Χαλαν-

δρίου, Δημοτικό Σχολείο του Τύμβου 

Μαραθώνα, 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεντέ-

λης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας, 8ο 

Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, 2ο Δημοτικό 

Σχολείο Βριλησσίων, Δημοτικό Σχολείο 

Νέας Πεντέλης και 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Μελισσίων.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ 

και Γενικός Γραμματέας του Εποπτικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώμος, 

δήλωσε:

«Ολοκληρώσαμε και για φέτος τη σειρά 

δράσεων των Βιωματικών Εργαστηρίων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά 

δημοτικών σχολείων, στο πλαίσιο της 

συνεχούς μας προσπάθειας για την ευαι-

σθητοποίηση της νέας γενιάς στην προ-

στασία του περιβάλλοντος και της φύσης, 

μέσα από βιωματικές και διαδραστικές 

δραστηριότητες.

Προσπαθήσαμε να δείξουμε με απλό 

τρόπο στα παιδιά τη χρησιμότητα της 

μείωσης των απορριμμάτων, της ανακύ-

κλωσης, αλλά κυρίως της επαναχρησι-

μοποίησης υλικών που συνήθως πετάμε 

και πρέπει να ανακυκλώνουμε. Μέσα 

από ένα βιωματικό, διαδραστικό, αλλά 

και διασκεδαστικό εργαστήρι, τα παιδιά 

μετέτρεψαν τα υλικά που έφεραν από 

το σπίτι, σε πορτοφολάκι, τσάντα και μι-

κρό κάδο απορριμμάτων για το γραφείο 

τους. Παράλληλα με τις δράσεις αυτές, 

προσπαθήσαμε να δείξουμε στα παιδιά 

τις θετικές επιπτώσεις που έχει η ανακύ-

κλωση και η επαναχρησιμοποίηση υλικών 

στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος γενικά, 

αλλά και ειδικά του δικού μας πεντελικού 

περιβάλλοντος.

Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους 

μικρούς μαθητές που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα για την προθυμία, τον ζήλο και 

την ιδιαίτερη επιδεξιότητα που επέδειξαν, 

καθώς και τους γονείς για την υποστήριξη 

τους. Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω 

θερμά τους διευθυντές, τις διευθύντριες 

και τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών 

σχολείων για την πολύτιμη βοήθειά τους 

στη διοργάνωση των δράσεών μας».
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Ο ΣΠΑΠ στη δράση εθελοντικού καθαρισμού
του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διή-

μερη δράση εθελοντικού καθαρισμού του 

Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, που 

πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του 

Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη. 

Ο ΣΠΑΠ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του 

Συνδέσμου, Βλάσση Σιώμο, συμμετείχε 

στην διήμερη αυτή δράση με 30 εργαζο-

μένους και εθελοντές και κατάλληλο μη-

χανολογικό εξοπλισμό. Βασικός στόχος της 

δράσης ήταν να καθαριστεί το πευκοδάσος 

του Σχινιά από σκουπίδια, χόρτα και κλα-

διά, προκειμένου να παραδοθεί ένα καθα-

ρό, ασφαλές και όμορφο περιβάλλον στους 

επισκέπτες του.

Χορηγός επικοινωνίας της δράσης ήταν 

η τηλεόραση του ΣΚΑΙ και το ΟΛΟΙ ΜΑ-

ΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ενώ συμμετείχαν ακόμα 

ο Δήμος Μαραθώνα, ο Ελληνικός Οργα-

νισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ),το Δασαρ-

χείο Καπανδριτίου, ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Σχινιά, η Κυνηγετική Ομοσπονδία 

Στερεάς Ελλάδος, ο Κυνηγετικός Σύλλογος 

Αμαρουσίου, οι εθελοντικές ομάδες Πολι-

τικής Προστασίας Βουτζά Προβάλινθου και 

Μαραθώνα, η Ram Europe και εκατοντά-

δες ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης ο Πρό-

εδρος του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος του Επο-

πτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Ε-

πιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, 

Βλάσσης Σιώμος, δήλωσε, μεταξύ άλλων:

«Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και 

μεγάλη προσέλευση ευαισθητοποιημένων 

πολιτών και εθελοντών η διήμερη δρά-

ση εθελοντικού καθαρισμού του Εθνικού 

Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα. Η υποστήριξή 

μας σε αυτή τη δράση, η οποία ήταν μια 

πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής 

Γεωργίου Πατούλη ήταν φυσικά δεδομένη, 

καθώς ο Σύνδεσμός μας είναι εξαιρετικά 

ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβαλ-

λοντικών δράσεων. Υποστηρίξαμε λοιπόν 

αυτή τη δράση με όλες μας τις δυνάμεις 

και όλα τα μέσα που διαθέτουμε, με μη-

χανολογικό εξοπλισμό, εργαζομένους και 

εθελοντές μας…

Ο Σύνδεσμός μας θα βρίσκεται πάντα 

παρών και θα συνδράμει με όλες του τις 

δυνάμεις αντίστοιχες περιβαλλοντικές 

δράσεις. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος 

επίσης από τη συμμετοχή των ευαισθη-

τοποιημένων πολιτών και των εθελοντών 

που παρευρέθησαν και τις δύο μέρες εδώ 

και βοήθησαν την προσπάθειά μας.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ό-

λους τους αυτοδιοικητικούς συναδέλφους 

μου Α’ και Β’ βαθμού, τους φορείς, τους 

εργαζομένους και εθελοντές του ΣΠΑΠ για 

τη μαζική συμμετοχή τους και τη συνδρομή 

τους στη δράση αυτή. Τέλος, θα ήθελα να 

συγχαρώ το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και 

τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ για την πολύ-

τιμη βοήθειά τους».



10

τα νέα του ΣΠΑΠ

Σειρά δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

Συντήρηση και αποκατάσταση 
δασικών δρόμων στο Πεντελικό

Η πανδημία του κορωνοϊού δεν πτόησε 

τον ΣΠΑΠ ο οποίος συνέχισε τις δράσεις 

του, λαμβάνοντας πάντα τα απαραίτητα 

μέτρα. 

Έτσι, μεταξύ άλλων ολοκληρώθηκαν οι 

εργασίες τοποθέτησης - αντικατάστασης 

του Πυροφυλακείου «Μικρής Καλλιθέας», 

που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου 

της Μικρής Καλλιθέας Πεντέλης και χα-

ρακτηρίζεται, από την εποχή που τοπο-

θετήθηκε (εδώ και περίπου 15 χρόνια), 

ως ένα από τα καλύτερα της Βορειανα-

τολικής Αττικής, όσον αφορά τη θέση 

και την ορατότητά του, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα για καλύτερη εποπτεία στο 

Πεντελικό και στους λόφους Αστεροσκο-

πείου Πεντέλης, Πατήματος Βριλησσίων 

- Χαλανδρίου και λόφου Προφήτη Ηλία 

Νέας Πεντέλης, με στόχο την προστασία 

τους από το ενδεχόμενο πυρκαγιάς.

Ο ΣΠΑΠ συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις εργασίες συντήρησης και αποκα-

τάστασης δασικών δρόμων στο Πεντελικό με την επίβλεψη και τις οδηγίες του 

Δασαρχείου Πεντέλης. Συγκεκριμένα μέχρι τα μέσα Ιουνίου είχαν ολοκληρωθεί οι 

δασικοί δρόμοι: 1. Από την Πηγή Καρακαντά έως τους Αγίους Ασωμάτους. 2. Από 

τους Αγίους Ασωμάτους έως τον Κατσουλιέρη. 3. Από την Πηγή Καρακαντά έως 

την Πύριζα. 4. Όλος ο κάτω παράλληλος δρόμος της Πύριζας. 5. Από την Πύριζα 

έως την λεωφόρο Πεντέλης - Αγίου Πέτρου. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει η συντή-

ρηση δασικών δρόμων στο Γραμματικό του Δήμου Μαραθώνα με την επίβλεψη και 

τις οδηγίες του Δασαρχείου Καπανδριτίου.Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε δασικούς 

δρόμους του Πεντελικού, στα όρια των Δήμων Κηφισιάς, Διονύσου, Μαραθώνα 

και Πεντέλης που χρειάζονται συντήρηση.

