
Τα νέα του Ε.ΔΑΣ.Α.
Αγαπητοί φίλοι, 

Καθώς οι ασυνήθιστα ζεστές πρώτες µέρες του Οκτώβρη έδωσαν τη θέση τους σε συννεφιές και βροχές 
µειώνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο ΕΔΑΣΑ έδωσε «λήξη πυροφυλάξεων» και αναλογίζεται µε ικανοποίηση 
τα πεπραγµένα του καλοκαιριού…
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Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν δύσκολο από πολλές απόψεις. Οι παρατεταµένες υψηλές θερµοκρασίες και οι άνεµοι δηµιουργούσαν 
ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών, και συχνά είδαµε τον δείκτη επικινδυνότητας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας στο επίπεδο 4. Κάποιες µέρες είδαµε και το σπάνιο επίπεδο 5, το απόλυτο επίπεδο του «κόκκινου συναγερµού».  
Επίσης η οικονοµική κρίση µείωσε τους κρατικούς πόρους που διατίθενται για την  δασοπυροπροστασία, αλλά και δυσκόλεψε 
πολλούς από εσάς, τα µέλη και τους εθελοντές µας. Όταν οι άµεσες έγνοιες και οι βιοτικές ανάγκες τρέχουν, ο εθελοντισµός συχνά 
έρχεται σε δεύτερη µοίρα.  
Παρ’ όλα αυτά, 244 µέλη και εθελοντές του ΕΔΑΣΑ συµµετείχαν και φέτος στις πυροφυλάξεις, και η Σκίπιζα  έµεινε στελεχωµένη 
ανελλιπώς από την 1η Ιουνίου ως τις 3 Οκτωβρίου. Συνολικά έγιναν 141 πυροφυλάξεις, ενώ οι περιπολίες µε το όχηµα θα 
συνεχιστούν ως τα τέλη Οκτωβρίου. 

Σας ευχαριστούµε από καρδιάς!  



Μέλη της ΟΔΟΠ κατά την κατάσβεση
της πυρκαγιάς στις Αφίδνες

Η δυσκολότερη στιγµή όλου του καλοκαιριού ήρθε το Σάββατο 25 Αυγούστου.

Εκείνο το ξηµέρωµα έφερε µαζί του ένα µεγάλο κίνδυνο για την Πάρνηθα, 
καθώς λίγο πριν τις 4 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις Αφίδνες, µε 
πολλαπλές εστίες που ξεκίνησαν από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία. 
Σύντοµα δηµιουργήθηκε ευρύ µέτωπο πυρκαγιάς που κινήθηκε λόγω του 
ανέµου προς νότια κατεύθυνση, µε πιθανότητα επέκτασης προς την Πάρνηθα 
(Τατόι και Κατσιµίδι). 
Η κινητοποίηση του ΕΔΑΣΑ υπήρξε άµεση: Το όχηµα του συλλόγου που 
βρισκόταν σε περιπολία στην Πάρνηθα έσπευσε στις Αφίδνες, και φτάνοντας 
στον τόπο του συµβάντος λίγο µετά τις 4 ρίχτηκε αµέσως στην κατάσβεση 
µαζί µε τα οχήµατα του 6ου Π.Σ.
Ταυτόχρονα, δεδοµένου ότι η αρχική πορεία της πυρκαγιάς απειλούσε και την 
Πάρνηθα, η οµάδα πυροφύλαξης εκκένωσε το πυροφυλάκιο Σκίπιζας και  
αποµακρύνθηκε σε ασφαλές σηµείο. Επίσης έγινε πλήρης κινητοποίηση της 
οµάδας δασοπυρόσβεσης ορεινών περιοχών (ΟΔΟΠ) του συλλόγου, η 
οποία συνέδραµε τις προσπάθειες πυρόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Σαββάτου, είτε ως πεζοπόρο τµήµα είτε συνδράµοντας τα οχήµατα του 
Πυροσβεστικού Σώµατος και του ΕΔΑΣΑ.

Τελικά η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχύτατη κινητοποίηση 
Πυροσβεστικού Σωµατος και των εθελοντών, χάρη στην οποία συγκεντρώθηκαν 
επιτόπου 58 οχήµατα µέσα σε 2 ώρες. Ο κίνδυνος για την Πάρνηθα αποσοβήθηκε 
πλήρως όταν το πρώτο φως της ηµέρας επέτρεψε τη δραστική επέµβαση των 
εναερίων µέσων.

Το όχηµα του ΕΔΑΣΑ φτάνει στην πυρκαγιά της 25/8, ώρα 4:10π.µ.

