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Φίλες και φίλοι,  
 
Με το τέλος του Οκτώβρη τέλειωσε και επίσημα η αντιπυρική περίοδος... ήρθε η ώρα για 
ανασύνταξη  και για τις χειμερινές δραστηριότητες του ΕΔΑΣΑ ! 

 

 
 

Συνολικά κατά την αντιπυρική περίοδο 2014 οργανώθηκαν από τον ΕΔΑΣΑ 119 
πυροφυλάξεις στα πυροφυλάκια Σκίπιζας και Μόλας, ενώ έγιναν και 97 περιπολίες με το 
πυροσβεστικό όχημα του συλλόγου. Ταυτόχρονα η ΟΔΟΠ συμμετείχε στην κατάσβεση 3 
πυρκαγιών. Στις δράσεις μας συμμετείχαν συνολικά 228 εθελοντές.  
 

    
 

Σας ευχαριστούμε! 
 
 
 

Η αντιπυρική περίοδος 2014 κύλησε  σχετικά ήσυχα σε σύγκριση με τις 

προηγούμενες. Σε αυτό βοήθησε και ο καιρός, που με αρκετές βροχές 

και λίγους σχετικά καύσωνες και μελτέμια, μείωσε τις ημέρες υψηλής 

επικινδυνότητας.  

Βέβαια οι βροχές και οι καταιγίδες μας ανάγκασαν να ματαιώσουμε 

αρκετές πυροφυλάξεις και να τις σταματήσουμε οριστικά στις 16 

Σεπτεμβρίου, αλλά αφού μείωσαν τον κίνδυνο για την Πάρνηθα ... 

χαλάλι τους! 



 
Το ετήσιο Πικ Νικ του ΕΔΑΣΑ 
   
 
Καθώς ο καιρός είχε σημάνει την πρόωρη λήξη των 
πυροφυλάξεων, η  χαλάρωση γιορτάστηκε με το 
ετήσιο πικ νικ, που έγινε στις 12 Οκτωβρίου στο 
λιβάδι της Μόλας.  
 

 
 

 

 
 
Εκτός από τη γνωστή αφθονία φαγητού και 
ποτού, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό φέτος ήταν 
το ... ποδόσφαιρο, και μάλιστα με ομηρική 
αντιπαράθεση μπαμπάδων και γιων ! 
 

 
Όσοι είχαν έρθει με ορειβατικά μποτάκια και δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό του ματς, 
τώρα ψάχνουν τσαγκάρη ... 
 
 
 

Συντήρηση πυροφυλακίων 
 
 
Μετά τη χαλάρωση και τις “αθλοπαιδιές”, ήρθε 
η ώρα για τη συντήρηση των πυροφυλακίων, 
ώστε να “βγάλουν” το χειμώνα χωρίς 
προβλήματα!  
 
Η Κυριακή 9 Νοεμβρίου θα αφιερωθεί σε αυτή 
την απαραίτητη εργασία.  
 
Όσοι πιστοί προσέλθετε!  
 
Το ραντεβού μας θα είναι στις 9 π.μ. στην 
είσοδο του πάρκινγκ του τελεφερίκ. 
 

 
 

 



 
 
Αναδάσωση περιοχής Αγ. Γεωργίου Βουρδουμπά  
 
Η σημαντικότερη δράση που προγραμματίζουμε για  αυτόν το μήνα είναι η αναδάσωση 
που θα γίνει στις 22 και 23 Νοεμβρίου στους πρόποδες της Πάρνηθας, στην περιοχή Αγ. 
Γεωργίου Βουρδουμπά.  
 
 
Το συγκεκριμένο σημείο κάηκε το καλοκαίρι του 2013 
από πυρκαγιά, την οποία εντόπισε πρώτο το όχημα 
του ΕΔΑΣΑ, που υπήρξε επίσης το πρώτο 
πυροσβεστικό όχημα που επενέβη στο συμβάν.  
 

 
 
 
Από τότε αποφασίσαμε ότι ο ΕΔΑΣΑ θα “υιοθετήσει” τη συγκεκριμένη έκταση, όπως έχει 
υιοθετήσει και τη γνωστή, ορατή από τη Σκίπιζα, πλαγιά, που αναδασώθηκε στη μνήμη 
του πρώην δασάρχη Γ. Ντούρου το 2010.  
 
Σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας και τον Δήμο Αχαρνών εγκρίθηκε μελέτη 
αναδάσωσης, επιλέχθηκαν από το φυτώριο Αμυγδαλέζας τα κατάλληλα φυτά και 
δόθηκαν όλες οι αναγκαίες εγκρίσεις.  
 
