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editorial

Δυναμική απάντηση
στις προκλήσεις!

Βλάσσης Σιώμος

Προέδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου ΣΠΑΠ

Δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε πιο απαιτητική περίοδο για τον ΣΠΑΠ. Δεν ήταν 

μόνο οι πάγιες ανάγκες του Συνδέσμου, όπως η ενίσχυση του δυναμικού του με στελέχη και 

εθελοντές, η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του εξοπλισμού του, οι «τυπικές» απαιτήσεις φύ-

λαξης και προστασίας του Πεντελικού. Ήταν και οι (επί της ουσίας) δύο πιο μεγάλες απειλές, 

που μπορεί να αντιμετωπίσει: η πρώτη είναι οι πυρκαγιές, η δεύτερη είναι η ανεξέλεγκτη οικο-

νομική δραστηριότητα.

Μέσα στο 2021, γίναμε μάρτυρες των πιο μεγάλων κινδύνων. Το καλοκαίρι που πέρασε, έχει 

ήδη γραφτεί στην ιστορία ως ένα από τα πλέον καταστροφικά εξαιτίας των πυρκαγιών σε όλη 

τη χώρα. Οι κάτοικοι της Αττικής έγιναν μάρτυρες αυτής της βίαιης καταστροφής: πνεύμονες 

πρασίνου, δάση ασύγκριτου φυσικού πλούτου και κάλλους, καθώς και περιουσίες έπεσαν θύ-

ματα της φωτιάς. Η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την απρονοησία των προηγούμενων 

πολλών ετών χτύπησαν δυνατά την πόρτα μας.

Παράλληλα, γίναμε μάρτυρες ακόμα μίας «αναπτυξιακής» προσπάθειας στο Πεντελικό. Τα ει-

σαγωγικά στη λέξη «αναπτυξιακή» είναι επιβεβλημένα, γιατί μιλάμε για μία δραστηριότητα, την 

εξόρυξη μαρμάρου, που απειλεί ευθέως και με πολλούς τρόπους το Πεντελικό. 

Πιστός στην αποστολή του, αλλά και στο όραμά του για το Πεντελικό, ο ΣΠΑΠ βγήκε μπροστά 

σε όλες αυτές τις απειλές. Και μπορεί η μάχη με τις πυρκαγιές να αφήνει στο τέλος μια πικρή 

γεύση, καθώς οι καταστροφές δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν, η μάχη ενάντια στις λατομι-

κές ζώνες μας βρίσκει πιο δυνατούς -πολύ περισσότερο που και η κυβέρνηση συμμερίζεται 

και δεσμεύθηκε να στηρίξει το δικό μας όραμα για το Πεντελικό.

Θα διαβάσετε αναλυτικά για όλα αυτά τα θέματα στις επόμενες σελίδες του Δελτίου μας. Εμείς 

απλώς θα προσθέσουμε κάτι ακόμα: θα συνεχίσουμε έτσι, μαζί με τους ανθρώπους μας, μαζί 

με τους συμπολίτες μας, για το Πεντελικό που θέλουμε!

ΥΓ. Τιμή, δέσμευση και ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στον κοινό αγώνα για το Πεντελικό μας! 

Αυτό σημαίνει το δικό μου «ευχαριστώ» σε όλους για την επανεκλογή μου, για τέταρτη συνεχό-

μενη θητεία, στην Προεδρία του ΣΠΑΠ.

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 2038292

Κέντρο Επιχειρήσεων ΣΠΑΠ

Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 

Πλατεία Νέας Πεντέλης, 

152 39 Νέα Πεντέλη

Τηλ. 210 6131461

e-mail: info@spap.org.gr

Φωτογραφία εξωφύλλου: 

Αριστερά: Από την επιχειρησιακή δράση 

του ΣΠΑΠ στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. 

Δεξιά: Αυτοψία της Λ. Μενδώνη 

και του Γ. Αμυρά στο Πεντελικό.
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το Πεντελικό μας

Τη μετατροπή του Πεντελικού Όρους σε πνεύμονα πρα-

σίνου για το σύνολο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου της 

Αττικής, μέσα από παρεμβάσεις αθλητισμού, πολιτισμού 

και ανάδειξης περιπατητικών διαδρομών, ζήτησαν οι 

Δήμαρχοι Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, Πεντέλης 

Δήμητρα Κεχαγιά και Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, 

καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος, 

στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρη-

σαν στις 24 Ιουνίου στον Παλιό Σταθμό του τρένου στη 

Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. Τη συνέντευξη συντόνιζε 

ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & 

Υποδομών του Δήμου Διονύσου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και εκπρόσωπος της Διαπαραταξιακής 

Επιτροπής κατά των Λατομείων Γιάννης Φωτάκης. 

Ο τρεις Δήμαρχοι και ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ ζήτησαν την 

άμεση ανάκληση των αδειών που έχουν δοθεί για λατομι-

κές έρευνες στην περιοχή Βαθιά Χούνη Άνω Ραπεντώσας 

του Δήμου Διονύσου και τη διακοπή κάθε ενέργειας που 

αποσκοπεί στην επαναλειτουργία λατομείων, μέσα από την 

τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας 

της Πεντέλης και την οριστική κατάργηση των παλιών λα-

τομικών ζωνών. 

Ηχηρό και απόλυτο «όχι» 
για τις λατομικές ζώνες 
το Πεντελικό
Την αποφασιστικότητά τους να μην επιτρέψουν την «αναπτυξιακή λεηλασία» του Πεντελικού 
δήλωσαν με τον πιο σαφή τρόπο οι Δήμαρχοι Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, Πεντέλης Δήμη-
τρα Κεχαγιά και Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώ-
μος, σε κοινή συνέντευξη Τύπου. Παράλληλα, κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την ανάδειξη 
του Όρους σε πνεύμονα πρασίνου για όλη την Αττική και κάλεσαν σε συστράτευση τους πολίτες.

Από αριστερά: ο κ. Γιάννης Φωτάκης, ο κ. Γιώργος Θωμάκος, ο κ. Γιάννης Καλαφατέλης, η κ. Δήμητρα Κεχαγιά και ο κ. 
Βλάσσης Σιώμος, στην κοινή συνέντευξη τύπου (24/6 - Παλιός Σταθμός του τρένου στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου) 
κατά των σχεδίων για τις λατομικές ζώνες στο Πεντελικό Όρος.
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Τόνισαν επίσης την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοι-

νής γνώμης απέναντι σε ένα διαφαινόμενο οικολογικό 

έγκλημα, κάνοντας λόγο για αιφνιδιαστική και εν κρυπτώ 

προσπάθεια εγκατάστασης νέων λατομείων στο Πεντε-

λικό μετά από πολλά χρόνια, τα οποία, με το πρόσχημα 

της εκμετάλλευσης μαρμάρου, αναμένεται να προβούν σε 

εξόρυξη αδρανών υλικών. 