Ο ΣΠΑΠ ξεκίνησε με επιτυχία το Πρόγραμ-

μα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

του 2020. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμ-

βάνει μια σειρά δράσεων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και 

την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινω-

νιών σε θέματα κυκλικής οικονομίας και 

προστασίας του περιβάλλοντος .

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον Δήμο 

Μαραθώνα, με δράση προβολής ντοκιμα-

ντέρ, στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο 

Νέας Μάκρης, ενώ έχουν προγραμματιστεί 

ανάλογες δράσεις και σε άλλους δήμους – 

μέλη του Συνδέσμου.

Το θέμα του ντοκιμαντέρ που προβλή-

θηκε έχει τίτλο «PlasticFreeArchipelago» 

(«Ένα Αρχιπέλαγος χωρίς πλαστικά»), έχει 

την υπογραφή του δημοσιογράφου και 

παραγωγού ντοκιμαντέρ Σωτήρη Δανέζη 

και γυρίστηκε σε νησιά των Κυκλάδων 

(Δονούσα, Σίκινο κ.α.), στον Αργοσαρωνι-

κό, αλλά και σε Πάτρα και Αθήνα, με την 

υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη. Θέμα του είναι η 

ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά μίας 

χρήσης, στις ελληνικές θάλασσες και στις 

παραλίες και οι προσπάθειες για τη σταδι-

ακή κατάργησή τους.

Αντικαταστάθηκε το πυροφυλάκειο 
«Μικρής Καλλιθέας» 
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Άμεση επέμβαση του ΣΠΑΠ
σε πυρκαγιά στη Δ.Κ. Άνοιξης

Άμεση ήταν η επέμβαση των εθελοντών 

του ΣΠΑΠ, με επικεφαλής τον Βλάσση, 

Σιώμο, Πρόεδρο του Συνδέσμου και Αντι-

πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου και 

Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προ-

στασίας της ΚΕΔΕ, και συνολικά 3 οχήματα 

του Συνδέσμου στην πυρκαγιά που ξέσπα-

σε στην οδό Αγίου Αθανασίου της Δ.Κ. Ά-

νοιξης του Δήμου Διονύσου, σε αποθήκη 

αδρανών και πλαστικών υλικών.

Στο περιστατικό έσπευσε μεγάλη δύναμη 

επίγειων μέσων του Πυροσβεστικού Σώ-

ματος, καθώς και ομάδες εθελοντών και 

εργαζομένων του Δήμου Διονύσου, που 

απέτρεψαν την επέκτασή της πυρκαγιάς 

προς τις γύρω περιοχές.

Παρόντες από τα πρώτα λεπτά στο περι-

στατικό ήταν ο Δήμαρχος Διονύσου, Γιάν-

νης Καλαφατέλης, η Αντιδήμαρχος Διονύ-

σου, Γιούλα Λακαφώση και οι Εντεταλμένοι 

Σύμβουλοι Πολιτικής Προστασίας, Θανά-

σης Κρητικός και Χρήστος Πέππας.

Η πυρκαγιά κατέκαψε χαμηλή βλάστηση και 

ξερά χόρτα.

Πιστός στην αποστολή του, ο ΣΠΑΠ το 

προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε 

εργασίες καθαρισμού και αποψιλώσεων, 

ώστε το Πεντελικό όχι μόνο να είναι πιο 

όμορφο και καθαρό, αλλά και ασφαλέστε-

ρο, εν όψει της θερινής περιόδου.

