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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ετος  Ιδρύσεως  1987 

Αγ. Κωνσταντίνου 12 Αθήνα Τ.Κ.10431 - Τηλ: 2105200-680 / FAX: 2105200-681 

            Email  :  edasa1987@yahoo.gr    

Αγαπητοί φίλοι, 

το καλοκαίρι έχει προχωρήσει για τα καλά, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σχεδόν 

στη μέση της, ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι πάλι αισθητός, και ο ΕΔΑΣΑ συνεχίζει 

τη δραστηριότητά του, φυλάσσοντας πλέον ανελλιπώς την Πάρνηθα, σε καθημερινή 

βάση και συχνά (αναλόγως διαθέσιμων εθελοντών και επικινδυνότητας συνθηκών) σε 

2 πυροφυλάκια, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του. 

Αναλυτικά: 

1. Ήδη από τις 15 Μαϊου (έναρξη πυροφυλάξεων) συμπληρώσαμε 56 νυχτερινές 

πυροφυλάξεις στη Σκίπιζα, και το ποσοστό κάλυψης (μαζί με 3 νύχτες που η 

συγκροτημένη ομάδα δεν έκανε τελικά τη βάρδια λόγω βροχής) ανέρχεται πια σε 

88%. Επιπλέον ο ΕΔΑΣΑ έχει κάνει και 3 νυχτερινές πυροφυλάξεις στο νέο 

πυροφυλάκιο της Μόλας, 6 ημερήσιες βάρδιες στη Σκίπιζα και 3 εποχούμενες 

περιπολίες με το όχημα του ΕΔΑΣΑ (σε μέρες υψηλής επικινδυνότητας).  

2. Το όχημα Mitsubishi L200 4X4 που δώρισε στον ΕΔΑΣΑ η British Airways 

εξοπλίστηκε στις 14 Ιουλίου με πυροσβεστικό συγκρότημα, και την αμέσως επόμενη 

ημέρα (15 Ιουλίου) κατέγραψε την πρώτη του επέμβαση, στην πυρκαγιά της Οινόης. 

Η πυρκαγιά ήταν επικίνδυνη, γιατί θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς την Πάρνηθα 

(όπως πέρυσι) αν φυσούσε ο βορειοδυτικός άνεμος που προβλεπόταν. Το όχημα 

μετέβη στη φωτιά με τα μέλη της ΟΔΟΠ Ηλία Τζηρίτη, Γιώργο Σαλιαρέλη και 

Δημήτρη Καλογεράκη, που συμμετείχαν στην κατάσβεση μέχρι αργά το βράδυ. Η 

υπόλοιπη ΟΔΟΠ τέθηκε σε ετοιμότητα για να μεταβεί αν προέκυπτε ανάγκη, αλλά 

τελικά κρίθηκε από τον επικεφαλής της ΟΔΟΠ Η. Τζηρίτη ότι δεν υπήρχε ανάγκη 

(κίνδυνος για την Πάρνηθα) 

3. Η ΟΔΟΠ είχε ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά στο φετινό καλοκαίρι στις 5 Ιουλίου, 

συμμετέχοντας στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στα Σκούρτα. Η πυρκαγιά αυτή, 

που επίσης είχε ομοιότητες με την περυσινή πυρκαγιά της Στεφάνης που 

μετεξελίχθηκε στην καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας (προέλευση από τα 

Δερβενοχώρια, γειτνίαση με τη δυτική πλευρά του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας), 

τέθηκε υπό έλεγχο και η ΟΔΟΠ αποχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Ιουλίου. 

http://gr.mc277.mail.yahoo.com/mc/compose?to=edasa1987@yahoo.gr


4. Στις 7 Ιουλίου ο ΕΔΑΣΑ παρέλαβε από το Ίδρυμα Λάτση το πακέτο εξοπλισμού 

που προαναγγείλαμε στην προηγούμενη επικοινωνία μας. Ο εξοπλισμός διανεμήθηκε 

ήδη στα μέλη της ΟΔΟΠ. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Λάτση για την ευγενική 

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

5. Η προσπάθεια προβολής του ΕΔΑΣΑ συνεχίστηκε εντατικά κατά το προηγούμενο 

διάστημα Έτσι είχαμε διάφορα δημοσιεύματα για το σύλλογο στον τύπο, που 

μπορείτε να τα δείτε στα παρακάτω λινκς: 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=73009 

http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%C5%C4%C1%D3%C1&a=&id=820558
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Επίσης με την ευγενική συναίνεση του διευθύνοντος συμβούλου του ΗΣΑΠ κ. Ν. 

Παπαθανασίου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, τοποθετήθηκαν αφίσες του ΕΔΑΣΑ 

σε όλους τους σταθμούς του ΗΣΑΠ. 

Καθώς πλησιάζει η περίοδος των αδειών και πολλοί θα φύγουν από την Αθήνα, το 

διάστημα από 20 Ιουλίου ως 20 Αυγούστου είναι το δυσκολότερο για την εύρεση 

εθελοντών και την επάνδρωση των πυροφυλάξεων. Προκειμένου να διατηρηθεί η 

ανελλιπής κάλυψη των πυροφυλακίων που έχουμε πετύχει ως τώρα, σας 

παρακαλούμε να μας γνωστοποιείτε, τηλεφωνικά ή με email, ποιες μέρες θα είστε 

στην Αθήνα και θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε κάποια πυροφύλαξη. Το 

τηλεφωνικό κέντρο του ΕΔΑΣΑ θα παραμείνει στελεχωμένο όλα τα απογεύματα, 

ώστε να μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Μην ξεχνάτε ότι την περίοδο του 

καύσωνα, η Σκίπιζα είναι το πιο δροσερό μέρος της Αττικής! 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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