
Τα νέα του Ε.ΔΑΣ.Α.

Φίλες και φίλοι, 
Καθώς ο Ιούλιος δίνει τη θέση του στον Αύγουστο, η ζέστη αυξάνεται 
και µαζί της ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι οι δυσκολότερες µέρες της 
αντιπυρικής περιόδου γιατί οι βάρδιες βγαίνουν δύσκολα και οι 
εθελοντές λιγοστεύουν, καθώς η Αθήνα αδειάζει. Για όσους µείνουν 
στην πόλη όµως, η καλύτερη δροσιά βρίσκεται στην Πάρνηθα, στα 
1200 µέτρα υψόµετρο!
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Οι πυροφυλάξεις του ΕΔΑΣΑ συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό, µε στόχο να µη µείνει η Πάρνηθα ούτε 
ένα βράδυ αφύλαχτη. Ήδη από 31 Μαϊου ως 31 Ιουλίου έχουν διεξαχθεί 65 πυροφυλάξεις στα 
πυροφυλάκια Σκίπιζας και Μόλας, και συνεχίζουµε…



Το όχηµα του ΕΔΑΣΑ που βρισκόταν σε περιπολία στην περιοχή, ήταν 
το πρώτο που ειδοποίησε το κέντρο της Πυροσβεστικής και το πρώτο 
που έφτασε στο συµβάν. Ταυτόχρονα έγινε κινητοποίηση της 
υπόλοιπης Οµάδας Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών (ΟΔΟΠ) 
και τα µέλη της έσπευσαν επιτόπου. Με την καίρια επέµβαση των 
οχηµάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά ελέγχθηκε 
πλήρως. 
Στις 17 Ιουλίου 2013 το βράδυ, ξέσπασε πυρκαγιά σε δύσβατη 
περιοχή στη θέση Πέτρα Βαρυµπόµπης, η οποία λόγω του εδάφους 
παρουσίαζε σοβαρό κίνδυνο επέκτασης προς τις περιοχές Μεσιανό 
Νερό και Φλαµπούρι. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
ήταν άµεση µε αρκετά οχήµατα,, ενώ επιτόπου έσπευσε και το όχηµα 
του ΕΔΑΣΑ που βρισκόταν σε περιπολία. Έγινε και πάλι κινητοποίηση 
των µελών της ΟΔΟΠ, που µετά από µία κοπιαστική ταχεία ανάβαση 
βρέθηκαν στον τόπο του συµβάντος και έδρασαν ως πεζοπόρο τµήµα, 
βοηθώντας στις προσπάθειες ελέγχου αναζωπυρώσεων ως το πρωί. 
Είµαστε ικανοποιηµένοι και περήφανοι για την ετοιµότητα που έδειξε ο 
σύλλογος στις πυρκαγιές αυτές, αλλά η εγγύτητα των περιστατικών 
στην Πάρνηθα µας ανησυχεί ιδιαίτερα…

Ρίψη νερού από ελικόπτερο στην πυρκαγιά Θρακοµακεδόνων (22/6/13)

Μέλη της ΟΔΟΠ µετά την ολονύχτια κατάσβεση στην Πέτρα Βαρυµπόµπης

Πρόσθετος λόγος ανησυχίας είναι το γεγονός ότι, ενώ προβλέπεται ο αποκλεισµός της οδικής πρόσβασης 
στην Πάρνηθα σε ηµέρες υψηλής επικινδυνότητας, ως τώρα καταγράψαµε αρκετές περιπτώσεις που αυτή η 
πρόβλεψη δεν εφαρµόστηκε. Συγκεκριµένα, στις 7, 17, 18 και 22 Ιουλίου ο δρόµος της Πάρνηθας δεν είχε 
αποκλειστεί ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, και είχε εκδοθεί σχετική απόφαση αποκλεισµού δρόµων από την 
Περιφέρεια Αν. Αττικής. Ο ΕΔΑΣΑ έχει ήδη καταγγείλει το γεγονός µε έγγραφα προς όλους τους αρµόδιους 
φορείς.