Έτσι, ομάδες εθελοντών του ΣΠΑΠ με 

επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ, Α-

ντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου 

και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας της ΚΕΔΕ, Βλάσση Σιώμο, 

με ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό και 

απεριόριστη… διάθεση συνέδραμαν στον 

καθαρισμό των ξερών χόρτων στο άλσος 

πέριξ της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου 

Πεντέλης και στον χώρο δίπλα στο Κρυ-

στάλλειο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης, 

στον καθαρισμό του λόφου του Προφή-

τη Ηλία Νέας Πεντέλης και σε εργασίες 

καθαρισμού και συντήρησης στον χώρο 

αναψυχής της Πηγής Καρακαντά, που 

βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί από 

την Πεντέλη στον Άγιο Πέτρο και τη Νέα 

Μάκρη.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σιώ-

μος, «Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 

ο Σύνδεσμός μας έχει εκπονήσει πρό-

γραμμα καθαρισμών και αποψιλώσεων 

σε όλους τους Δήμους Μέλη. Παράλληλα 

συνδράμουμε τους δήμους – μέλη μας ό-

ποτε μας ζητηθεί σε οποιαδήποτε δράση 

τους. Χρησιμοποιούμε όλες μας τις δια-

θέσιμες δυνάμεις μας και επιστρατεύουμε 

κάθε διαθέσιμο μηχάνημα και μέσο προ-

κειμένου να δημιουργήσουμε συνθήκες 

ασφάλειας στις αστικές και περιαστικές 

περιοχές των δήμων – μελών μας, αλλά 

και να προετοιμαστούμε σωστά για κάθε 

δυσάρεστο ενδεχόμενο… Θα συνεχίσουμε 

και τους επόμενους μήνες να πραγματο-

ποιούμε ανάλογες δράσεις στους δήμους 

- μέλη μας με στόχο να συμβάλλουμε με 

αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη πρόληψη, 

αλλά και αναβάθμιση του πρασίνου των 

δήμων - μελών του ΣΠΑΠ».

Δράσεις για πιο καθαρό και ασφαλές Πεντελικό

Έτοιμες οι υδατοδεξαμενές
των πυροσβεστικών ελικοπτέρων
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την α-

ντιπυρική περίοδο, ο ΣΠΑΠ, σε συνεργασία 

με τους Δήμους Κηφισιάς και Πεντέλης, 

ολοκλήρωσε το έργο της συντήρησης και 

της πλήρωσης με νερό των υδατοδεξαμε-

νών πυροσβεστικών ελικοπτέρων ανοιχτού 

τύπου που έχει εγκαταστήσει ο Σύνδεσμος 

σε διάφορα σημεία του Πεντελικού, αλλά 

και σε επιλεγμένα σημεία των δήμων-με-

λών του.

Οι υδατοδεξαμενές πλήρωσης πυροσβε-

στικών ελικοπτέρων δημιουργούν σημαντι-

κό επιχειρησιακό πλεονέκτημα σε περίπτω-

ση πυρκαγιάς, διότι δίνουν τη δυνατότητα 

στα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος να λαμβάνουν νερό τάχιστα, χωρίς να 

απομακρύνονται από την εστία πυρκαγιάς. 

Για τον λόγο αυτό ο ΣΠΑΠ έχει εγκαταστή-

σει 14 συνολικά δεξαμενές, με συνολική 

χωρητικότητα 850.000 λίτρων νερού.
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Ακόμα πιο πράσινο Πεντελικό!

Με τέσσερις μεγάλες εθελοντικές δράσεις 

αναδάσωσης του Πεντελικού ξεκίνησε το 

2020 για τον ΣΠΑΠ –και μάλιστα πριν από 

την πανδημία του κορωνοϊού. Έτσι, βήμα 

- βήμα, χιλιάδες εθελοντές κάνουν ακόμα 

πιο πράσινο το Πεντελικό μας, δείχνοντας 

την αφοσίωσή τους όχι μόνο στις πόλεις 

μας μεμονωμένα, αλλά και στην οστασία 

του περιβάλλοντος συνολικά.