Η εν λόγω εκμετάλλευση, σύμφωνα με τη Μελέτη Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων, θα αναπτυχθεί φαινομενικά σε 

επιφάνεια 243 στρεμμάτων για αρχικό διάστημα 44 χρό-

νων, ουσιαστικά όμως, μέσω της κατάτμησης, εξαπλώνε-

ται σε τέσσερις χώρους συνολικής επιφάνειας 913 στρεμ-

μάτων. Με τη μέθοδο αυτή απλοποιείται η διαδικασία 

αδειοδότησής της καθώς κατατάσσεται σε υποδεέστερη 

κατηγορία και υπόκειται στη δικαιοδοσία της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης αντί του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στη συνέντευξη έγινε αναφορά στις επιπτώσεις των Λα-

τομείων, οι οποίες είναι μεταξύ άλλων:

• Η μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση της Λεωφόρου Δι-

ονύσου λόγω του τεράστιου μεταφορικού όγκου (περίπου 

100 φορτηγά ημερησίως).

• Η μεγάλη επιβάρυνση σε σκόνη και θόρυβο, αλλά και η 

οπτική ρύπανση που προκαλείται.

• Ο σοβαρός κίνδυνος κατολισθήσεων και ατυχημάτων 

στη Λεωφόρο Διονύσου λόγω των δύσκολων κλίσεων σε 

πολλά σημεία.

• Η μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού 

του Διονύσου, το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Σπήλαιο του 

Διονύσου, τον προϊστορικό οικισμό και άλλες αρχαιότητες.

• Οι επιπτώσεις στο καταφύγιο άγριας ζωής του Δημόσιου 

Δάσους της Ραπεντώσας

Επίσης, στη συνέντευξη τύπου προαναγγέλθηκε η έναρξη 

δικαστικού αγώνα στα Διοικητικά Δικαστήρια και το Συμ-

βούλιο της Επικρατείας, αλλά και η κινητοποίηση του κό-

σμου, εφόσον χρειαστεί.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης αναφέρ-

θηκε αναλυτικά στο ιστορικό της υπόθεσης αλλά και στα 

βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής κατα-

λήγοντας ότι: «Για εμάς, οι μόνες αποδεκτές παρεμβάσεις 

στην Πεντέλη, είναι αυτές που την συνδέουν με τον πολι-

τισμό και την ιστορία του τόπου καθώς και με το γεγονός 

ότι μαζί με την Πάρνηθα και τον Υμηττό, αποτελούν βασικό 

πνεύμονα ζωής για το Λεκανοπέδιο. Δηλαδή οι παρεμβά-

σεις που σχετίζονται με τις αναπλάσεις των ανενεργών 

λατομείων, τη δημιουργία περιπατητικών διαδρομών, 

χώρων αναψυχής, αθλητισμού, αναρριχητικού κέντρου 

και βέβαια χώρων ιστορίας και Πολιτισμού. Θεωρούμε 

ότι αυτός είναι ο μόνος πραγματικός πλουτοπαραγωγικός 

πόρος της περιοχής και τίποτα παρά πέρα, γεγονός που 

έχουμε από κοινού αναγνωρίσει οι Δήμαρχοι της περιοχής 

με τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη, κατά 

την επιτόπια επίσκεψή μας». 

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, τόνισε μεταξύ 

άλλων: «Η προστασία του βουνού και η αναβάθμιση των 

χώρων των παλαιών λατομείων είναι αδιαπραγμάτευτη 

και σε αυτό υπάρχει κοινό μέτωπο των τριών Δήμων. Το 

Αρχαίο Λατομείο και η οδός Λιθαγωγίας που οδήγησε τα 

Μάρμαρα του Πεντελικού στον Παρθενώνα, απέχουν μόνο 

ένα χιλιόμετρο σε ευθεία γραμμή από το χώρο που κάποιοι 

σχεδιάζουν να γίνει η μία εκμετάλλευση. Η βλάβη που θα 

προκαλέσει στο περιβάλλον μία τέτοιου μεγάλου μεγέ-

θους παρέμβαση δυσανάλογα μεγαλύτερη του όγκου του 

Πεντελικού σε άμεση συνάρτηση και ευθεία αναφορά με 

την ιστορικότητα και τη σημαντικότητα του βουνού, στους 

κατοίκους και στην ποιότητα ζωής τους θα είναι μεγάλη και 

η αποκατάστασή της θα είναι ανέφικτη. Στόχος μας είναι να 

μην εγκριθεί ποτέ καμία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι-

κών Όρων και για τους τέσσερις προτεινόμενους χώρους. 

Η Αυτοδιοίκηση θα είναι εδώ, ενωμένη γιατί αυτός είναι ο 

ρόλος μας, να είμαστε δίπλα στον πολίτη δίπλα στα προ-

βλήματα. Είμαστε αρμόδιοι να προστατέψουμε το δάσος, 

να προστατέψουμε τις περιοχές μας και να τα αναδείξουμε. 

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Βλάσης Σιώμος.
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το Πεντελικό μας

Έχουμε αποδείξει με επιτυχία και σε άλλες περιπτώσεις, 

ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε και τις περιοχές 

μας και το συμφέρον των συμπολιτών μας». 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος στην τοποθέ-

τησή του ανέφερε μεταξύ άλλων: «H Κηφισιά είναι ταυτι-

σμένη με το Πεντελικό όρος και αναπόσπαστο κομμάτι του. 

Ο Δήμος μας έχει αναπτυχθεί στους πρόποδες του τραυ-

ματισμένου βουνού μας, που επί δεκαετίες προσπαθούμε 

να το πρασινίσουμε ξανά, με συνεχείς δεντροφυτεύσεις. 

Δεν θα επιτρέψουμε τη λειτουργία νέας λατομικής δρα-

στηριότητας, που έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια, 

στη νότια πλευρά του βουνού. Επαγρυπνούμε για την προ-

στασία του και περιμένουμε την υλοποίηση της εξαγγελ-

θείσας παρέμβασης του ΥΠΕΝ για την περιβαλλοντική και 

πολιτιστική του ανάδειξη. Αντιτασσόμαστε σε οποιαδήποτε 

ενέργεια παραβιάζει τη νομοθεσία Προστασίας του Πε-

ντελικού όρους και μπορεί να επιφέρει υποβάθμιση της 

φυσιογνωμίας του».

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος σημείωσε με-

ταξύ άλλων: «Είναι προφανές ότι είμαστε μπροστά σε ένα 

μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι απλά τοπικό ή διαδημο-

τικό. Κι αυτό ανεξάρτητα αν το κύριο βάρος των δυσμε-

νών επιπτώσεων θα το σηκώσει ο Δήμος Διονύσου και 

σε μικρότερο βαθμό οι όμοροι Δήμοι, λόγω της τεράστιας 

ρύπανσης από τη σκόνη και την αύξηση κυκλοφορίας στο 

οδικό δίκτυο από τα φορτηγά. Είναι πάνω απ’ όλα και κυ-

ρίως πρόβλημα του Λεκανοπεδίου και ολόκληρης της Ατ-

τικής, επειδή πλήττεται και μάλιστα βάναυσα το Πεντελικό, 

ένα από τα τρία εμβληματικά όρη που ορίζουν την περιο-

χή του Λεκανοπεδίου. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι με τη 

συγκεκριμένη εκμετάλλευση απειλείται το περιβάλλον, η 

ποιότητα ζωής και η βιωσιμότητα ολοκλήρου του λεκα-

νοπεδίου, καθώς καταστρέφεται ένας από τους βασικούς 

πνεύμονες ζωής του».

Στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν μεταξύ άλλων το «παρών» 

η βουλευτής του ΜΕΡΑ25 Μαρία Απατζίδη, ο Αντιδή-

μαρχος Περιβάλλοντος Κηφισιάς Γιώργος Σκορδίλης, η 

Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλο-

ντος Πεντέλης Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου, οι Αντι-

δήμαρχοι του Δήμου Διονύσου Στέφανος Κριεμάδης, 

Σπύρος Αρνής και Μιχάλης Τσιλιγκίρης, ο Εντεταλμέ-

νος Σύμβουλος Γιάννης Τσουδερός, ο Πρόεδρος της Δη-

μοτικής Κοινότητας Διονύσου Τάσος Μπάσης, καθώς και 

τα μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διονύσου Νίκος 
Κλήμης, Παναγιώτης Πανάγος, Κώστας Μπομπής, 

Δέσποινα Ιατρού και Θεόδωρος Κατσανεβάκης.

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για τα λατομεία

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβου-

λίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος συμμετείχε και παρενέβη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

όπου και συζητήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επιχειρούμενη επαναλειτουργία 

λατομείων στο Πεντελικό μαζί με τους Δημάρχους Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη και Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά.

Στην παρέμβαση του, ο Βλάσσης Σιώμος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ο ΣΠΑΠ χαιρετίζει θετικά την απόρριψη, από 

τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, που τέθηκε υπόψη της προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται 

ακόμη ότι θα πρέπει να κατατεθεί νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θα αφορά στο σύνολο των 

προς εκμετάλλευση Λατομικών Χώρων (ΛΧ1 – ΛΧ5), έτσι ώστε να ακολουθηθεί η όλη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης για ενιαίο έργο με διακριτούς λατομικούς χώρους, όπως πραγματικά είναι, αποφεύγοντας την κατά-

τμηση του έργου, το οποίο ανήκει στο σύνολό του στην ανώτερη περιβαλλοντική κατηγορία Α1. Πρόσθεσε επίσης ότι 

δεν είναι η κατάτμηση το μόνο πρόβλημα και ότι ήρθε η ώρα να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η Περιφέρεια Αττικής 

θα πρέπει μέσω του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να κινηθεί άμεσα η 

διαδικασία κατάργησης των λατομικών ζωνών σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4512/2018 . Άλλωστε όλα τα παλιά 

λατομεία της Πεντέλης είναι ανενεργά για πολλά παραπάνω χρόνια από αυτά που ορίζει ο λατομικός νόμος. Σας 

ζητάμε να συμβάλλετε στην προσπάθεια μας για τροποποίηση του Διατάγματος Προστασίας του Πεντελικού Όρους, 

για να απαλλαγεί επιτέλους το Πεντελικό από κάθε είδους λατομεία».

Μετά τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής απέρριψε ομόφωνα την συγκεκρι-

μένη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δεσμεύτηκε 

να κινηθεί άμεσα η διαδικασία κατάργησης των λατομικών ζωνών σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4512/2018.
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Οι Λ. Μενδώνη και Γ. Αμυράς
είδαν και δεσμεύθηκαν
Στο Πεντελικό Όρος, και συγκεκριμένα στις θέσεις του Αρ-

χαίου Λατομείου, έκαναν αυτοψία στις 15/7 η Υπουργός 

Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Περιβάλ-

λοντος Γιώργος Αμυράς συνοδευόμενοι από τους Γε-

νικούς Γραμματείς Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου και 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο 

και υπηρεσιακούς παράγοντες. Η επίσκεψη έγινε μετά από 

πρόσκληση της Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά, 

παρουσία των δημάρχων Διονύσου Γιάννη Καλαφατέ-
λη και Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου και του Προέδρου 

του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ), Προέδρου της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 

και Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ 

Βλάσση Σιώμου.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το σχέδιο 

για τη συνολική ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων του 

Πεντελικού, το οποίο εκπόνησε ο Δήμος Πεντέλης, στο 

πλαίσιο του κοινού προγράμματος των Υπουργείων Πολι-

τισμού και Περιβάλλοντος, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, των Δήμων Πεντέλης, Κηφισιάς, Διονύσου και του 

ΣΠΑΠ. Δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις, ώστε να ξεκινή-

σουν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε μια ουσιαστική 

ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών μνημείων του Πε-

ντελικού, με έμφαση στο Αρχαίο Λατομείο και στο Ιερό του 

Διονύσου, στη βόρεια κλιτύ του βουνού. 

Η Λίνα Μενδώνη δήλωσε σχετικά: «Η ανάδειξη του Πεντε-

λικού Όρους αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των φορέων 

που είμαστε σήμερα εδώ. Η Πεντέλη είναι άμεσα συνδε-

δεμένη με την ιστορική εξέλιξη των Αθηνών στην μακρά 

ιστορική διάρκεια. Τα λατομεία από τα οποία προέρχεται 

το οικοδομικό υλικό εξαιρετικά σημαντικών μνημείων της 

αρχαιότητας, με κορυφαίο τον Παρθενώνα, αλλά και όλα τα 

τεκμήρια της λατόμευσης και της μεταφοράς των υλικών 

στο άστυ, καθώς και η ευρύτερη περιοχή τους διάστικτη 

από αρχαία ιερά, βυζαντινά εκκλησάκια και νεότερες μαρ-

τυρίες, σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον συνθέ-

τουν ένα μοναδικό σύνολο, ένα εξαιρετικό τοπίο, το οποίο 

οφείλουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε. Στο 

πλαίσιο αυτό η όποια συζήτηση για λειτουργία ή επανα-

λειτουργία λατομείων καθίσταται απολύτως ανυπόστατη 

και απαγορευτική».

Ο Γιώργος Αμυράς, για το θέμα της επιχειρούμενης λει-

τουργίας λατομείων στη βόρεια πλευρά του Πεντελικού, 

δήλωσε κατηγορηματικά: «Όσοι επιχειρούν την ενδε-

χόμενη λειτουργία ή επαναλειτουργεία λατομείων, ας το 

ξεχάσουν. Η προσπάθεια ανάδειξης του περιβαλλοντικού 

και πολιτιστικού πλούτου του βουνού δεν συνάδει με την 

επαναλειτουργία λατομείων».

