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Αγαπητοί φίλοι, 

Η άνοιξη σχεδόν τελείωσε, και το καλοκαίρι πλησιάζει …
Η αντιπυρική περίοδος άρχισε, και ο ΕΔΑΣΑ για άλλη µια χρονιά είναι έτοιµος! 

Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε ήδη, και ο ΕΔΑΣΑ για 25η 
συνεχή χρονιά ξεκινά τις πυροφυλάξεις στα πυροφυλάκια της 
Σκίπιζας και της Μόλας! Λόγω του ψυχρού καιρού η έναρξη 
πυροφυλάξεων καθυστέρησε λίγο, αλλά από 28 Μαϊου σας 
περιµένουµε, να βάλετε το δικό σας λιθαράκι στην προστασία 

της Πάρνηθας. 
Η πυροφύλαξη γίνεται σε στεγασµένο χώρο σε υψόµετρο 
1.300 µέτρων περίπου, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευµένου 
υπευθύνου του ΕΔΑΣΑ. Το µόνο που χρειάζεται να φέρετε 
είναι φαγητό, νερό, και υπνόσακο (υπάρχουν στρώµατα). Το 
τηλεφωνικό µας κέντρο θα λειτουργεί όπως πάντα κάθε 
απόγευµα 17.00-21.00 στα γνωστά τηλέφωνα 2105200680 
ή 2105200681. Εναλλακτικά µπορείτε να συµπληρώσετε τη 
φόρµα συµµετοχής στο www.edasa.gr

Μπορεί η έναρξη πυροφυλάξεων να άργησε λίγο, αλλά ο ΕΔΑΣΑ είναι παρών στην Πάρνηθα από την 1η Μαϊου, µε περιπολίες 
του πυροσβεστικού οχήµατος. Αυτή την εποχή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το φαινόµενο των εκδροµέων που στήνουν ψησταριές 
µέσα στο δάσος, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Τα µέλη προβαίνουν σε συστάσεις και επαγρυπνούν για κάθε 
ενδεχόµενο. Υπενθυµίζουµε ότι το άναµµα φωτιάς µέσα στον Εθνικό Δρυµού Πάρνηθας απαγορεύεται!

Από το Νοέµβριο του 2010, εκατοντάδες εθελοντές πήραν µέρος στο πρόγραµµα αναδάσωσης του βουνού που 
διοργάνωσαν από κοινού ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας, η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής, το Δασαρχείο 
Πάρνηθας και το WWF Ελλάς. Φυτεύτηκαν χιλιάδες έλατα, µαύρα πεύκα και άλλα είδη δέντρων. Επίσης για πρώτη φορά φέτος 
εφαρµόστηκε πρόγραµµα απευθείας σποράς σε βραχώδεις περιοχές, το οποίο είχε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.

Ο ΕΔΑΣΑ συµµετείχε στην αναδάσωση διοργανώνοντας από κοινού µε την ΑΝΙΜΑ αναδάσωση συγκεκριµένης 
περιοχής της Πάρνηθας, προς τιµήν του αείµνηστου Δασάρχη Γ. Ντούρου, ενώ στη συνέχεια τα µέλη µας συµµετείχαν  στο 
ευρύτερο πρόγραµµα αναδάσωσης. Το πρόγραµµα συνεχίζεται µε καθαρισµούς και περιποίηση των φυτευθέντων 
δέντρων, µε επιµονή και υποµονή, ώσπου να δούµε και πάλι το βουνό µας όπως το αγαπήσαµε.

Η Πάρνηθα αναγεννιέται σιγά σιγά,
µε τη βοήθεια όλων µας…



Η εκπαίδευση των υπευθύνων πυροφύλαξης και των µελών της 
Οµάδας Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών (ΟΔΟΠ) ξεκίνησε 
στις αρχές Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου, µε στόχο να 
είµαστε όλοι πανέτοιµοι στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Οι 
υπεύθυνοι πυροφύλαξης εκπαιδεύθηκαν στη χρήση χάρτη και πυξίδας 
για τον εντοπισµό πυρκαγιάς, σε ασύρµατες επικοινωνίες, αλλά και 
τοπωνύµια και µονοπάτια της Πάρνηθας. Τα µέλη της ΟΔΟΠ 
εκπαιδεύθηκαν επιπλέον στη χρήση ατοµικών µέσων προστασίας και 
εργαλείων πεζοπόρου τµήµατος (επινώτιοι πυροσβεστήρες, 
αλυσοπρίονα, σκαπανικά), αλλά και στη συνεργασία µε πυροσβεστικά 
οχήµατα. Θα ακολουθήσει εξειδικευµένη εκπαίδευση των οδηγών του 
πυροσβεστικού οχήµατος, που επιλέγονται µεταξύ των εµπειρότερων 
µελών. Η εκπαίδευση γίνεται µε την πολύτιµη συνεργασία του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, το οποίο ευχαριστούµε και από τη θέση αυτή.
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Κάτι κινείται στον εθελοντικό χώρο… Στις 20 Μαρτίου διοργανώθηκε από την Εθελοντική Οµάδα Δασοπροστασίας του 
Δήµου Βύρωνα και το WWF Ελλάς Εργαστήριο για θέµατα Δασοπροστασίας, στο οποίο συµµετείχαν 12 εθελοντικές 
οµάδες από όλη την Αττική.   Εισηγητής ήταν ο Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος του ΕΘΙΑΓΕ, ειδικός στον τοµέα της 
δασοπροστασίας στην Ελλάδα. Είναι πολύ σηµαντικό ότι οι εθελοντικές οργανώσεις σταδιακά βγαίνουν από το «καβούκι» τους 
και επιδιώκουν την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων µεταξύ τους.

