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Καλή Χρονιά!
O Χειµώνας έκανε πρώιµη και δυναµική είσοδο φέτος στο αγαπηµένο µας βουνό

...γεγονός που µας απέτρεψε από την καθιερωµένη και 
πολυαναµενόµενη από όλους γιορτή, για φαγητό και 
κουβέντα στη καρδιά της Πάρνηθας. 
17 Οκτωβρίου το έστρωσε στα ψηλά της Πάρνηθας 
µε δυνατούς ανέµους και πολύ κρύο. Αναφορές κάνουν 
λόγο για µια από τις σπάνιες φορές που είδε τόσο 
νωρίς χιόνι ο Δρυµός. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστική 
φωτογραφία του παγωµένου πυροφυλακίου της 
Σκίπιζας από το µέλος µας Μάνο Τσικαλάκη. Η συνέχεια 
όπως όλοι διαπιστώνετε είναι ανάλογη… 

Το καλοκαίρι πέρασε µε συνεχή προσπάθεια να 
έχουµε καθηµερινή παρουσία στο βουνό. Αυτό 
επιτεύχθηκε σε µεγάλο βαθµό, εκτός από τις 
βραδιές µε άστατο καιρό (συχνό φαινόµενο στην 
αρχή του καλοκαιριού). 
Συνολικά πραγµατοποιήσαµε 151 πυροφυλάξεις 
σε Σκίπιζα και Μόλα όπου συµµετείχαν 247 
εθελοντές, εντοπίζοντας 6 πυρκαγιές.
Το όχηµα εκτέλεσε 89 περιπολίες, στις οποίες τα 
πληρώµατα εντόπισαν 2 φωτιές και συµµετείχαν 
σε 3 κατασβέσεις. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα µας 
www.edasa.gr

Να γιατί η προσοχή µας παραµένει αµείωτη πάντα....
Τελευταία µέρα περιπολίας και το πλήρωµα του οχήµατος εντόπισε καπνό να ξεπετάγεται µέσα από το κουφάρι του «Ξενία». 
Αφού πρώτα  ειδοποίησε τo Π.Σ.,  άµεσα και µε µέγιστη ασφάλεια (όπως µαθαίνουν τα µέλη της ΟΔΟΠ στις ετήσιες 
εκπαιδεύσεις), το πλήρωµα έστησε εγκατάσταση για τον περιορισµό της εστίας, µιας και ακριβώς δίπλα υπήρχαν 
αναδασωτέα τµήµατα µε µικρά έλατα.
Σε άλλη περιπολία του οχήµατος εντοπίστηκαν αναβάτες µηχανών να κινούνται εντός πεζοπορικών µονοπατιών (!) κάτω 
από τον Αϊ  Γιώργη στο Κεραµίδι. Παρά τις συστάσεις που τους έγιναν να εγκαταλείψουν την προστατευόµενη περιοχή αυτοί 
συνέχισαν. Καταγγείλαµε το γεγονός στους αρµόδιους φορείς ώστε να προχωρήσουν στις ενέργειες που προβλέπει ο νόµος. 
Η ανεξέλεγκτη κίνηση από παντός είδους τροχοφόρα, είναι ένα απο τα µεγαλύτερα προβλήµατα που υποβαθµίζουν την 
ποιότητα του Δρυµού  και ο ΕΔΑΣΑ προσπαθεί, στο µέτρο του δυνατού, να συµβάλλει στο περιορισµό του φαινοµένου. 
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Στις 7 Δεκεµβρίου 2011 στα γραφεία του 
ΕΔΑΣΑ και µε τις διαδικασίες που προβλέπει το 
καταστατικό, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Γενική 
Συνέλευση. Σε αυτή αναδείχθηκε το νέο 
Διοικητικό Συµβούλιο, που έχει ως εξής:
Τζηρίτης Ηλίας Πρόεδρος, 
Κρεµεζής Σπύρος Αντιπρόεδρος, 
Μπατής Γιώργος Γραµµατέας,
Σαλιαρέλης Γιώργος Ταµίας,
Νικολακάκης Γιώργος Έφορος Υλικών και 
αναπληρωµατικά µέλη οι Στάµος Βασίλης και 
Έλλινγκερ Μπιάνκα. 