Ο Βλάσσης Σιώμος ενημέρωσε την Υπουργό Πολιτισμού 

για τις δραστηριότητες και τις δράσεις που πραγματοποιεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ο Σύνδεσμος, για τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ δήλωσε σχετικά: «Είμαι 

απόλυτα ικανοποιημένος και χαρούμενος γιατί η παρουσία 

και οι δηλώσεις των δύο Υπουργών στο Πεντελικό, που 

έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων επισκέψεων Υ-

πουργών στο Πεντελικό το τελευταίο οκτάμηνο, δείχνει για 

πρώτη φορά, εδώ και πολλές δεκαετίες, τη βούληση της 

πολιτείας να παρέμβει άμεσα, δυναμικά και ουσιαστικά για 

την ανάπλαση και ανάδειξη του Πεντελικού. Τέλος, θέλω 

να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στους δύο 

Υπουργούς γιατί με την παρουσία τους και τις κατευθύνσεις 

προς τους συνεργάτες τους απέδειξαν την εκπεφρασμένη 

θέληση τους, να κινήσουν άμεσα και ουσιαστικά, όλες τις 

απαιτούμενες διαδικασίες, ξεπερνώντας σημαντικότητα 

προβλήματα, για να αναπλάσουν και να αναδείξουν το πο-

λύπαθο Πεντελικό».
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το Πεντελικό μας

➔ Φέτος ήταν μια δύσκολη αντιπυρική περίοδος 
και για την Αττική. Με αυτό ως δεδομένο πλέον 
και για τις επόμενες χρονιές, πόσο κρίσιμος γίνε-
ται ο ρόλος συνδέσμων όπως ο ΣΠΑΠ στην προ-
στασία του περιαστικού πρασίνου;
Ξεπεράσαμε το στάδιο της κλιματικής αλλαγής και βρι-

σκόμαστε πλέον στο στάδιο της κλιματικής κρίσης. Τα α-

κραία φαινόμενα, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαι-

ριού θα είναι ολοένα και πιο συνήθη φαινόμενα, με άμεσο 

αποτέλεσμα τις συχνότερες πυρκαγιές είτε από αμέλεια 

είτε λόγω της ανθρώπινης απληστίας.

Μέσα σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον, σύνδεσμοι ό-

πως ο ΣΠΑΠ είναι απαραίτητοι για την προστασία της 

Πεντέλης, αλλά και κάθε ρεματιάς ή δάσους της χώρας. 

Ο ρόλος του ΣΠΑΠ φοβάμαι πως θα γίνεται όλο και πιο 

αναγκαίος, όχι μόνο για την επικουρική υποστήριξη της 

Πολιτικής Προστασίας, αλλά κυρίως για την πρόληψη και 

την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και 

για την ενημέρωση - εκπαίδευση των πολιτών.

Μπορεί και πρέπει ο ΣΠΑΠ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην 

προσπάθεια καλλιέργειας παιδείας στους πολίτες. Η προ-

σπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στις μαθητικές 

κοινότητες της ευρύτερης περιοχής, μήπως και κατα-

φέρουμε οι καινούργιες γενιές να μη διαιωνίσουν την 

αδιαφορία των δικών μας γενεών. 

➔ Ποια στοιχεία είναι αυτά που εμποδίζουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία των συνδέσμων προστα-
σίας των αττικών βουνών και πώς θα μπορούσαν 
να ξεπεραστούν;
Οι μειωμένες αρμοδιότητες και η υποχρηματοδότηση 

θεωρώ πως είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που α-

πειλούν και περιορίζουν το έργο του ΣΠΑΠ. Χρειάζεται 

ένα νομοθετικό περιβάλλον αυτονομίας και περισσότε-

ροι πόροι. Απαιτείται στελέχωση με ικανό ανθρώπινο 

δυναμικό.

Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν γενικότερα την αυ-

Χάρης Μαυρουδής

«Ελπιδοφόρο μήνυμα
οι εκατοντάδες εθελοντές»
Σε από τις πιο δύσκολες αντιπυρικές περιόδους που αντιμετώπισε η Ελλάδα, η παρουσία των 
εθελοντών ήταν το μεγάλο θετικό μήνυμα, τονίζει ο Χάρης Μαυρουδής, Αντιδήμαρχος Αθλη-
τισμού - Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χαλανδρίου. Παράλληλα, όμως, ο κ. Μαυρουδής 
επισημαίνει τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν από την πολιτεία και τονίζει την αξία του 
επιχειρησιακού, αλλά και εκπαιδευτικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν σύνδεσμοι 
όπως ο ΣΠΑΠ. Εν κατακλείδι, εξαίρει την αντίδραση των δήμων και του ΣΠΑΠ στα σχέδια 
για λατομικές δράσεις στο Πεντελικό και προειδοποιεί: «Οφείλουμε να είμαστε διαρκώς σε 
επαγρύπνηση. Κομματικά και μικροπολιτικά συμφέροντα εδώ δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
έχουν θέση».
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τοδιοίκηση, όμως τα βλέπουμε να δημιουργούν προ-

σχώματα και στον ΣΠΑΠ. Χρειάζονται περισσότερα μέσα 

προστασίας και άνθρωποι που θα κυνηγήσουν χρηματο-

δοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και θα υλοποιήσουν 

πιο φιλόδοξους στόχους τους οποίους θα μπορούσε να 

θέσει ο ΣΠΑΠ, αλλά που δεν μπορεί, ακριβώς λόγω των 

περιορισμένων εργαλείων που το κράτος τού διαθέτει. 

➔ Συμμετείχατε ενεργά φέτος σε αρκετά πύρινα 
μέτωπα στην Αττική. Ποια ήταν η πιο δύσκολη πε-
ρίπτωση που αντιμετωπίσατε;
Φέτος ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Από τη μία τα περι-

ορισμένα μέσα που ως Δήμος Χαλανδρίου διαθέτουμε 

για την προστασία της Ρεματιάς και από την άλλη η κατα-

στροφική φωτιά που έκαψε τη γειτονιά μας. Ο δήμος έ-

στειλε βοήθεια διότι, όπως αποδείχτηκε, η Αττική δεν ήταν 

προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτή την καταστροφή.

Νομίζω πως η φωτιά στα Οινόφυτα ήταν η πιο δύσκολη 

περίπτωση στην οποία βρέθηκα και σε προσωπικό επί-

πεδο. Σπίτια μέσα στο δάσος που περιέπλεκαν ακόμα πε-

ρισσότερο την κατάσβεση, ανήμποροι κάτοικοι, οι οποίοι 

έβλεπαν τα όνειρά τους να καίγονται. Ζώα εγκλωβισμένα, 

μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να βρεις νερό να γεμί-

σεις την υδροφόρα, αφόρητη ζέστη και ο χρόνος με τη 

φύση να είναι εναντίον σου.

Το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα, που πρέπει να το λέμε με 

κάθε ευκαιρία ώστε να στηριχτούμε σε αυτό, ήταν η συμ-

μετοχή εκατοντάδων εθελοντών. Αυτό είναι ένα στοίχημα 

που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Υπάρχει ένα κομμάτι της 

νεολαίας που, σε πείσμα των καιρών, ενεργοποιείται απέ-

ναντι στο τέλμα που έχουμε βρεθεί και μπορεί να δώσει 

ενεργό «παρών» και σήμερα και στο μέλλον. 