Η πυρκαγιά των Αφιδνών ήταν η κρισιµότερη, αλλά όχι η µόνη που 
αντιµετωπίσαµε, καθώς το όχηµα του ΕΔΑΣΑ από τις αρχές Ιουλίου συµµετείχε 
σε αρκετές κατασβέσεις αρχόµενων πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της 
Πάρνηθας, που θα µπορούσαν να αποβούν εξαιρετικά επικίνδυνες για τον 
Εθνικό Δρυµό. 

Η τελευταία περίπτωση ήταν το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, όπου το όχηµα του 
ΕΔΑΣΑ χρειάστηκε να επέµβει σε πυρκαγιά που είχε ξεκινήσει σε εργοστάσιο 
ανακύκλωσης αλλά είχε ξεφύγει και κατευθυνόταν προς το ρέµα Χελιδονούς.  Σε 
άψογη συνεργασία µε τα οχήµατα του Π.Σ. καθώς και µε το εθελοντικό όχηµα 
της Εκάλης, η πυρκαγιά ελέγχθηκε  πριν επεκταθεί.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό περιστατικό συνέβη τη νύχτα της  30ης Ιουνίου / 1ης 
Ιουλίου λίγο µετά τα µεσάνυχτα, το όχηµα του ΕΔΑΣΑ ενηµερώθηκε για συµβάν 
πίσω από ταβέρνα στη λεωφόρο Πάρνηθος και µετέβη άµεσα στο σηµείο, όπου 
καιγόταν χωράφι µε ψηλά χόρτα περιβαλλόµενο από κατοικίες. Παρά το δυνατό 
αέρα η φωτιά ελέγχθηκε σύντοµα, από τις συντονισµένες ενέργειες των 
πληρωµάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος και των εθελοντών µας.

Επίσης στις 3 Ιουλίου η οµάδα πυροφύλαξης καθώς ανηφόριζε το δρόµο της 
Πάρνηθας εντόπισε εστία πυρκαγιάς στις παρυφές του δρυµού στο Μετόχι και 
ενηµέρωσε άµεσα τις αρµόδιες αρχές και το όχηµα του ΕΔΑΣΑ, που έσπευσε 
στο σηµείο. Η περίπτωση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς σε µικρή απόσταση 
από το καιόµενο χωράφι άρχιζε το δάσος. Με συντονισµένες ενέργειες  των 
πληρωµάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος και των εθελοντών µας η φωτιά 
ελέγχθηκε άµεσα. O άνδρας που είχε προκαλέσει εξ αµελείας την πυρκαγιά µε 
σπινθήρες από τροχό κοπής µετάλλων, υπέστη σοβαρά εγκαύµατα στην 
προσπάθειά του να τη σβήσει.

Με την ευκαιρία να υπενθυµίσουµε ότι τέτοιες εργασίες στην ύπαιθρο 
(ηλεκτροσυγκολήσεις,καύση χόρτων, εργασίες µε τροχό), όπως και το άναµµα 
φωτιάς για ψήσιµο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιάς, 
ειδικά υπό συνθήκες καύσωνα και ισχυρού ανέµου.



Καθώς η οικονοµική κρίση οξύνεται, κάποια έξοδα που παλιά ήταν φυσιολογικά, τώρα µας φαίνονται δυσβάσταχτα... Καθώς το κόστος καυσίµων 
για την άνοδο στην Πάρνηθα δεν είναι πια αµελητέο για κανέναν, απευθυνθήκαµε στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας ζητώντας του 
να µας διαθέσει ένα από τα επιβατικά οχήµατά του, για την καθηµερινή µεταφορά της οµάδας πυροφύλαξης. Ο Φορέας ανταποκρίθηκε θετικά κι έτσι 
οι εθελοντές µπορούσαν να φτάσουν µε δικό τους µέσο ως το τελεφερίκ και από εκεί να µεταφερθούν χωρίς κόστος µέχρι τα πυροφυλάκια.

Όσο για τα οικονοµικά του ΕΔΑΣΑ, είµαστε κι εµείς στο πνεύµα της εποχής.... Οι χορηγίες σπανίζουν, ενώ 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 Στεργίου & Σία Ο.Ε. που µας δώρισε εµφιαλωµένα νερά  και κρουασάν για τους εθελοντές µας. Την εταιρία BSH για την χορηγία της µε την 
οποία τοποθετήθηκε εργάτης έλξης στο όχηµα και έγινε προµήθεια άλλων υλικών. Ευχαριστούµε επίσης τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού 
Πάρνηθας που, εκτός του οχήµατος που µας διέθεσε για τη µεταφορά των οµάδων πυροφύλαξης, καλύπτει και το κόστος καυσίµων για τις περιπολίες 
του οχήµατος του ΕΔΑΣΑ και τα έξοδα συντήρησης. 
Κάθε άλλη προσφορά θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα...

