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Αγαπητοί φίλοι, 

 

Δυστυχώς το πάθημα του 2007 δεν έγινε μάθημα, με συνέπεια τις πρόσφατες 

καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο 

Ε.ΔΑΣ.Α. προσέφερε σημαντικό έργο χάρη στη βοήθεια των μελών και των φίλων 

του. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Πραγματοποιήθηκαν κατασβέσεις από μέλη της Ο.Δ.Ο.Π. (Ομάδας 

Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών) 

   - Στα Οινόφυτα, 17/07/09 

   - Στο Νεοχωράκι Θηβών, 23/07/09 

   - Στον Μόρνο, 28/07/09 

   - Στη Μαγούλα, 20-21/08/09 

   - Στο Κρυονέρι, 22/08/09 

   - Στο Μετόχι, 22-23/08/09 

   - Σε διάφορα σημεία της πυρκαγιάς στην Αττική, 22-25/08/09 

2. Ειδικότερα για τις ημέρες που καιγόταν η Αττική και τα δύο πυροφυλάκια (στη 

Σκίπιζα και Μόλα) έμειναν στελεχωμένα. Επιπλέον υπήρχαν έξτρα οδικά περίπολα. 

Στο σημείο αυτό, να ξαναεπισημάνουμε το ιδιαίτερο έργο των συντονιστών της 

δασοπυρόσβεσης Ηλία Τζηρίτη και Γιώργου Σαλιαρέλη καθώς και της τηλεφωνικής 

συντονίστριας Ελένης Αλεξανδρή, τους οποίους, καλό θα ήταν, να μην τηλεφωνείτε 

στις δύσκολες ώρες των πυρκαγιών. Για οποιαδήποτε ενημέρωση, μπορείτε να 

επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η οποία ανανεώνεται συνεχώς. 

3. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 131 πυροφυλάξεις, 68 περιπολίες και συμμετείχαμε σε 

συνολικά 10 κατασβέσεις. Στις πυροφυλάξεις παρουσιάστηκαν 235 εθελοντές. 

    Η καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στην Αττική είναι μεγάλη, μα 

η ζωή συνεχίζεται κι ας μην ξεχνάμε ότι δεν κάηκαν όλα. Η αντιπυρική περίοδος 

τελειώνει στα μέσα Οκτωβρίου. Ας βάλουμε τα δυνατά μας για στελέχωση των δύο 

πυροφυλακίων – Μόλας και Σκίπιζας. 

    Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ανακαίνιση των γραφείων του 
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συλλόγου ολοκληρώθηκε. Σας υπενθυμίζουμε, ότι η οικονομική ενίσχυση τόσο για 

την ανακαίνιση όσο και για τον εξοπλισμό της δασοπυρόσβεσης που καταστράφηκε 

πρόσφατα, είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να συμβάλλει σε αυτό 

καταβάλλοντας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό 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 η 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). 

    Ακόμη, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως όλους τους εθελοντές που 

έβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να στελεχώσουν τα δύο πυροφυλάκια κατά τη 

διάρκεια των θερινών διακοπών των περισσότερων εθελοντών. 

    Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι το Δ.Σ. του Ε.ΔΑΣ.Α. προτίθεται να στείλει 

προτάσεις για την προστασία των Ελληνικών δασών και των οικοσυστημάτων τους 

και ειδικότερα της Πάρνηθας στους αρμόδιους φορείς στο άμεσο μέλλον. 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί, μπορεί να μας στείλει ιδέες/σκέψεις επ’ αυτού και θα 

ληφθούν υπ όψιν στις γενικές προτάσεις. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 


