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Φίλες και φίλοι,  
 
Ο χειμώνας πλησιάζει στο τέλος του, και ο ΕΔΑΣΑ ανασκουμπώνεται... Όχι ότι είχαμε πέσει 
σε χειμέρια νάρκη, αλλά η αρχή της άνοιξης σημαίνει και την αρχή της προετοιμασίας για 
την αντιπυρική περίοδο, που απέχει πια μόλις δύο μήνες …  
 

 

 
 

Χορηγία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη 
 
Ελπιδοφόρο ήταν το ξεκίνημα του 2014, καθώς το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο αίτημα του ΕΔΑΣΑ για χορηγία, 
με την οποία θα καλυφθούν τα τρέχοντα έξοδα του συλλόγου για όλο το 2014. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη (που μας είχε βοηθήσει και στο παρελθόν) και υποσχόμαστε να φανούμε αντάξιοι της 
εμπιστοσύνης του.  
 
Η χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη επιβεβαιώνει το καλό «όνομα» του ΕΔΑΣΑ σε μια εποχή που πολλά 
λέγονται και αποκαλύπτονται για τις δραστηριότητες κάποιων ΜΚΟ, και μάλιστα στον τομέα της 
εθελοντικής δασοπυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν «να καούν και τα χλωρά μαζί με τα ξερά». 

 

Ξεκινά η εκπαίδευση 

Η πρώτη μας μέριμνα όπως πάντα είναι η σωστή εκπαίδευση για τη νέα αντιπυρική 

περίοδο! Έτσι, την Τετάρτη 5 Μαρτίου (ώρα 19.00) ξεκινούν στα γραφεία του 

ΕΔΑΣΑ οι εκπαιδεύσεις των υπευθύνων πυροφύλαξης και  των μελών της Ομάδας 

Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών, ενώ το Σαββατοκύριακο 8 - 9 Μαρτίου θα 

έχουμε τις πρώτες εκπαιδεύσεις στην Πάρνηθα.  

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα από την ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, 

και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.edasa.gr/πρόγραμμα-εκπαίδευσης-2014 

 

Σας περιμένουμε όλες και όλους, παλιά και νέα μέλη και εθελοντές! 

 

http://www.edasa.gr/πρόγραμμα-εκπαίδευσης-2014


 

 

 

 
 
Για το ζήτημα που προέκυψε σχετικά με την 
οργάνωση ΕΣΕΠΑ, ο ΕΔΑΣΑ μαζί με άλλες 7 
εθελοντικές οργανώσεις εξέδωσε το ακόλουθο 
δελτίο τύπου: 

 

 
 

«Οι σκιές παρανομίας που βαρύνουν ορισμένους δεν θα πρέπει να ρίξουν στο σκοτάδι της απαξίωσης τον εθελοντισμό 
στην Πολιτική Προστασία. 
 
Σχετικά με το δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας και τα δημοσιεύματα της 19ης Φεβρουαρίου 2014 που 
αναφέρονται στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του προέδρου και άλλων μελών του Δ.Σ. του “Εθελοντικού 
Σώματος Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών” (ΕΣΕΠΑ) για κακουργηματική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και ενεργητική δωροδοκία, θέλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 
 
(1) Ο χώρος των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας αποτελούσε επί πολλά χρόνια, λόγω ελλιπούς 
νομοθετικού πλαισίου και ελέγχου, πεδίο δραστηριοποίησης για άτομα με κάθε είδους κίνητρα, μεταξύ των οποίων 
και κάποιοι που εκμεταλλεύονταν προς ίδιο όφελος την ειλικρινή διάθεση προσφοράς εθελοντών και χορηγών, αλλά 
και τους θετικούς συνειρμούς που δημιουργεί η έννοια “εθελοντής”. 
 
(2) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δραστηριότητα (ελάχιστων ευτυχώς) οργανώσεων έφτανε στο σημείο να παραβαίνουν 
βασικούς νόμους του Ελληνικού κράτους ή να ενεργούν χωρίς να εντάσσονται πλήρως στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 
του καθ’ ύλην αρμόδιου Πυροσβεστικού Σώματος. 
 
(3) Σεβόμενοι το τεκμήριο αθωότητας, δεν θα κρίνουμε κατά πόσον τα ανωτέρω φαινόμενα χαρακτηρίζουν τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό είναι αποκλειστικά ζήτημα της Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι οι 
πρακτικές της συγκεκριμένης οργάνωσης είχαν ανέκαθεν δημιουργήσει σοβαρό προβληματισμό στις υπόλοιπες 
εθελοντικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οι υπογράφουσες να αποφεύγουν κάθε επαφή μαζί της και να 
συνεχίζουν την δράση τους ως ανεξάρτητες οργανώσεις. 
 