➔ Πρόσφατα προκλήθηκε μεγάλος θόρυβος με α-
φορμή τα σχέδια για λατομικές επιχειρήσεις στο 
Πεντελικό. Τελικώς, ποιες ενέργειες αξιοποίησης 
πρέπει να δρομολογηθούν ώστε να αποτραπούν 
στο μέλλον παρόμοιοι σχεδιασμοί;
Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να γίνει πιο σαφές. Δεν 

πρέπει να υπάρχει περιθώριο παρερμηνειών σε ζητήματα 

που αφορούν την προστασία της φύσης. Τόσα χρόνια βιά-

ζουμε τη φύση και, εδώ και μεγάλο διάστημα, βιώνουμε 

τα αποτελέσματα της συλλογικής αποτυχίας μας.

Πρέπει οι κάτοικοι και οι αιρετοί, για να προστατεύσου-

με τις κοινότητές μας, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. 

Κανένα οικονομικό συμφέρον δεν μπορεί να είναι πάνω 

από την προστασία του περιβάλλοντος. Καμία λατομική 

δραστηριότητα στην Πεντέλη! Μόνο δραστηριότητες που 

σέβονται το περιβάλλον και προωθούν την περιβαλλο-

ντική μας συνείδηση πρέπει να επιτρέπονται στα βουνά 

της χώρας.

Θεωρώ πως οι αντιδράσεις τόσο του ΣΠΑΠ όσο και των 

περισσοτέρων δήμων, λειτούργησαν θετικά, όμως οφεί-

λουμε να είμαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση. Κομματικά 

και μικροπολιτικά συμφέροντα εδώ δεν μπορεί και δεν 

πρέπει να έχουν θέση.

«Καμία λατομική 
δραστηριότητα στην Πεντέλη! 
Μόνο δραστηριότητες που 
σέβονται το περιβάλλον 
και προωθούν την 
περιβαλλοντική μας συνείδηση 
πρέπει να επιτρέπονται 
στα βουνά της χώρας»
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τα νέα του ΣΠΑΠ

Άμεση η συνδρομή του ΣΠΑΠ 
στις πυρκαγιές του καλοκαιριού
Το καλοκαίρι του 2021 αποδείχτηκε ένα α-

πό τα πιο δύσκολα για τη χώρα μας, καθώς 

οι πολλές δασικές πυρκαγιές δοκίμασαν 

τις αντοχές και τις δυνάμεις του κρατικού 

μηχανισμού συνολικά. Σε όλα αυτά τα με-

γάλα μέτωπα ο Σύνδεσμος Δήμων για την 

Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ) συνέβαλε με το μέγιστο των μέσων 

του, με την αυταπάρνηση των ανδρών του 

και των εθελοντών του και, κυρίως, με την 

αίσθηση του υψηλού του καθήκοντος και 

της αποστολής του.

• Στις 13/7, η επέμβαση του ΣΠΑΠ σε 

πυρκαγιά που ξέσπασε στον Λόφο Παλλή-

νης, ήταν άμεση. Στο περιστατικό έσπευσαν 

επίγεια και εναέρια μέσα του Πυροσβεστι-

κού Σώματος και ομάδες εθελοντών και 

εργαζομένων του ΣΠΑΠ (με επικεφαλής 

τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ, Πρόεδρο της Ε-

πιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Αντι-

πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της 

ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώμο), αλλά και του Δήμου 

Παλλήνης, του Δήμου Πεντέλης και άλλων 

δήμων της περιοχής που απέτρεψαν την 

επέκταση της πυρκαγιάς προς τις γύρω 

περιοχές. 

• Στις 26/7, ανάλογα άμεση και αποτε-

λεσματική ήταν η επέμβαση των εργαζο-

μένων και των εθελοντών του ΣΠΑΠ, με 

επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ, Πρό-

εδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 

και Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλί-

ου της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώμο, στην πυρκαγιά 

που ξέσπασε στην Ανθούσα. Η συγκεκρι-

μένη πυρκαγιά ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα 

στον ίδιο περίπου χώρο που είχε ξεσπάσει 

πυρκαγιά και πριν από δύο εβδομάδες έ-

σπευσαν επίγεια μέσα του Πυροσβεστικού 

Σώματος, καθώς και πυροσβεστικά οχή-

ματα με εθελοντές και εργαζομένους του 

ΣΠΑΠ και των Δήμων Παλλήνης, Πεντέ-

λης, Βριλησσίων και Ραφήνας-Πικερμίου, 

που απέτρεψαν την επέκτασή της πυρκα-

γιάς προς τα γειτονικά σπίτια και τις γύρω 

περιοχές.

• Στις 28/7, ο ΣΠΑΠ χρειάστηκε να ε-

πέμβει στην καταστροφική πυρκαγιά που 

ξέσπασε στη Σταμάτα και στη Ροδόπο-

λη. Στα πύρινα μέτωπα έσπευσε κλιμάκιο 

εργαζομένων και εθελοντών του ΣΠΑΠ 

με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ, 

Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προ-

στασίας και Αντιπρόεδρο του Εποπτικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώμο. 

Στην πυρκαγιά έδρασαν τεράστιες δυνά-

μεις επίγειων και εναέριων μέσων του Πυ-

ροσβεστικού Σώματος (8 αεροσκάφη, 12 

ελικόπτερα, 45 οχήματα κ.λπ.), καθώς και 

δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα με εθελο-

ντές και εργαζομένους (πλην του ΣΠΑΠ) 

του Δήμου Διονύσου και των γειτονικών 

δήμων, υδροφόρες και μηχανήματα της 
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Περιφέρειας Αττικής, που επιχειρούσαν 

όλο το 24ωρο δίνοντας πραγματική μάχη 

με την καταστροφική πυρκαγιά, που κατέ-

καψε σπίτια, αυτοκίνητα και πάρα πολλά 

στρέμματα δάσους. Οι εργαζόμενοι και οι 

εθελοντές του ΣΠΑΠ ξεπερνώντας κάθε 

δυσκολία, έδωσαν πραγματική μάχη με την 

πύρινη λαίλαπα και τους ισχυρότατους α-

νέμους που επικρατούσαν στην περιοχή και 

πολλαπλασίαζαν την ένταση της πυρκαγιάς 

και κατάφεραν μετά από πολύωρες προ-

σπάθειες να γλιτώσουν δεκάδες σπιτιών, 

αυτοκινήτων και μεγάλη έκταση δάσους 

από ολοκληρωτική καταστροφή.

