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Αγαπητοί φίλοι, 

 

Το καλοκαίρι έχει προχωρήσει για τα καλά, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σχεδόν 

στη μέση της, ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι πάλι αισθητός, και ο ΕΔΑΣΑ συνεχίζει 

τη δραστηριότητά του, φυλάσσοντας πλέον ανελλιπώς την Πάρνηθα, σε καθημερινή 

βάση και αρκετά συχνά πλέον (αναλόγως Σκίπιζα καί Μόλα), ενώ ταυτόχρονα 

αναπτύσσει και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του. Αναλυτικά: 

     1. Ήδη από τα τέλη Μαϊου (έναρξη πυροφυλάξεων) συμπληρώσαμε 61 νυχτερινές 

πυροφυλάξεις και 40 περιπολίες με το όχημα του ΕΔΑΣΑ, ενώ έχουμε εντοπίσει 7 

φωτιές κι έχουμε συμμετάσχει σε 3 κατασβέσεις. Η συνολική συμμετοχή 

διαφορετικών ατόμων (μελών και μη) ανέρχεται στα 140 άτομα περίπου, μέχρι τα 

μέσα Ιουλίου. 

     2. Συμμετείχαμε στην έκθεση του Έργου Πολιτών "Ελλάδα, το σπίτι μας", στο 

Παλαιό Φάληρο, που έγινε στα τέλη Μαϊου. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν με την 

παρουσία τους στο περίπτερό μας. 

     3. Στις αρχές Ιουνίου εκδώσαμε δελτίο τύπου (ευχαριστούμε το μέλος Γιάννη 

Κροντηρά για την βοήθειά του) κάνοντας έκκληση για εθελοντές και γνωστοποιώντας 

τη δράση του συλλόγου μας. Έκτοτε, έχουν παρουσιαστεί περί τους 40 νέους 

εθελοντές, ενώ η ιστοσελίδα μας έχει φιλοξενηθεί από αρκετές άλλες ιστοσελίδες. Το 

δελτίο τύπου έδωσε αφορμή και στα ΜΜΕ να παρουσιάσουν τη δράση μας και να 

ενισχύσουν την ανοιχτή πρόσκληση εθελοντών. Πιο συγκεκριμένα, μας δόθηκε η 

ευκαιρία να μιλήσουμε για τη δράση μας, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο 

ραδιόφωνο και στα έντυπα μέσα. Ευχαριστούμε τα μέλη που εκπροσώπησαν τον 

σύλλογο και όλους τους νέους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. 

     4. Ευχαριστούμε το ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για τη δωρεά του όσον αφορά τον 

εξοπλισμό του πυροσβεστικού μας οχήματος. 

     5. Τα γραφεία του συλλόγου ανακαινίζονται! Στην προσπάθειά μας να 

δημιουργήσουμε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον τόσο για τα μέλη του συλλόγου όσο 

και για τους νέους εθελοντές που θέλουν να μας γνωρίσουν από κοντά, σηκώνουμε τα 

μανίκια κι ανοίγουμε τα πορτοπαράθυρα να μπει νέος αέρας ανανέωσης. Όποιος 
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επιθυμεί, μπορεί να συμβάλλει σε αυτό, καταβάλλοντας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό 

θέλει υπό μορφή δωρεάς προς τον σύλλογο. Για τον λόγο αυτό, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στον ταμία Γιώργο Σαλιαρέλη, ο οποίος θα βρίσκεται στα γραφεία κάθε 

Τετάρτη απόγευμα ή καταθέτοντας το εκάστοτε ποσό στον τραπεζικό μας 

λογαριασμό: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 001 κεντρικό, αριθμός λογαριασμού : 

27594204 . ΙΒΑΝ: GR 67-0120-0010-0000-0002-7594-204 

(παρακαλούμε στείλτε μας την απόδειξη κατάθεσης στο fax 210-5200681 με τα στοιχεία 

σας -ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο- προκείμενου να σας στείλουμε απόδειξη 

του συλλόγου μας η οποία εκπίπτει από την φορολογική σας δήλωση). 

       Καθώς πλησιάζει η περίοδος των αδειών και πολλοί θα φύγουν από την Αθήνα, 

το διάστημα από 25 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου είναι το δυσκολότερο για την εύρεση 

εθελοντών - πυροφυλάκων. Προκειμένου να διατηρηθεί η ανελλιπής κάλυψη των 

πυροφυλακίων που έχουμε πετύχει ως τώρα, σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιείτε, 

τηλεφωνικά ή με email, ποιες μέρες θα είστε στην Αθήνα και θα μπορείτε να 

συμμετάσχετε σε κάποια πυροφύλαξη. Το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΔΑΣΑ θα 

παραμείνει στελεχωμένο όλα τα απογεύματα, ώστε να μπορείτε να δηλώσετε 

συμμετοχή. Μην ξεχνάτε ότι την περίοδο του καύσωνα, η Σκίπιζα και η Μόλα είναι 

τα πιο δροσερά μέρη της Αττικής! 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά και ευχόμαστε σε όλους σας καλό καλοκαίρι. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 