Εξ ίσου επικίνδυνη, όχι µόνο για τους ίδιους και τους άλλους οδηγούς, αλλά και για τα ζώα της Πάρνηθας, είναι η οδική συµπεριφορά 
ορισµένων ασυνείδητων οδηγών, που νοµίζουν ότι κάνουν το (αλήστου µνήµης) ράλλυ «ανάβαση Πάρνηθας» και κινούνται στο 
στενό δρόµο µε ιλιγγιώδη ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγµούς. Υπενθυµίζουµε ότι η Πάρνηθα είναι Εθνικός Δρυµός, και στο δρόµο 
κινούνται σπάνια ζώα όπως ελάφια και αίγαγροι. Το όριο ταχύτητας στο Δρυµό είναι 30 χλµ/ώρα και οι «αγώνες» απαγορεύονται από 
τον κανονισµό λειτουργίας. Έχουµε ήδη δώσει δύο πινακίδες στην τροχαία και θα το ξανακάνουµε αν χρειαστεί... 

Οι κάθε είδους αυθαιρεσίες σε βάρος της Πάρνηθας συνεχίζονται... Στην περιοχή του Αυλώνα έγινε παράνοµη διάνοιξη 
δασικού δρόµου περίπου τεσσάρων χιλιοµέτρων µέσα από το δάσος προς το εκκλησάκι του Αγ. Νικόλα, µε αποτέλεσµα 
να υπάρξει εκτεταµένη εκχέρσωση δάσους. Άσχετα από τα προσχήµατα που επικαλούνται κάποιοι, η ενέργεια δεν παύει να 
είναι παράνοµη και το αρµόδιο Δασαρχείο Καπανδριτίου άσκησε ποινικές διώξεις. 

Οι αναδασώσεις είναι µια καλή αρχή, αλλά 
η συντήρησή τους θέλει υποµονή και 
επιµονή… 

Έτσι σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού 
φροντίσαµε την αναδάσωση του ΕΔΑΣΑ 
στη µνήµη Γ. Ντούρου, µε τσαπίσµατα, 
ξεχορταριάσµατα, αλλά και µε ποτίσµατα, 
ώστε τα νεαρά ελατάκια να αντέξουν την 
καλοκαιρινή ζέστη. 

Τις ίδιες περιποιήσεις κάναµε και σε άλλα 
αναδασωµένα σηµεία, κατόπιν αιτήµατος 
του   Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού 
Πάρνηθας.



Στις αρχές της αντιπυρικής περιόδου  
είχαµε την ευκαιρία να δείξουµε τον 
τρόπο δράσης µας στους µαθητές του 10
ου Δηµοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου, που 
επισκέφθηκαν την Πάρνηθα στις 27 
Μαΐου .

Στο όµορφο περιβάλλον της Μόλας τα 
παιδιά (µαζί µε τους γονείς τους) όχι 
µόνο απόλαυσαν µε την οµορφιά της 
Πάρνηθας αλλά και εξοικειώθηκαν µε το 
πυροσβεστικό όχηµα του ΕΔΑΣΑ και 
είχαν την ευκαιρία να χειριστούν τα 
εργαλεία του υπό την επίβλεψη του 
πληρώµατος. 

Μια εµπειρία ζωής για τα παιδιά, αλλά και 
µια ένεση αισιοδοξίας για εµάς!

µη µένεις θεατής -> γίνε εθελοντής
Εθελοντές ΔΑΣοπυροπροστασίας Αττικής | Αγίου Κωνσταντίνου 12, Αθήνα 10431 | τηλ. 210 5200680, fax. 210 5200681
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, µε τη λήξη των πυροφυλάξεων «περιποιηθήκαµε» 
το πυροφυλάκιο Σκίπιζας για να αντέξει τις χειµωνιάτικες κακουχίες. Την Κυριακή 7 
Οκτωβρίου έπεσε πρώτα ένα γερό τρίψιµο µε γυαλόχαρτα, και στη συνέχεια ένα 
χεράκι λάδι συντήρησης, για να  στεγανοποιηθεί το ξύλο. Άντε και του χρόνου!

Και για να µην χανόµαστε.... το τέλος της αντιπυρικής περιόδου είναι η κατάλληλη 
στιγµή να ξαναβρεθούµε όλοι µαζί, χωρίς άγχος και βάρδιες!
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου σας περιµένουµε στον Αγ. Πέτρο της Μόλας 
για το ετήσιο πικ νικ του ΕΔΑΣΑ. Φέρτε όποια φαγητά, ποτά, µουσικά 
όργανα προτιµάτε, και πάνω απ’ όλα το κέφι σας!