• Στις 4/8, ο ΣΠΑΠ έδωσε το «παρών» 

και στην (καταστροφική, όπως εξελίχθηκε) 

πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βαρυμπόμπη, 

το Κρυονέρι και τις Αδάμες. Η επέμβαση 

κλιμακίων εργαζομένων, εθελοντών, αιρε-

τών και δημάρχων των Δήμων - Μελών 

του ΣΠΑΠ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο 

του ΣΠΑΠ, Πρόεδρο της Επιτροπής Πο-

λιτικής Προστασίας και Αντιπρόεδρο του 

Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσση 

Σιώμο, ήταν άμεση. Παρόντες στην τε-

ράστια επιχείρηση της κατάσβεσης της 

πυρκαγιάς ήταν ο Περιφερειάρχης Αττικής 

Γιώργος Πατούλης, με τους Αντιπεριφε-

ρειάρχες Αττικής Βασίλη Κόκκαλη, Λουκία 

Κεφαλογιάννη και Θανάση Αυγερινό, ο Δή-

μαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλλης, ο 

Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, ο 

Αντιδήμαρχος Αμαρουσίου και Αντιπρόε-

δρος του ΣΠΑΠ Στέφανος Τσιπουράκης, ο 

Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του ΣΠΑΠ και Δημοτικός Σύμβουλος Κη-

φισιάς Δημήτρης Λιανός, ο Αντιδήμαρχος 

Λυκόβρυσης-Πεύκης Παναγιώτης Ιωάν-

νου και πάρα πολλοί Αντιδήμαρχοι και Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων-Μελών του 

ΣΠΑΠ. Στη συγκεκριμένη πυρκαγιά έσπευ-

σαν άμεσα δυνάμεις επίγειων και εναέρι-

ων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, 

δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα με εθελο-

ντές, εργαζομένους και αιρετούς του ΣΠΑΠ 

και των γειτονικών Δήμων, πάρα πολλές 

υδροφόρες και μηχανήματα της Περιφέ-

ρειας Αττικής, που επιχειρούν για δεύτερο 

24ωρο, δίνοντας πραγματική μάχη με την 

καταστροφική πυρκαγιά, που κατέκαψε 

σπίτια και πάρα πολλά στρέμματα δάσους. 

Οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές του ΣΠΑΠ 

κατάφεραν μετά από πολύωρες προσπά-

θειες να γλυτώσουν δεκάδες σπιτιών και 

μεγάλη έκταση δάσους από ολοκληρωτική 

καταστροφή.

• Η μάχη συνεχίστηκε και τις επόμενες 

ημέρες, στα μέτωπα της πυρκαγιάς στις 

περιοχές της Αγίας Τριάδας, Αχλαδούλας, 

Προκονήσου και Πευκόφυτου Αγίου Στε-

φάνου, όπου εργαζόμενοι και εθελοντές 

του ΣΠΑΠ έδωσαν πολυήμερη μάχη, πά-

ντα με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ 

Βλάσση Σιώμο. Επίσης διαρκώς παρόντες 

στα μέτωπα της πυρκαγιάς ήταν ο Δή-

μαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, 

οι Αντιδήμαρχοι Διονύσου Μανώλης Κόκ-

καλης και Σπύρος Αρνής και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος Κηφισιάς και Αντιπρόεδρος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΠ Δημή-

τρης Λιανός. Στα συγκεκριμένα μέτωπα 

επιχείρησαν μεγάλες δυνάμεις επίγειων 

και εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού 

Σώματος, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα 

με εθελοντές, εργαζομένους και αιρετούς 

του ΣΠΑΠ και των γειτονικών Δήμων, πά-

ρα πολλές υδροφόρες και μηχανήματα της 

Περιφέρειας Αττικής, σε μια καταστροφική 

πυρκαγιά, που κατέκαψε σπίτια και πάρα 

πολλά στρέμματα δάσους.

• Τέλος, στις 16/8, ο ΣΠΑΠ έδρασε σε α-

κόμη μία μάχη στο μέτωπο των πυρκαγιών 

στην περιοχή της Κερατέας Αττικής. Στην 

πυρκαγιά επιχείρησαν μεγάλες δυνάμεις 

επίγειων και εναέριων μέσων του Πυρο-

σβεστικού Σώματος, δεκάδες πυροσβεστι-

κά οχήματα με εθελοντές, εργαζομένους 

και αιρετούς του ΣΠΑΠ και των γειτονικών 

Δήμων, πάρα πολλές υδροφόρες και μηχα-

νήματα της Περιφέρειας Αττικής, που πο-

λέμησαν δίνοντας πραγματική μάχη με την 

πυρκαγιά, που κατέκαψε σπίτια και πολλά 

στρέμματα δάσους.
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τα νέα του ΣΠΑΠ

Μέριμνα για τις πυρόπληκτες περιοχές
Υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας, Αντιπρόεδρο του Εποπτικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Πρόεδρο του 

ΣΠΑΠ Βλάσση Σιώμο, πραγματοποιήθη-

κε δια ζώσης, η 7η Συνεδρίαση της Επιτρο-

πής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, στο 

Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου, με 

θέμα «Η επόμενη μέρα των πυρόπληκτων 

περιοχών». Στην συνεδρίαση, ο Καθηγη-

τής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης 

Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Κατα-

στροφών Ευθύμης Λέκκας παρουσίασε 

την μελέτη «Υποστήριξη των ΟΤΑ και δη-

μιουργία Μηχανισμού Άμεσης Απόκρισης 

της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση κινδύνων, κατα-

στροφών και κρίσεων». Επίσης, παρουσι-

άστηκαν από κορυφαίες εταιρείες του χώ-

ρου, συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για 

έγκαιρη ειδοποίηση πυρκαγιών, ενώ έγινε 

ενημέρωση για θέματα που αφορούν την 

προετοιμασία και την καλύτερη οργάνωση 

για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των 

φυσικών καταστροφών.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν οι Δήμαρ-

χοι, Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλλης, 

Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης, 

Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, Ανατο-

λικής Μάνης Πέτρος Ανδρεάκος, Βοίου 

Χρήστος Ζευκλής, οι Αντιδήμαρχοι Α-

μαρουσίου Στέφανος Τσιπουράκης, 

Λυκόβρυσης - Πεύκης Παναγιώτης Ι-
ωάννου, Μονεμβασιάς Κώστας Μαυ-
ρομιχάλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλε-

ξανδρούπολης Νίκος Γκότσης, Κηφισιάς 

Δημήτρης Λιανός, Διονύσου Θανάσης 
Κρητικός, Ηρακλείου Νίκος Γιαλιτάκης, 

Πειραιά Χαράλαμπος Λιακοσταύρος, ο 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Δημοτι-

κός Σύμβουλος Γρεβενών Δημοσθένης 
Κουπτσίδης και πολλά μέλη της Επιτρο-

πής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ. 

Ο κ. Βλάσσης Σιώμος δήλωσε μεταξύ άλ-

λων: «Παρά τις αρκετές προληπτικές ενέρ-

γειες που έγιναν για πρώτη φορά φέτος από 

την πολιτεία και την κήρυξη περιοχών ως 

περιοχές επικίνδυνες για πυρκαγιά, οι προ-

ληπτικές ενέργειες που γίνονται δεν επαρ-

κούν και τελικά είναι αναποτελεσματικές…  

Έχουμε ζητήσει διπλασιασμό τουλάχιστον 

της ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας, συμβάσεις 

εποχικού προσωπικού ίσου χρόνου με τη 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ειδι-