Δυστυχώς φέτος δεν προχωρήσαµε στην αγαπηµένη µας 
συνήθεια, τη σποροσυλλογή, γιατί όπως ενηµερωθήκαµε  
από το Δασαρχείο Πάρνηθας, δεν υπήρχε ικανοποιητική 
ποσότητα σπόρου στα έλατα. Επιφυλασσόµαστε για του 
χρόνου...
Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι έχουν ξεκινήσει οι 
αναδασωτικές εργασίες και για φέτος από τον Φορέα 
Διαχείρισης, το Δασαρχείο και το WWF Ελλάς. Μπορείτε να 
δηλώνετε συµµετοχή στην ιστοσελίδα parnitha.wwf.gr

Οι δουλειές στο βουνό δεν σταµατάνε ποτέ! 
Μέλη και εθελοντές µας, συντήρησαν το πυροφυλάκιο Σκίπιζας για τον επερχόµενο χειµώνα. Αναζωογόνησαν την 
αναδάσωση «Ντούρου» σκαλίζοντας, φυτεύοντας και ποτίζοντας νεαρά έλατα. Όταν µας το επιτρέπει ο καιρός 
σηµατοδοτούµε και καθαρίζουµε τα πεζοπορικά µονοπάτια, µε σεβασµό στη χλωρίδα και πανίδα του Δρυµού.

Νέες µικροβιολογικές αναλύσεις στο νερό της Πάρνηθας 
έκανε ο Φορέας Διαχείρισης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά 
την καταλληλότητα των υδάτων στην ιστοσελίδα του Φορέα 
Διαχείρισης http://www.parnitha.eu/content.asp?id=85 
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Την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, στις 21.00 
θα κόψουµε την πίτα του ΕΔΑΣΑ, στο 
πολυχώρο Quilombo, Σερβίων 10 και Λεωφ. 
Αθηνών, Ακαδηµία Πλάτωνος 
(www.quilombo.gr). Ο χώρος µας 
παραχωρείται δωρεάν και όποιος θέλει µπορεί 
να φέρει εδέσµατα (ποτά και αναψυκτικά 
αποκλειστικά από το bar του χώρου). Σας 
περιµένουµε  όλους να γιορτάσουµε, να 
γνωριστούµε από κοντά, να προσπαθήσουµε 
να αντιµετωπίσουµε το µέλλον αισιόδοξα, 
συλλογικά και δηµιουργικά. 

Εις το επανιδείν λοιπόν...

Η δύσκολη οικονοµικά περίοδος που διανύουµε έχει επηρεάσει όλους µας. Συνεπώς σαν σύλλογος προσπαθούµε να 
βρούµε τρόπους εξοικονόµησης χρηµάτων χωρίς όµως να κάνουµε «εκπτώσεις» στο έργο και την προσπάθειά µας. 
Ένας τρόπος είναι η δωρεάν εξασφάλιση νέου γραφείου. Έτσι δεν θα επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός  του ΕΔΑΣΑ και 
θα µειωθούν τα πάγια έξοδα.
 Επίσης, η τακτική οικονοµική συµµετοχή µε την καταβολή της ετήσιας συνδροµής είναι σίγουρα µια ανακούφιση για το 
ταµείο του ΕΔΑΣΑ. Για αυτό όσοι έχουν να καταθέσουν κάποια πρόταση για νέο χώρο γραφείων ή τα µέλη που  
επιθυµούν να πληρώσουν την συνδροµή τους, µπορούν να έρχονται στα γραφεία του συλλόγου κάθε Τετάρτη 19:30 
µε 22:00.

Σαν σύλλογος προσπαθούµε για την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ο καλύτερος τρόπος είναι τα 
παιδιά να έρχονται σε επαφή µε τη φύση, να συµµετέχουν σε 
δράσεις προστασίας και να µαθαίνουν για το φυσικό 
περιβάλλον. Για αυτό, ο ΕΔΑΣΑ, σε συνεργασία µε τον Φορέα 
Διαχείρισης συµµετείχε στην ξενάγηση της περιβαλλοντικής 
οµάδας του Λυκείου Μεταµόρφωσης στον πυρήνα του 
Δρυµού. Πραγµατοποιήθηκε πεζοπορία προς τη Μόλα, ενώ σε 
στάση στο πυροφυλάκιο Σκίπιζας έγινε παρουσίαση στους 
µαθητές για την Πάρνηθα και τη δράση του ΕΔΑΣΑ. 
Και φέτος συµµετείχαµε µε περίπτερο στη γιορτή εθελοντισµού 
που πραγµατοποιήθηκε στο Θησείο. Σύντοµο βίντεο από την 
παρουσία µας εκεί µπορείτε να παρακολουθήσετε στο 
www.goodchannel.gr


