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Αγαπητοί φίλοι, 

η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει από τις 15 Μαϊου, οι δραστηριότητες του ΕΔΑΣΑ 

εντείνονται κι εμείς συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας για αυτές: 

1. Στις 5 Ιουνίου, μετά από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις 4 μηνών για την έκδοση 

των πινακίδων, ο ΕΔΑΣΑ παρέλαβε και κυκλοφορεί το όχημα 4Χ4 τύπου Mitsubishi 

L 200 (φωτογραφία) που μας έκανε δωρεά η British Airways (την οποία 

ευχαριστούμε θερμά και από τη θέση αυτή). Το όχημα θα εξοπλιστεί τώρα με 

προσθαφαιρούμενο πυροσβεστικό συγκρότημα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε περίπτωση ανάγκης και για καταπολέμηση πυρκαγιάς στην Πάρνηθα. 

2. Στις 7 Ιουνίου η Ομάδα Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών (ΟΔΟΠ) του 

ΕΔΑΣΑ ολοκλήρωσε την κύκλο εκπαίδευσής της για το 2008, εκπαιδευόμενη από 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία στη χρήση αντλιών, μάνικας και γενικά στη συνεργασία 

με πυροσβεστικά οχήματα. Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ειδικά 

τον διοικητή και τους άνδρες του 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού για τη συνεργασία, 

και ελπίζουμε να μη χρειαστεί να βάλουμε σε εφαρμογή τα όσα μας δίδαξαν... 

3. Στις 9 Απριλίου ο ΕΔΑΣΑ προσκλήθηκε στην επίσκεψη του Προέδρου της 

Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια στην Πάρνηθα, που οργανώθηκε από το WWF 

και τον ΣΚΑΪ. Στη συνέχεια, μέλος του ΕΔΑΣΑ μίλησε στην εκπομπή EcoNews του 

ΣΚΑΪ, ενώ συνεργείο του ΣΚΑΪ επισκέφτηκε το πυροφυλάκιο της Σκίπιζας και έκανε 

ρεπορτάζ από πυροφύλαξη, που επίσης μεταδόθηκε στην εκπομπή EcoNews. 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά βίντεο στα παρακάτω λινκς 

http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=78359 

http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=84004 

Ευχαριστούμε θερμά τον ΣΚΑΪ για την προβολή του έργου μας και γενικότερα για τη 

συμβολή του στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. 

http://gr.mc277.mail.yahoo.com/mc/compose?to=edasa1987@yahoo.gr
http://www.edasa.gr/l_200.html
http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=78359
http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=84004


4. Ο ΕΔΑΣΑ έχει συμπεριληφθεί στις εθελοντικές οργανώσεις στις οποίες θα 

χορηγηθεί εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης από το Ίδρυμα Λάτση. Έτσι, με τη χορηγία 

του Ιδρύματος Λάτση ο ΕΔΑΣΑ θα παραλάβει άμεσα: 

 Είκοσι (20) κράνη επεμβάσεων δασικών πυρκαγιών Gallet F2 X-Trem 

χρώματος κόκκινου, με κίτρινες αντανακλαστικές λωρίδες, μαύρα γυαλιά, 

βάση φακού και αντιεκρηκτικό φακό υψηλής ισχύος Pelican Mitylite 2420,  

 Είκοσι (20) ζευγάρια γάντια πυρόσβεσης Tacconi 14755,  

 Είκοσι (20) αναπνευστικές μάσκες δασοπυρόσβεσης,  

 Είκοσι (20) φίλτρα μάσκας δασοπυρόσβεσης,  

 Δέκα (10) επινώτιους πυροσβεστήρες 70FLBTC5 kit χωρητικότητας 19 lt.,  

 Δύο (2) αλυσσοπρίονα Husqvarna 340e με λάμα 45 cm,  

 Μία (1) φορητή βενζινοκίνητη αντλία 71 Wick 80-4H με τα παρελκόμενα 

μεταφοράς της,  

 Μία συσκευή χειρός GPS Etrex Legend HCX και χάρτες της εταιρείας Auto 

Drive Hellas σε CD,  

 Ένα σετ τεσσάρων (4) εργαλείων (πτυοσκάπανο, τσάπα, τσουγκράνα, 

φτερωτή),  

 Δύο (2) ζευγάρια κυάλια Steiner Hunter 7x50,  

 Ένα (1) πολύσπαστο φορείο τραυματία, με σάκκο μεταφοράς. 

με τα οποία θα ενισχυθεί η ΟΔΟΠ. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Λάτση για την ευγενική 

προσφορά του και υποσχόμαστε ότι θα σταθούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του. 

5. Στις 28/29 Ιουνίου ο ΕΔΑΣΑ θα συμμετάσχει σε εκδήλωση περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης που θα διοργανώσει το Οικολόγιο ( www.oikologio.gr) στο 

καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα, για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την 

καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας. Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ: 

http://www.oikologio.gr/content/view/1080/111/ 

6. Από τις 15 Μαϊου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, ο ΕΔΑΣΑ έχει ήδη 

διεξαγάγει 28 πυροφυλάξεις στη Σκίπιζα, επιτυγχάνοντας ποσοστό κάλυψης 80% 

περίπου. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν στην προσπάθεια, 

αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να πάμε και καλύτερα! Στόχος μας είναι να μην 

αφήνουμε την Πάρνηθα αφύλαχτη ούτε μια νύχτα - επομένως ανασκουμπωθείτε κι 

εσείς, κανονίστε το πρόγραμμά σας, μιλήστε με την παρέα σας... η Πάρνηθα σας 

περιμένει! 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

http://www.msa-gallet.com/uploads/tx_comacatalog/36-103.2_GB_F2_X-TREM.pdf
http://www.pelicanproducts.us/pdfFiles/2420.pdf
http://www.mercedestextiles.com/catalog/documents/Collapsible%20Back%20Tank_3%20Lang.pdf
http://www.husqvarna.gr/node1556.aspx?pid=156
http://www.wfrfire.com/front/index.htm?/pumps/WICKMAN/wick80.htm&front
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=145&pID=8701
http://www.autodrivehellas.gr/html/index_el.html
http://www.autodrivehellas.gr/html/index_el.html
http://www.opticsplanet.net/steiner-binoculars-7x50-night-hunter.html
http://www.oikologio.gr/
http://www.oikologio.gr/content/view/1080/111/