κό πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και 

γρήγορες εγκρίσεις από τα Δασαρχεία και 

τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

Το δεύτερο ζήτημα είναι οι αρμοδιότη-

τες. Παρά την προσπάθεια που έγινε με 

το Ν.4662/2020 για μια ορθολογική και 

θεσμοθετημένη διαδικασία στα ζητήματα 

της Πολιτικής Προστασίας, της πρόληψης 

και της αντιμετώπισης κινδύνων λόγω κα-

θυστερήσεων που υπήρξαν από την παν-

δημία, βρισκόμαστε στην πράξη στο ίδιο 

σημείο με τις παθογένειες του παρελθό-

ντος να εξακολουθούν να μας ταλαιπω-

ρούν χρόνια τώρα… Το τρίτο ζήτημα είναι 

οι εθελοντικές ομάδες και η συνδρομή των 

πολιτών. Οι εθελοντικές ομάδες στην Ελ-

λάδα είναι ακόμα δέσμιες μιας αντίληψης 

που τις θέλει στη δεύτερη ή στην τρίτη 

γραμμή κρούσης…

Το τέταρτο ζήτημα είναι το δόγμα της προ-

στασίας της ανθρώπινης ζωής. Κανένας 

νοήμων άνθρωπος δε μπορεί παρά να 

συμφωνήσει στο ότι η προστασία της αν-

θρώπινης ζωής είναι πάνω απ’ όλα όταν 

έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά ή εξελίσσεται 

μια καταστροφή. Αλλά δεν μπορούμε στο 

όνομα αυτού του δόγματος να εγκαταλεί-

πουμε χωριά και περιουσίες να καίγονται 

και να απασχολούνται οι πυροσβεστικές 

δυνάμεις και με αυτό το έργο (της εκκένω-

σης) όπως έχει αναφερθεί από δημάρχους 

των πυρόπληκτων Δήμων».
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Συναντήσεις του Βλάσση Σιώμου
με τους Στ. Πέτσα και Γ. Πατούλη
Δύο πολύ σημαντικές συναντήσεις είχε το 

προηγούμενο διάστημα ο Πρόεδρος του 

ΣΠΑΠ, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας και Αντιπρόεδρος του Επο-

πτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης 
Σιώμος. Η πρώτη ήταν με τον Αναπληρω-

τή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα 

και η δεύτερη με τον Περι-

φερειάρχη Αττικής Γιώργο 
Πατούλη.

Ειδικότερα, ο Βλάσσης 

Σιώμος και o Δημοτικός 

Σύμβουλος Μαραθώνα και 

μέλος της Εκτελεστικής Επι-

τροπής του ΣΠΑΠ Γιάννης 
Μπούσουλας είχαν συνά-

ντηση με τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα στις 

14/7, κατά της διάρκεια της οποίας ενημέ-

ρωσαν τον Υπουργό για τη λειτουργία του 

ΣΠΑΠ, καθώς και για την προσπάθεια που 

κάνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος κατά την 

αντιπυρική περίοδο με τα μηχανήματα και 

το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει. Ο κ. 

Σιώμος, αφού έκανε αναφορά στη πρωτο-

φανή κακοκαιρία «Μήδεια» και τα επιπλέον 

ζητήματα πυρασφάλειας εξαιτίας της, πα-

ρουσίασε τις προσπάθειες που καταβάλ-

λουν ο ΣΠΑΠ, οι δήμοι - μέλη του, όπως 

και η Περιφέρεια Αττικής και τόνισε πως ο 

Σύνδεσμος έχει εξαντλήσει την επιχειρησι-

ακή του ικανότητα σε μέσα και εξοπλισμό 

και πως δίνει καθημερινά τη μάχη τόσο με 

το πρόβλημα όσο και με τον χρόνο. Κατα-

λήγοντας ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ ζήτησε 

τη συνδρομή του Αναπληρωτή Υπουργού 

για έξτρα χρηματοδότηση για φέτος, ώστε 

να αγοραστεί επιπλέον εξοπλισμός, ώστε 

ο Σύνδεσμος να ανταποκρίνεται με μεγα-

λύτερη ευχέρεια στην αποστολή του. Ο κ. 

Πέτσας άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τους 

εκπροσώπους του ΣΠΑΠ, δεσμεύθηκε πως 

θα εξετάσει με μεγάλη προσοχή το αίτημα 

και θα στηρίξει έμπρακτα το σημαντικό έρ-

γο του Συνδέσμου.

Στις 6/9, στο πλαίσιο των συναντήσεων 

που πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης Ατ-

τικής Γιώργος Πατούλης με αρμόδιους φο-

ρείς με στόχο τη δρομολόγηση συνεργει-

ών για την αποτελεσματικότερη προστα-

σία των πνευμόνων πρασίνου της Αττικής, 

δέχθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας τον 

Πρόεδρο του ΣΠΑΠ Βλάσση Σιώμο και τον 

Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου 

Δήμων περιοχής Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥ-

ΔΑΠ) Γρηγόρη Γουρδομιχάλη.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει 

η διοίκηση της Περιφέρειας σε πολιτικές 

πρόληψης αλλά και εκπαίδευσης πολιτών 

και εθελοντών σε ζητήματα πολιτικής προ-

στασίας, κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν 

τρόποι συνεργασίας της με τους Συνδέ-

σμους Δήμων της Αττικής για την καλύτερη 

προστασία των δασών της 

Αττικής. Κατά τη διάρκεια 

της συναντήσεως, εξετά-

στηκαν και οι δυνατότητες 

χρηματοδότησης προτά-

σεων των δύο Συνδέσμων 

που αφορούν θέματα Πε-

ριβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-

λης δεσμεύτηκε πως θα εξετάσει με μεγά-

λη προσοχή τις προτάσεις που υπέβαλλαν 

οι Πρόεδροι των δύο Συνδέσμων και θα 

στηρίξει έμπρακτα το σημαντικό έργο τους, 

όπως κάνει εδώ και πολλά χρόνια.

Ο κ. Βλάσσης Σιώμος εξέφρασε την ικα-

νοποίησή του για την πρωτοβουλία του 

Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, 

για περαιτέρω συνεργασία με τους Συνδέ-

σμους Αττικής, καθώς και τη βούλησή του 

να στηρίξει την πολύπλευρη προσπάθεια 

και δράση των Συνδέσμων. Επίσης, υπο-

γράμμισε τη διαχρονικά εξαιρετική συνερ-

γασία που έχουν με τον Περιφερειάρχη 

Αττικής σε θέματα ευαισθητοποίησης της 

νέας γενιάς, σε θέματα περιβάλλοντος, αλ-

λά και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. 

Τέλος οι δύο Πρόεδροι των Συνδέσμων 

διατύπωσαν τη βούλησή τους να συνδρά-

μουν το έργο της Περιφέρειας με όσα μέσα 

και τεχνογνωσία διαθέτουν. 
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Δράσεις πρόληψης από τον ΣΠΑΠ

Σε σημαντικές δράσεις πρόληψης για την 

προστασία του Πεντελικού τόσο εν όψει 

της αντιπυρικής περιόδου όσο και κατά τη 

διάρκειά της προχώρησε ο ΣΠΑΠ.

Ειδικότερα, ο ΣΠΑΠ οργάνωσε και εκτέλε-

σε καθαρισμούς και αποψιλώσεις  περιο-

χών στους Δήμους  Βριλησσίων, Μαραθώ-

νος, Λυκόβρυσης – Πεύκης και Πεντέλης. 