• Η 1η Εθελοντική Δράση Αναδάσωσης 

(Μαθητική) για το 2020 από τον ΣΠΑΠ 

και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο Πε-

ριβάλλον» έγινε στην Νταού Πεντέλη στις 

27/1. Η αναδάσωση, η οποία έγινε με τη 

μέθοδο της δενδροφύτευσης βελανιδιών, 

χαρουπιών και κουκουναριών, είχε σαν 

κύριο στόχο την ενίσχυση και τη συμπλή-

ρωση των ήδη αναδασωμένων περιοχών. 

Συμμετείχαν εθελοντές, μαθητές των ιδι-

ωτικών σχολείων (Ιονίου Σχολής, Εκπαι-

δευτήρια Δούκα και Campion School), 

ευαισθητοποιημένοι πολίτες και φίλοι 

του περιβάλλοντος, ενώ παρόντες ήταν ο 

Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος του Ε-

ποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Πρόε-

δρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 

της ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώμος, ο Δασάρχης 

Πεντέλης, Αθανάσιος Ρέππας, με στελέχη 

του Δασαρχείου Πεντέλης και η Τοπική 

Σύμβουλος Πεντέλης, Μαρία Κοσμερίδου.

• Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η 2η 

Εθελοντική Δράση Αναδάσωσης, παρά 

τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, από τον 

ΣΠΑΠ και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και 

στο Περιβάλλον» στην Νταού Πεντέλη στις 

16/2/2020. Με τη συμμετοχή πολλών 

ευαισθητοποιημένων πολιτών, εθελοντών, 

παιδιών και αιρετών των δήμων-μελών 

του ΣΠΑΠ, η αναδάσωση έγινε με τη μέ-

θοδο της φύτευσης βελανιδιών, χαρου-

πιών και πουρναριών είχε σαν κύριο στόχο 

την ενίσχυση και τη συμπλήρωση των ήδη 

αναδασωμένων περιοχών. Στη 2η Αναδά-

σωση του ΣΠΑΠ για το 2020 παρόντες ή-

ταν ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος 

του Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος 

της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της 

ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώμος, η Τοπική Σύμβου-

λος Πεντέλης, Μαρία Κοσμερίδου, η Το-

πική Σύμβουλος Πικερμίου, Κωνσταντίνα 

Λουλάκη, και ο πρώην Τοπικός Σύμβουλος 

Πικερμίου, Άγγελος Χουβαρδάς.

• Με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθη-

τών των σχολείων που συμμετέχουν στο 

Διεθνές Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση», 

πραγματοποιήθηκε η 3η Εθελοντική Δράση 

Αναδάσωσης για το 2020, στις 28/2, που 

συνδιοργάνωσαν ο ΣΠΑΠ και η Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, στην πε-

ριοχή της Νταού Πεντέλης. Και αυτή η ανα-

δάσωση έγινε με τη μέθοδο της φύτευσης 

βελανιδιών, χαρουπιών και πουρναριών 

είχε σαν κύριο στόχο την ενίσχυση και τη 

συμπλήρωση των ήδη αναδασωμένων 

περιοχών. Στην 3η Αναδάσωση του ΣΠΑΠ 

για το 2020 παρόντες ήταν ο Πρόεδρος 

του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, Βλάσσης 

Σιώμος, το μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής 

Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, Σοφία 

Καινούργιου, και η Τοπική Σύμβουλος Πε-

ντέλης, Μαρία Κοσμερίδου.