(4) Οι κατηγορίες που εκκρεμούν κατά του ΕΣΕΠΑ και των διοικούντων αυτού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
αμαυρώσουν ολόκληρο τον χώρο των εθελοντικών οργανώσεων της πολιτικής προστασίας. Εκπροσωπούμε 
εκατοντάδες ανθρώπους που θυσιάζουν πολύτιμο χρόνο και χρήμα, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν στο 
συνάνθρωπο, στην κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Λειτουργούμε με λιτότητα και διαφάνεια, και συχνά με 
προσωπικά μας έξοδα. Συνεργαζόμαστε αρμονικά με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό 
Σώμα σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο και μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Όλοι μαζί έχουμε συμμετάσχει 
σε εκατοντάδες περιστατικά, διακινδυνεύοντας για να σώσουμε ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, 
κερδίζοντας την αναγνώριση των τοπικών κοινωνιών. 
 
Είμαστε υπερήφανοι για τις οργανώσεις μας και για τους εθελοντές μας. Η συμπεριφορά των λίγων δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να επισκιάσει την μακροχρόνια και συνεπή προσφορά, της μεγάλης πλειοψηφίας των εθελοντικών 
οργανώσεων και των μελών τους. 
 
Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής - ΕΔΑΣΑ 
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Αγ. Στεφάνου Αττικής 
Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπροστασίας Δασοπυρόσβεσης Ροδόπολης 
Εθελοντική Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα 
Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης 
Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Ηλιούπολης 
Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών-Διασωστών Εκάλης 
Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου» 
 

 



 

 

 

 
Δράσεις του ΕΔΑΣΑ 
 
Όπως είπαμε, ο χειμώνας για τον ΕΔΑΣΑ είναι περίοδος χαλάρωσης, αλλά όχι και ... χειμερίας νάρκης! 

 

 
 
Στις  19 Ιανουαρίου οργανώθηκε διπλή 
εκδρομή (πεζοπορική και ποδηλατική) στη 
βορειοανατολική Πάρνηθα, σε μια μέρα 
που πολλοί έμειναν ... με τα κοντομάνικα! 
  

 

 

 
 
 

 

Στις 8 Φεβρουαρίου οργανώθηκε καθαρισμός και 
σηματοδότηση του μονοπατιού Παλιομήλεσι – 
Ξούλιζα στη βόρεια πλευρά της Πάρνηθας. Η 
πολυμελής παρέα ολοκλήρωσε τη σηματοδότηση 
του μονοπατιού που είχε ξεκινήσει το 2013, και 
ταυτόχρονα πέρασε μια όμορφη μέρα σε ένα 
υπέροχο περιβάλλον. 

 

 

 
Η ετήσια κοπή της πίτας του ΕΔΑΣΑ έγινε την 1η 
Φεβρουαρίου στον πολυχώρο Quilombo, με κοινές 
συνεισφορές για τον μπουφέ και πολύ κέφι! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Τέλος, στις 23 Φεβρουαρίου οργανώθηκε αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του ΕΔΑΣΑ, 
που τηρείται στο νοσοκομείο «Αγ. Σάββας». 
 

 



 

 

 

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΑΣΑ 
 
Για όσους δεν το έμαθαν ακόμα, το Δ.Σ. του συλλόγου μετά την Γενική Συνέλευση της 27 Νοεμβρίου 2013 
είναι πια επταμελές, ενώ  εμπλουτίστηκε με «νέο αίμα». Η νέα του σύνθεση είναι: 
 
Σπύρος Κρεμεζής, Πρόεδρος -  Γιώργος Νικολακάκης, Αντιπρόεδρος -  Νίκος Καπράλος, Γεν. Γραμματέας 
Γιώργος Μαυρογεώργος, Ταμίας -  Χριστίνα Κουρή, Έφορος Υλικών -  Γιώργος Σαλιαρέλης, Συντονιστής 
ΟΔΟΠ - Ηλίας Τζηρίτης, Συντονιστής Πυροφυλάξεων 
 
 

 

Ημερολόγιο ΕΔΑΣΑ 2014 
 
Το ημερολόγιο του ΕΔΑΣΑ για το 2014 κυκλοφόρησε 
στις 8 Ιανουαρίου και γίνεται ανάρπαστο!  
 
Για όσους δεν το έχουν προμηθευτεί ακόμα, 
διατίθεται στα γραφεία του συλλόγου κάθε Τρίτη 
μετά τις 19.00.  
 
Βιαστείτε, τελειώνουν! 

 
 
Ανανέωση edasa.gr 
 
Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό: η ιστοσελίδα 
του ΕΔΑΣΑ ανανεώθηκε εκ βάθρων!   
 
Κοπιάστε λοιπόν στο edasa.gr να διαβάσετε τα 
νέα μας, μαζί με νέο και παλιό οπτικοακουστικό 
υλικό του συλλόγου! 
 

 
 
 

Και μην ξεχνάτε … σας περιμένουμε από 5 Μαρτίου στις εκπαιδεύσεις μας ! 
 

 
Αγ. Κωνσταντίνου 12, Ομόνοια, Τ.Κ. 104 31 τηλ.: 210-5200680, fax: 210-5200681 

http://www.edasa.gr 
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https://www.facebook.com/groups/EDASA/
http://www.youtube.com/user/ethelontes1978
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