Η οικονοµική κρίση  µας επηρεάζει όλους, και ο 
ΕΔΑΣΑ δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Οι 
χορηγίες σπανίζουν, ενώ παρά τις υποσχέσεις που 
µας δόθηκαν, ακόµα περιµένουµε τα υλικά που µας 
οφείλει η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας 
Αττικής από το 2007. Ευτυχώς η Εθνική Ασφαλιστική 
ανανέωσε τη χορηγία της µε τη δωρεάν ασφάλιση 
του οχήµατός µας για ένα ακόµα χρόνο, 
ελαφρύνοντας τον ΕΔΑΣΑ από ένα σηµαντικό 
οικονοµικό βάρος. Ευχαριστούµε επίσης την εταιρεία 
ΚΛΕΟΣ Α.Ε. που µας στήριξε και φέτος για την 
απόκτηση υλικού και την εταιρεία Στεργίου & Σία 
Ο.Ε. που µας δώρισε εµφιαλωµένα νερά για τις 
ανάγκες των εθελοντών µας.
Για τον ίδιο λόγο ψάχνουµε καινούριο σπίτι! 
Αναζητούµε διαµέρισµα (ή και ισόγειο κατάστηµα) 
άνω των 50 τ.µ., µε τουλάχιστον δύο δωµάτια, κοντά 
σε σταθµό του Μετρό, δωρεάν (ή τουλάχιστον µε 
οικονοµικό ενοίκιο…).
Κάθε προσφορά  είναι ευπρόσδεκτη!

Το Σαββατοκύριακο 7-8 Μαϊου µια εθελοντική οµάδα «άµεσης 
δράσης»  ανέλαβε να «φρεσκάρει» τα πυροφυλάκια της 
Σκίπιζας και της Μόλας εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου! 
Με γυαλόχαρτα, βερνίκια, πινέλα, ηλεκτρικά τριβεία, και πολύ 
κέφι, τα έκανε αγνώριστα! Στην προσπάθεια αυτή είχαµε  και την 
πολύτιµη συµµετοχή των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 
Νέας Φιλαδέλφειας. Μπράβο στα «συνεργεία» µας και ειδικά 
σε όσους µετά τη σκληρή αυτή δουλειά πήγαν και για 
εκπαίδευση!

Στις 28 Ιανουαρίου κόψαµε την πίτα µας στον πολυχώρο Quilombo, µε πολύ κέφι, φαγητό, ποτό, και χορό!
Όσοι ήσασταν εκεί ξέρετε…
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Εκπαιδευµένα µέλη του ΕΔΑΣΑ πραγµατοποιούν καθαρισµούς και σηµατοδότηση µονοπατιών στην Πάρνηθα τα οποία 
χρησιµοποιούνται από πεζοπόρους αλλά είναι και εξαιρετικά χρήσιµα για την πυροφύλαξη-πυρόσβεση. Καθαρίζονται 
µονοπάτια στην περιοχή της Πλατάνας, Σκίπιζας, Παλαιοχωρίου, στην περιφερειακή οδό κτλ. 
Η προσπάθεια συνεχίζεται και όποιος επιθυµεί να συµµετέχει ας µας ενηµερώσει, στα γνωστά τηλέφωνα 2105200680 ή 
2105200681, ή στέλνοντας ένα email edasa@otenet.gr edasa1987@yahoo.gr, ή συµπληρώνοντας τη φόρµα συµµετοχής 
στην ιστοσελίδα µας www.edasa.gr. 

Σας περιµένουµε!

Η τράπεζα αίµατος του ΕΔΑΣΑ είναι πλέον πραγµατικότητα! Οι πρώτες αιµοδοσίες από τα µέλη του συλλόγου έγιναν ήδη, και 
όποιος άλλος θέλει να συνεισφέρει σε αυτήν, µπορεί να απευθυνθεί στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας», το οποίο υποστηρίζει 
την προσπάθεια. Υπενθυµίζουµε ότι προς το παρόν η αιµοδοσία αφορά µόνο τα εγγεγραµµένα µέλη του ΕΔΑΣΑ.

Και µια που µιλήσαµε για τα πυροφυλάκια, σας θυµίζουµε ότι το γνωστό τετράδιο εντυπώσεων του πυροφυλακίου Σκίπιζας 
θα είναι και φέτος αναρτηµένο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση http://skipiza.blogspot.com µε σκοπό να µεταδώσει στο ευρύ 
κοινό το νόηµα και την οµορφιά της πυροφύλαξης και τις εµπειρίες όσων πέρασαν από το πυροφυλάκιο. Ρίξτε µια µατιά!

Στις 6-7-8 Μαϊου διοργανώθηκε µε επιτυχία στο 
Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» το 2ο 
Φεστιβάλ  Εθελοντικών Οµάδων Δασοπροστασίας 
Πυρόσβεσης Διάσωσης, από τους Εθελοντές του 
Κέντρου Προστασίας Δασών & Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Δήµου Βύρωνα. 
Ο ΕΔΑΣΑ συµµετείχε και τις τρεις ηµέρες, µε το 
όχηµα του συλλόγου και µέλη της ΟΔΟΠ ως 
πλήρωµα. Το ενδιαφέρον των µικρών παιδιών ήταν 
µεγάλο! 
Για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη διάδοση της ιδέας του 
εθελοντισµού, µέλη µας συµµετείχαν σε παρουσιάσεις 
στον ΕΟΣ Αθηνών, τη «Μεσοποταµία», και στο 
πρόγραµµα SCALES.


