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Αγαπητοί φίλοι, 

Διανύουμε τον τρίτο μήνα του 2009 και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα όσα 

πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους. 

 

1. Ο Ε.ΔΑΣ.Α. συμμετείχε στις δύο μεγάλες αναδασώσεις που πραγματοποιήθηκαν, με 

πρωτοβουλία και συνδιοργάνωση του ΣΚΑΙ με άλλους φορείς, στον Κοκκιναρά Πεντέλης και 

στην Αιξωνή Υμηττού στις 25 Ιανουαρίου και στις 15 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Αρκετά μέλη 

και φίλοι του συλλόγου συνέπραξαν με ενθουσιασμό και ζήλο στις δράσεις αυτές ενώ 

αρκετοί ήταν κι οι ανεξάρτητοι που μας ακολούθησαν ενισχύοντας την προσπάθειά μας. 

2. Μέλος του Ε.ΔΑΣ.Α, που όμως επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία του, δώρισε 7 

επινώτιους ψεκαστήρες Pastor, χωρητικότητας 25 λίτρων έκαστος, ενισχύοντας σημαντικά 

τον εξοπλισμό της Ο.Δ.Ο.Π. (Ομάδας Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών). Επίσης η 

εταιρία Αλούπης Α.Ε. προγραμμάτισε δωρεάν τους ασυρμάτους που θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την αντιπυρική περίοδο, στη διάρκεια των δασοπυροφυλάξεων, περιπολιών και 

ενδεχομένων πυροσβέσεων. Όμως, σας υπενθυμίζουμε και πάλι ότι οι ανάγκες συνεχίζουν 

να υπάρχουν και βεβαίως αυξάνονται. Η δική σας βοήθεια και συμμετοχή είναι πάντα 

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

(ασφαλιστική, ελαστικών ή άλλων σχετικών με τη δράση μας παροχών) ή ιδιώτη που θα 

μπορούσε να συμβάλλει στην δράση μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσει σχετικά.  

3. Οι εκπαιδεύσεις άρχισαν! Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

του συλλόγου η πρώτη κοινή εκπαίδευση για τους υπευθύνους δαοπυροφύλαξης, καθώς 

και για τα μέλη της Ο.Δ.Ο.Π. Η πρώτη αυτή συνάντηση ήταν περισσότερο συνάντηση 

γνωριμίας με το σύλλογο και τη δράση του κι έτσι όσοι δε μπόρεσαν ή δε πρόλαβαν να 

δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να ενημερωθούν για την επόμενη συνάντησή μας μέσα 

από τη γνωστή ιστοσελίδα μας www.edasa.gr. Σημειωτέον, ότι αυτό το σαββατοκύριακο θα 

πραγματοποιηθεί η πρώτη πρακτική εκπαίδευση στη Πάρνηθα – λεπτομέρειες στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα στη ιστοσελίδα. Η συμμετοχή νέων εθελοντών είναι πάντα 
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ευπρόσδεκτη και βεβαίως πολύτιμη. 

4. Άλλαξε η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όμως η παλιά θα μείνει ενεργή μέχρι να 

αποκατασταθεί πλήρως η αλληλογραφία μέσω της νέας διεύθυνσής μας που είναι: 

<edasa1987@yahoo.gr>. 

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

Και μη ξεχνάτε ότι τα γραφεία του Ε.ΔΑΣ.Α είναι ανοιχτά για εσάς και τους φίλους σας, 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 
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