• Τέλος, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

και η 4η Εθελοντική Δράση Αναδάσωσης 

στις 8/3/2020 από τον ΣΠΑΠ και το «Όλοι 

Μαζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον» στη 

Νταού Πεντέλη, με την παρουσία πολλών 

ευαισθητοποιημένων πολιτών, εθελοντών, 

μαθητών καθώς και αιρετών των δή-

μων-μελών του ΣΠΑΠ. Η αναδάσωση έγι-

νε με τη μέθοδο της φύτευσης βελανιδιών, 

χαρουπιών και πουρναριών. Στην 4η Ανα-

δάσωση του ΣΠΑΠ για το 2020 παρόντες 

ήταν ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος 

του Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος 

της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της 

ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώμος, η Δημοτική Σύμ-

βουλος Βριλησσίων και μέλος Δ.Σ. του 

ΣΠΑΠ, Κατερίνα Χρυσοπούλου, ο Αντιδή-

μαρχος Ραφήνας - Πικερμίου, Παναγιώτης 

Καλφαντής, η Τοπική Σύμβουλος Πεντέλης, 

Μαρία Κοσμερίδου, η Τοπική Σύμβουλος 

Πικερμίου, Κωνσταντίνα Λουλάκη, και ο 

πρώην Τοπικός Σύμβουλος Πικερμίου, Άγ-

γελος Χουβαρδάς.
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Θεοδοσία Κομπλάγιου

Η εθελοντική εργασία
για τον ΣΠΑΠ είναι τιμή

➔ Κυρία Κομηλάγιου, πώς γνωρίσατε τον ΣΠΑΠ;
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Παγκράτι, αλλά εδώ και 1 

χρόνο κατοικώ στην Πεντέλη. Η πρώτη μου επαφή με 

τον εθελοντισμό ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, όπου και 

θήτευσα για ένα χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) 

της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης.

Κατόπιν εντάχθηκα στην ομάδα του ΣΠΑΠ ως εργαζόμε-

νη, χειρίστρια ασυρμάτου στο Κέντρο Επιχειρήσεων του 

ΣΠΑΠ (ΚΕΠΙΧ) κατά την αντιπυρική περίοδο.

➔ Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε εθελοντικά 
στον Σύνδεσμο και γιατί;
Μετά το πέρας της εργασίας μου, ιδιαίτερα ενθουσιασμέ-

νη από το έργο που προσφέρει ο Σύνδεσμος, αποφάσισα 

να ενταχθώ στην εθελοντική ομάδα του ΣΠΑΠ, προκει-

μένου να έχω και εγώ τη δυνατότητα να βάλω το μικρό 

μου λιθαράκι στην ανεκτίμητη προσπάθεια που καταλάβει 

τόσα χρόνια ο Σύνδεσμος.

Θεωρώ τιμή μου που ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, κ. Βλάσ-

σης Σιώμος, με έχει εντάξει στην εθελοντική ομάδα του 

Συνδέσμου. 

Ως εθελόντρια, λοιπόν, μου δίνεται η δυνατότητα να λαμ-

βάνω μέρος στις δράσεις του Συνδέσμου, οι οποίες είναι 

ανεκτίμητης αξίας, καθώς καλύπτουν πολλούς και διαφο-

ρετικούς τομείς κοινωνικής προσφοράς και προστασίας 

του περιβάλλοντος.

➔ Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους συνα-
δέλφους σας εθελοντές, αλλά και σε όλους;
Προσωπικά, χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συ-

ναδέλφους εθελοντές που με αγκάλιασαν από την πρώτη 

στιγμή και με υποδέχθηκαν με ανοιχτή αγκαλιά. Χαίρο-

μαι πραγματικά που βρίσκομαι ανάμεσα σε ικανότατους 

ανθρώπους, εργαζομένους και εθελοντές, και αποτελώ 

κομμάτι τους.

Καθώς εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, η εθελοντική ομά-

δα του ΣΠΑΠ είναι για μένα μια ανάσα ζωής και πιστεύω 

το ίδιο ισχύει και για όλη την ομάδα του Συνδέσμου!