 

  
 
 
Έτσι στις 22 και 23 Νοεμβρίου σας περιμένουμε όλους στις 9 π.μ. στη πλατεία 
Θρακομακεδόνων, για να αποκαταστήσουμε όλοι μαζί έναν ακόμα πνεύμονα πρασίνου! 
 
 
 
 
 
 



 

 
Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εθελοντών 
 
Ένα εκκρεμές θέμα που απασχολεί πολλές εθελοντικές οργανώσεις είναι οι βεβαιώσεις 
για τη συμμετοχή μας στην εκπαίδευση – πιστοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος την 
άνοιξη. Παρ' ότι η εκπαίδευση αυτή ολοκληρώθηκε με γραπτές και προφορικές εξετάσεις 
στην Πυροσβεστική Ακαδημία στις 14 Ιουνίου 2014, κανένας από τους εθελοντές που 
συμμετείχαν δεν έχει λάβει σχετική βεβαίωση και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ζητηθεί 
η επανάληψη της εκπαίδευσης αυτής. 

 

 
Ο ΕΔΑΣΑ έχει ήδη απευθύνει σχετικό 
ερώτημα με επιστολή του προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά η απάντηση 
που λάβαμε δεν απάντησε στα ερωτήματά 
μας. 
 
Κατόπιν τούτου σε συνεργασία με άλλες 
εθελοντικές ομάδες έχει αναληφθεί 
πρωτοβουλία για νέα, κοινή παρέμβαση 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα, τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  
 

Δεδομένου ότι όλοι μας διαθέσαμε πολύ χρόνο και κόπο για τη συμμετοχή μας στη 
διαδικασία αυτή, η  ελάχιστη απαίτησή μας είναι να αναγνωριστεί με σχετική βεβαίωση η 
συμμετοχή κάθε εθελοντή. 
 
 
 

Πρόγραμμα μέτρησης πληθυσμού ελαφιών στη Πάρνηθα 
 
Εκτός από τις επίσημες δραστηριότητες του ΕΔΑΣΑ, τα μέλη μας συμμετέχουν και σε 
άλλες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως π.χ. το πρόγραμμα 
μέτρησης του αριθμού των ελαφιών της Πάρνηθας μέσω καταγραφής των μηκυθμών 
τους, που οργανώθηκε από το Δασαρχείο Πάρνηθας και τον Φορέα Διαχείρισης ΕΔ 
Πάρνηθας στις 9 Οκτωβρίου 2014.  
 
Για το θέμα του αριθμού των ελαφιών της Πάρνηθας και της διαχείρισής τους 
αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα  σχετικών μελετών που ανατέθηκαν από τον 
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού. 
 
 
 
 
 



 

 
Αξιολόγηση του ΕΔΑΣΑ 
 
Τον Ιούλιο ο ΕΔΑΣΑ, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση, συμμετείχε εθελοντικά 
στο διεθνές διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
“Θαλής”, δίνοντας  αναλυτικά στοιχεία για τους πόρους και τη δράση του στην αρμόδια 
ερευνήτρια του προγράμματος.  
 
Για τον ίδιο λόγο, τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου είναι πλέον προσβάσιμα στην 
ιστοσελίδα μας (www.edasa.gr).  
 
Αυτό επειδή, σε μια εποχή που πολλά (και συχνά όχι άδικα) ακούγονται για τις ΜΚΟ, 
“καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται”. 
 
Όπως μας είπε χαρακτηριστικά η ερευνήτρια του προγράμματος “Θαλής”, “είναι 
εντυπωσιακό πόσα πράγματα καταφέρνετε με τόσο λίγα μέσα”. Και πράγματι, ο ΕΔΑΣΑ 
παρά την οικονομική κρίση στέκεται όρθιος με πολλή εθελοντική δουλειά από όλους σας, 
με ελάχιστα χρήματα και με τη βοήθεια χορηγών τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. 
Αναλυτική αναφορά των χορηγιών μπορείτε να βρείτε στο edasa.gr στη διεύθυνση 
http://www.edasa.gr/donors/   
 
Κάθε άλλη προσφορά θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ... 
 
 

Τέλος, εξακολουθούμε να ψάχνουμε καινούριο σπίτι!  
 
Για να ελαφρύνει ο προϋπολογισμός του συλλόγου μας αλλά και να βελτιώσουμε τη 
λειτουργικότητα των γραφείων μας, αναζητούμε διαμέρισμα (ή και ισόγειο κατάστημα) 
άνω των 50 τ.μ., με τουλάχιστον δύο δωμάτια, κοντά σε σταθμό του Μετρό, δωρεάν (ή 
τουλάχιστον με οικονομικό ενοίκιο…)  
 
Κάθε προσφορά  είναι ευπρόσδεκτη! 
 
 

 
 

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