Η 
προετοιµασία για την 

αντιπυρική περίοδο περιλάµβανε και 
συντήρηση των πυροφυλακίων Σκίπιζας και 

Μόλας, ώστε να είναι πανέτοιµα να δεχτούν τους 
εθελοντές µας. Η συντήρηση του πυροφυλακίου Σκίπιζας 

έγινε στις 12 Μαϊου από µέλη και εθελοντές του συλλόγου, 
ενώ η συντήρηση του πυροφυλακίου Μόλας στις 29 Ιουνίου 

από µέλη του ΕΔΑΣΑ και εργαζόµενους της τράπεζας 
Citibank, στα πλαίσια εκδηλώσεων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Η Citibank χρηµατοδότησε και την αγορά των 

υλικών για τη συντήρηση του πυροφυλακίου Μόλας. 
Ευχαριστούµε τουε εργαζοµένους της Citibank 

και ελπίζουµε να τους δούµε και στις 
πυροφυλάξεις µας!

Επανειληµµένες καταγγελίες έγιναν το τελευταίο τρίµηνο από πολλά 

µέλη µας και άλλους εθελοντές για την εκχέρσωση µιας µεγάλης 

έκτασης στην περιοχή Δροσοπηγή του Καπανδριτίου.

Μέλη του ΕΔΑΣΑ έκαναν αυτοψία και στη συνέχεια ο σύλλογος έκανε 

έγγραφες καταγγελίες στο Δασαρχείο Καπανδριτίου, µε κοινοποίηση 

στον Συνήγορο του Πολίτη. Το Δασαρχείο Καπανδριτίου µας 

απάντησε ότι έχει ήδη κάνει µηνύσεις και ότι την την περιοχή 

εκχέρσωσε ιδιώτης, ο οποίος είχε ήδη υπέρ του αµετάκληση δικαστική 

απόφαση  και απόφαση της δευτεροβάθµιας Επιτροπής Δασικών 

Αµφισβητήσεων , και είχε ζητήσει από το Δασαρχείο (χωρίς όµως να 

λάβει) άδεια υλοτόµησης για το σύνολο της έκτασης. Επειδή η 

υλοτόµηση έγινε στο σύνολο της έκτασης χωρίς να έχει δοθεί η άδεια 

του δασαρχείου, κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία κατά των 

υλοτόµων, αλλά αυτοί αθωώθηκαν δικαστικώς στις 20 Ιουνίου. 

Ένα ενδιαφέρον ζήτηµα είναι ότι ο ιδιοκτήτης της έκτασης δεν 

περιλαµβάνεται στα άτοµα που παραπέµφθηκαν και αθωώθηκαν στο 

αυτόφωρο και εποµένως το ζήτηµα της ποινικής δίωξης παραµένει γι’ 

αυτόν ανοικτό.



µη µένεις θεατής -> γίνε εθελοντής
Εθελοντές ΔΑΣοπυροπροστασίας Αττικής | Αγίου Κωνσταντίνου 12, Αθήνα 10431 | τηλ. 210 5200680, fax. 210 5200681
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Σε περιπολίες του οχήµατος του ΕΔΑΣΑ στην Πάρνηθα εντοπίστηκαν κυψέλες µελισσών σε δύο σηµεία περιφερειακά της Μόλας. Η 
τοποθέτηση κυψελών είναι δραστηριότητα που απαγορεύεται από τον Κανονισµό του Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας, λόγω του κινδύνου 
πυρκαγιάς που προκαλεί το «κάπνισµά» τους. Για το λόγο αυτό καταγγείλαµε το γεγονός στο Δασαρχείο Πάρνηθας και στον Φορέα 
Διαχείρισης του Δρυµού. Τελικά µετά από λίγο «κρυφτούλι» µε  µετακίνηση των κυψελών σε άλλες θέσεις και νέες καταγγελίες, οι δράστες 
εντοπίστηκαν και τα µελίσσια αποµακρύνθηκαν.

Εκτός από τις περιπολίες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και τον εντοπισµό παραβάσεων όπως τα µελίσσια, τα πληρώµατα του οχήµατος του ΕΔΑΣΑ 
έχουν και ένα άλλο, καθήκον, δύσκολο αλλά και όµορφο: να ποτίζουν τα ελατάκια της αναδάσωσης του ΕΔΑΣΑ, που έγινε το 2010 στη µνήµη 
του πρώην δασάρχη Γ. Ντούρου. Τα νεαρά έλατα χρειάζονται πότισµα τα πρώτα καλοκαίρια µετά τη φύτευσή τους, κι έτσι κάθε 15 µέρες τα 
πληρώµατα του οχήµατος του ΕΔΑΣΑ εκτελούν χρέη «βροχοποιού» για να τα δροσίσουν!

Ανατολή στο πυροφυλάκιο Μόλας