Αν η μισή… καρδιά του Πεντελικού χτυπά στους δήμους – μέλη του ΣΠΑΠ και στον Σύνδεσμο 
τον ίδιο, η άλλη μισή χτυπά στους εθελοντές του. Σε όλους αυτούς που ανιδιοτελώς, με αυτα-
πάρνηση και απεριόριστη διάθεση, διαθέτουν τον χρόνο τους και τις ικανότητές τους σε ένα 
σπουδαίο έργο, την προστασία και την ανάδειξη ενός πανέμορφου βουνού,.
Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΠΑΠ «Το Πεντελικό μας», σ’ αυτό το πρώτο του τεύχος, μιλά με 
μία από τις εθελόντριες του Συνδέσμου, την κ. Θεοδοσία Κομηλάγιου, η οποία στέλνει το δικό 
της μήνυμα σε όλους.

«Η εθελοντική ομάδα του ΣΠΑΠ 
είναι για μένα μια ανάσα ζωής», 
τονίζει η κ. Θεοδοσία Κομηλάγιου.
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το Πεντελικό μας

 Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο:
• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά 

τους θερινούς μήνες.

• Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώ-

ρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

• Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν 

πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου 

εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

• Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

• Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυ-

νος ανάφλεξης.

• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιό-

δους υψηλού κίνδυνου.

 Αν το σπίτι σας βρίσκεται 
μέσα ή κοντά σε δάσος:
• Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι 

καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά 

χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

• Κλαδέψτε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, 

ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.

• Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους 

θάμνους.

• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν 

στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. 

Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέ-

τρων από το σπίτι.

• Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά 

του ενός δέντρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από 

τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, 

απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστη-

ση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 

μέτρων, εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής 

βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτι-

ρίων, δεν αντιβαίνουν σε καμία περίπτωση τις διατάξεις 

της δασικής νομοθεσίας.

• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες 

στους τοίχους του σπιτιού.

• Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλι-

κά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.

• Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους 

αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό, 

ώστε να μη διεισδύσουν σπίθες.

• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο 

σπίτι.

• Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυ-

λαγμένους χώρους.

• Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου 

κοντά στο σπίτι.

• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και 

φροντίζετε για τη συντήρησή τους.

• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο 

της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.

• Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία 

που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και έναν σωλήνα 

νερού.

 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 

(τηλ. 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

• την τοποθεσία και το ακριβές σημείο όπου βρίσκεστε,

• την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση 

της πυρκαγιάς,

• το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Το αλφαβητάρι 
της πυρασφάλειας
Στην Ελλάδα η πείρα μας από τις δασικές πυρκαγιές είναι πικρή. Καθώς αυτός είναι ένας κίνδυ-
νος που αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, επιβάλλεται όλοι μας να γνωρίζουμε κάποιες βασικές 
αρχές, ώστε να διαφυλάττουμε και τον πλούτο της πατρίδας μας, τα δάση, και την περιουσία 
μας. Ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουμε, λοιπόν, και ποιος είναι ο ορθός τρόπος 
αντίδρασης σε μια πυρκαγιά;
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 Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας:
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

• Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο 

του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

• Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρ-

τες κ.λπ.) έτσι ώστε να μη διεισδύσουν οι καύτρες στο 

εσωτερικό του σπιτιού.

• Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυ-

σίμων μέσα και έξω από το σπίτι.

• Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.

• Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημά-

των ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

• Τοποθετήστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπι-

τιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.

• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους 

ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.

• Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά 

και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα 

από τους καπνούς.

 Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας:
• Μην εγκαταλείπετε το κτίριο, εκτός και αν η διαφυγή 

σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

• Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επι-

βίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά 

είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο 

που βρίσκεται μέσα σε καπνούς και φλόγες.

 Αν παραμείνετε στο σπίτι:
• Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.

• Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην 

μπει μέσα ο καπνός.

• Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

• Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα 

που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές 

πόρτες.

• Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την 

εξάπλωση της πυρκαγιάς.

• Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβά-

δες με εφεδρικό νερό.

• Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

• Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες 

μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο, αναζητήστε καταφύγιο σε 

κτιστό σπίτι.

• Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής, ακολουθείστε 

πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα 

σας δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
• Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες 

που μπορεί να απομένουν.

• Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώ-

ρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.