Ακόμα, συντήρησε και αποκατέστησε  δα-

σικούς δρόμους στο Πεντελικό και σε περι-

οχές των δήμων-μελών του (από τον Κα-

τσουλιέρη μέχρι το πρώην λατομείο Μπά-

νου, από την Πηγή Καρακαντά έως τον Άγιο 

Νικόλαο Καλισσίων και στο Γραμματικό), 

ενώ έλεγξε και πλήρωσε, όπου χρειαζό-

ταν, τις υδατοδεξαμενών πυροσβεστικών 

ελικοπτέρων στο Πεντελικό (14 συνολικά, 

σε διάφορα σημεία του Όρους, αλλά και σε 

επιλεγμένα σημεία των δήμων-μελών με 

συνολική χωρητικότητα 600.000 λίτρων 

νερού. Τέλος, ομάδα εθελοντών του ΣΠΑΠ 

με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ, 

Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλί-

ου και Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώμο 

συνέδραμε τον Δήμο Πεντέλης σε δράση 

καθαρισμού στον χώρο του ΝΙΕΝ.

2o & 3ο Εθελοντικό Πότισμα 2021
Ο ΣΠΑΠ, σε συνεργασία με το «Όλοι Μα-

ζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον» ολο-

κλήρωσε με επιτυχία το 2ο Εθελοντικό 

Πότισμα στην Νταού Πεντέλη και το 3ο 

Εθελοντικό Πότισμα στην περιοχή του 

Κοκκιναρά Κηφισιάς.

Ειδικότερα, το 2ο Εθελοντικό Πότισμα έ-

γινε στις περιοχές που αναδασώθηκαν τα 

3 προηγούμενα χρόνια, στην περιοχή της 

Νταού Πεντέλης και τη δράση συντόνισε 

ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Πρόεδρος της Ε-

πιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Αντι-

πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της 

ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος. Στην εθελοντική 

δράση συμμετείχαν η Δήμαρχος Πεντέλης 

Δήμητρα Κεχαγιά και η Τοπική Σύμβου-

λος Πεντέλης Μαρία Κοσμερίδου. Στο 

πότισμα συμμετείχαν βυτιοφόρα από τους 

Δήμους Βριλησσίων, Πεντέλης, Ραφήνας 

– Πικερμίου και Χαλανδρίου, καθώς και 

οχήματα και βυτιοφόρα του ΣΠΑΠ. 

Το 3ο Εθελοντικό Πότισμα έγινε στην 

περιοχή του Κοκκιναρά Κηφισιάς που 

αναδασώθηκε το 2018, επίσης υπό τον 

συντονισμό του Προέδρου του ΣΠΑΠ, 

Βλάσση Σιώμου. Συμμετείχαν ο Αντιδή-

μαρχος Κηφισιάς Γιώργος Σκορδίλης, 

ο Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς και Α-

ντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του ΣΠΑΠ Δημήτρης Λιανός, ο Πρόε-

δρος του ΕΟΑΝ και Δημοτικός Σύμβουλος 

Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης και η Τοπική 

Σύμβουλος Πεντέλης Μαρία Κοσμερί-

δου. Και στις δύο δράσεις συμμετείχαν 

επίσης ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες 

μας, οικογένειες, μικρά παιδιά και νέοι, οι 

οποίοι μαζί με τους εθελοντές και τους 

εργαζομένους του ΣΠΑΠ, έδωσαν δροσιά 

και ζωή στα δεντράκια που φυτεύτηκαν τα 

προηγούμενα χρόνια. 

Ο ΣΠΑΠ απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες 

στον Γενικό Διευθυντή του ΣΚΑΙ κ. Γιάν-
νη Σπανολιό και στον δημοσιογράφο 

Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για την πολύ-

τιμη στήριξή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις 

δράσεις του ΣΠΑΠ.
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Για 4η συνεχόμενη φορά
στο τιμόνι του ΣΠΑΠ ο Βλάσσης Σιώμος

Για τέταρτη συνεχόμενη θητεία το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων 

για την Προστασία και Ανάπλαση του Πε-

ντελικού (ΣΠΑΠ) επανεξέλεξε Πρόεδρο 

του τον Βλάσση Σιώμο, τη Δευτέρα 18 

Οκτωβρίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση 

του. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΣΠΑΠ εξέλεξε επίσης νέο Αντιπρόεδρο και 

νέα Εκτελεστική Επιτροπή.

Ειδικότερα:

• Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο Αντιδή-

μαρχος και Αναπληρωτής Δημάρχου Α-

μαρουσίου Στέφανος Τσιπουράκης.

• Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται 

πλέον από τον πρόεδρο του ΣΠΑΠ, Πρόε-

δρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 

και Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβου-

λίου της ΚΕΔΕ και Δημοτικό Σύμβουλο 

Πεντέλης Βλάσση Σιώμο, τον Δημοτικό 

Σύμβουλο Κηφισιάς Δημήτριο Λιανό, 

τον Αντιδήμαρχο Βριλησσίων Παναγιώ-
τη Φυκίρη, τον Αντιδήμαρχο Μαραθώνα 

Ιωάννη Μπούσουλα και τον Αντιδήμαρ-

χο Λυκόβρυσης – Πεύκης Παναγιώτη 
Μπόλλα ως Τακτικά Μέλη.

• Αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής εξελέγησαν ο Δημοτικός Σύμ-

βουλος Διονύσου Αθανάσιος Κρητικός 

και ο Αντιδήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης 

Παναγιώτης Ιωάννου.

Μετά την επανεκλογή του, ο Πρόεδρος 

του ΣΠΑΠ, Πρόεδρος της Επιτροπής Πο-

λιτικής Προστασίας και Αντιπρόεδρος του 

Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης 

Σιώμος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς 

όλους ανεξαιρέτως τους Δημάρχους των 

Δήμων-Μελών του ΣΠΑΠ για την αμέρι-

στη βοήθεια και στήριξη, καθώς και τους 

Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβού-

λους, που αποτελούν το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Συνδέσμου για την ένθερμη 

υποστήριξη και εμπιστοσύνη με την οποία 

περιέβαλαν το πρόσωπό μου κατά τη ση-

μερινή διαδικασία, επανεκλέγοντάς με για 

τέταρτη συνεχόμενη φορά, στο ιδιαίτερα 

τιμητικό για εμένα αξίωμα του Προέδρου 

του διοικητικού συμβουλίου του ΣΠΑΠ.

Αυτή η εμπιστοσύνη θεωρώ ότι μετουσι-

ώνεται στη στήριξη που έχουμε ανάγκη για 

να συνεχίσουμε όλοι μαζί με μεγαλύτερη 

ένταση και ακόμη πιο οργανωμένα ώστε 

να επιτύχουμε τον κοινό μας σκοπό που 

δεν είναι άλλος από την Προστασία και 

Ανάπλαση του Πεντελικού και της Βορει-

οανατολικής Αττικής.

Εύχομαι καλή νέα θητεία στους νεοεκλε-

γέντες, Αντιπρόεδρο και μέλη της Εκτελε-

στικής Επιτροπής καθώς και στα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου του ΣΠΑΠ!».






