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Αγαπητοί φίλοι, 

 

με την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας μας για το 2010, ευχόμαστε πρώτα απ’ όλα 

υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα σε εσάς προσωπικά, καθώς και μια αρμονικότερη 

σχέση με το περιβάλλον για όλη την κοινωνία μας. Κατά το τελευταίο τρίμηνο ο 

ΕΔΑΣΑ συνέχισε τη δράση του για το περιβάλλον και άρχισε να προετοιμάζεται για 

τη νέα αντιπυρική περίοδο, που δεν είναι μακριά. Έτσι: 

1.      Ο ΕΔΑΣΑ συμμετείχε στην αναδάσωση του Πεντελικού που διοργανώθηκε από 

τον ΣΚΑΪ και άλλους φορείς στις 13.12.2009. Μέλη και φίλοι του συλλόγου είχαν 

την ευκαιρία να «βάλουν ένα χεράκι» για να πρασινίσει  πάλι αυτό το πολύπαθο 

τμήμα της Αττικής, μαζί με πολλούς άλλους ενεργούς πολίτες. 

2.      Με την άδεια του Δασαρχείου Πάρνηθας και του Φορέα Διαχείρισης του 

Εθνικού Δρυμού συνεχίσαμε και αυτόν το χειμώνα τον καθαρισμό των μονοπατιών 

της Πάρνηθας, ώστε αυτά να παραμείνουν βατά, τόσο για τις δράσεις του ΕΔΑΣΑ, 

όσο και για κάθε επισκέπτη του βουνού.  

3.      Από τις αρχαιρεσίες του συλλόγου προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που 

έχει ως εξής: 

·         Μιχάλης Αντύπας, Πρόεδρος,  

·         Ηλίας Τζηρίτης, Αντιπρόεδρος 

·         Σπύρος Κρεμεζής, Γραμματέας 

·         Γιώργος Σαλιαρέλης, Ταμίας 

·         Δημήτρης Τρίγκατζης, Έφορος Υλικού 
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4.      Όπως γνωρίζετε, ο ΕΔΑΣΑ είναι εθελοντικός σύλλογος με περιορισμένους 

πόρους, κι έτσι υπάρχει μόνιμη ανάγκη χορηγιών, σε είδος ή σε χρήμα. Έχουν ήδη 

επιτευχθεί νέες χορηγίες, με τις οποίες έγινε αντικατάσταση της παλιάς συσκευής φαξ 

του συλλόγου από σύγχρονη, περάστηκαν χάρτες στα GPS του συλλόγου και 

εξασφαλίστηκε η δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος του ΕΔΑΣΑ. Παρ’ όλα 

αυτά οι ανάγκες του συλλόγου είναι πιεστικές, η προσπάθεια διαρκής και κάθε δική 

σας βοήθεια και συμμετοχή είναι πολύτιμη. Επομένως αν έχετε κάποια ιδέα ή 

γνωριμία που θα μπορούσε να συμβάλει στη δράση μας, παρακαλούμε να μας 

ενημερώσετε. 

5.      Επιπλέον, για την καλύτερη οργάνωση της δουλειάς του συλλόγου 

προσανατολιζόμαστε στη δημιουργία ομάδων εργασιών, στις οποίες μπορεί να 

συμμετέχει κάθε εθελοντής. Έτσι κι αλλιώς, και αυτόν το χειμώνα, τα γραφεία του 

ΕΔΑΣΑ θα είναι ανοιχτά κάθε Τετάρτη μετά τις 19.00. Θα χαρούμε να σας δούμε 

από κοντά και να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας. 

6.      Η αντιπυρική περίοδος πλησιάζει και … οι εκπαιδεύσεις αρχίζουν! Την 

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010, και ώρα 19.30, θα γίνει στα γραφεία του ΕΔΑΣΑ η πρώτη 

εκπαιδευτική συνάντηση για τους υποψήφιους υπευθύνους δασοπυροφύλαξης και τα 

υποψήφια μέλη της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών, ενώ το Σάββατο 

και την Κυριακή 6-7 Μαρτίου θα αρχίσουν οι εκπαιδεύσεις στην Πάρνηθα. Το 

λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας 

www.edasa.gr. Σας περιμένουμε! 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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