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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, 

Λίγο πριν την εκπνοή του 2008 επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας προς ενημέρωσή σας για 
τα πεπραγμένα των τελευταίων δύο μηνών. 
Συγκεκριμένα ο Ε.ΔΑΣ.Α δραστηριοποιήθηκε στα παρακάτω:  
 
1. Έπειτα από τη διεξαγωγή των εκλογών κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στις 26 
Νοεμβρίου 2008, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
συστάθηκε σε σώμα και όρισε τους υπευθύνους των δράσεων του συλλόγου. 
 
Πρόεδρος: Τάσος Χαρίτος 
Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Καλοκαιρινός 
Γραμματέας: Στέλα Αλισάνογλου 
Ταμίας: Γιώργος Σαλιαρέλης 
Έφορος Υλικών: Ηλίας Τζηρίτης 
 
Συντονιστής Πυροφυλάξεων: Αναστάσιος Μπούρκουλας 
Βοηθός Συντ. Πυροφυλάξεων: Στέλα Αλισάνογλου 
Συντονιστής Ο.Δ.Ο.Π.: Ηλίας Τζηρίτης 
Βοηθός Συντ. Ο.Δ.Ο.Π.: Γιώργος Σαλιαρέλης 
 
2. Συμμετοχή στη σποροσυλλογή του Δασαρχείου Πάρνηθας. Μετά από ένδειξη 
συγκεκριμένων σημείων από το Δασαρχείο, 49 εθελοντές συνέλεξαν 
2.800γρ σπόρων κεφαλληνιακής ελάτης, από 26/10/2008 έως 8/11/2008. Οι σπόροι αυτοί 
παραδόθηκαν στο Δασικό Φυλάκιο Μετόχι, με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν στην αναδάσωση της Πάρνηθας μετά την εκκόκκισή τους. 
 
3. Καθαρισμός και σηματοδότηση μονοπατιών, ούτως ώστε, σε περίπτωση ανάγκης ο 
εκάστοτε υπεύθυνος πυροφύλαξης να μπορεί να φυγαδεύσει 
την ομάδα του από το πυροφυλάκιο σε ασφαλές σημείο, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιο 
συγκεκριμένα:  
 
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                   ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ                                           
ΜΟΝΟΠΑΤΙ                                       

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


      18/12/2008                             4                                  ΣΚΑΛΑΚΙΑ-ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΙΠΙΖΑΣ 
      23/11/2008                             5                                  ΣΚΑΛΑΚΙΑ – ΠΗΓΗ ΣΚΙΠΙΖΑΣ – 
   ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ       
      30/11/2008                             6                                  ΣΚΑΛΑΚΙΑ – ΠΗΓΗ ΣΚΙΠΙΖΑΣ –ΠΗΓΗ 
ΠΛΑΤΑΝΑΣ 
      07/12/2008                             6                                  ΔΙΑΣΤ/ΩΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΦΟΥΛΑΚΙΟ 
     ΣΚΙΠΙΖΑΣ –  
                                                                                       ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ ΕΩΣ     
                                                                                                                                         ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ     
(ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ)                            
      14/12/2008                             4                                  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΟΛΑΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟ    ΝΕΡΟ –                                                                                                ΜΠΑΡΑ 
ΜΟΛΑΣ   
                                            

Ευχαριστούμε τον φίλο εθελοντή που έφτιαξε τους μεταλλικούς οδηγούς 

σηματοδότησης, που διευκολύνουν στο βάψιμο των σημάτων. 

Ο καθαρισμός και η σηματοδότηση των μονοπατιών θα συνεχιστούν, ώστε να 

μπορούν να θεωρηθούν ως προσβάσιμα μονοπάτια διαφυγής. 

 

4. Ενέργειες προς ανεύρεση νέων χορηγών και ανανέωση προηγούμενων χορηγιών. 

Όπως είναι γνωστό την περσινή χρονιά, πολλοί συμπολίτες μας 

ευαισθητοποιήθηκαν και συνέβαλλαν στο έργο μας ποικιλοτρόπως: δωρεά 

πυροσβεστικού οχήματος, δασοπυροσβεστικού εξοπλισμού κλπ. Όμως οι ανάγκες 

συνεχίζουν να υπάρχουν και βεβαίως αυξάνονται, καθώς η δράση μας μεγαλώνει. 

Π.χ. το πυροσβεστικό όχημα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τη 

δασοπυρόσβεση όσο και για την περιπολία. όμως συνάμα κι ένα μεγάλο οικονομικό 

έξοδο (ασφάλεια, ελαστικά, συνεργείο κλπ). Η δική σας βοήθεια και συμμετοχή είναι 

πάντα ευπρόσδεκτη και βεβαίως πολύτιμη. Αν κάποιος από εσάς γνωρίζει κάποια 

εταιρία ή ιδιώτη που θα μπορούσε να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών μας, θα 

συνέβαλλε σημαντικά στη δράση μας. 

 

5. Προσπάθεια για ανανέωση της επικοινωνίας του συλλόγου με εθελοντές, φίλους 

και νέους ενδιαφερόμενους με τη δημιουργία νέου site. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το 

σημαντικό αυτό κομμάτι έχει αναλάβει εξ' ολοκλήρου η Ελένη Αλεξανδρή σε 

συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. 

 

6. Σχεδιασμός των εκπαιδεύσεων  υπευθύνων πυροφύλαξης και μελών της ομάδας 

δασοπυρόσβεσης, ο οποίος και θα σας αποσταλεί μόλις ολοκληρωθεί από τους 

υπευθύνους Αναστάσιο Μπούρκουλα και Ηλία Τζηρίτη αντίστοιχα. 

 

Τέλος θα θέλαμε να σας ευχηθούμε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ! 

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την υποστήριξη και θα τα ξαναπούμε σύντομα. 

Και μη ξεχνάτε ότι τα γραφεία του Ε.ΔΑΣ.Α είναι ανοιχτά κάθε Τετάρτη από τις 

19:00 και μπορείτε να έρχεστε για ενημέρωση, συζήτηση ή για κάτι που θέλετε να 

προτείνετε ή να βοηθήσετε.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς 


