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Φίλεσ και φίλοι, 
 
Βριςκόμαςτε ςτα μιςά τθσ αντιπυρικισ περιόδου, και ο ΕΔΑΣΑ ζχει ξεπεράςει ιδθ τισ 70 
πυροφυλάξεισ ςτθν Πάρνθκα. Με τθν είςοδο του Αυγοφςτου μπαίνουμε ςτθ δυςκολότερθ 
φάςθ, κακϊσ μετά τουσ καφςωνεσ ζρχονται τα μελτζμια και θ επικινδυνότθτα πυρκαγιάσ 
ανεβαίνει κατακόρυφα, ενϊ θ Ακινα αδειάηει λόγω των καλοκαιρινϊν αδειϊν. Όμωσ ο 
ΕΔΑΣΑ κα είναι εδϊ: κάκε βράδυ, όλο τον Αφγουςτο, οι εκελοντικζσ πυροφυλάξεισ ςτθν 
Πάρνθκα κα ςυνεχιςτοφν. Αν λοιπόν «καίγεςτε» ςτθν αυγουςτιάτικθ Ακινα, το πιο 
δροςερό μπαλκόνι ςασ περιμζνει: όπωσ πάντα μπορείτε να δθλϊνετε ςυμμετοχι ςτο 
τθλζφωνο 2105200680, κακθμερινά ϊρεσ 17.00 - 21.00!  
 
 

 
 
 
 
 



Πυρκαγιζσ  
 
Οι πρϊτεσ πυρκαγιζσ ζκαναν ιδθ τθν εμφάνιςι τουσ και ςτθν Πάρνθκα, και ο ΕΔΑΣΑ ζδωςε 
όπωσ πάντα το «παρϊν»: 
 
Στισ 16 Ιουνίου εκδθλϊκθκε πυρκαγιά ςτθ κζςθ Μετόχι ςτουσ Θρακομακεδόνεσ, ζνα ςθμείο 
ιδιαίτερα επικφνδυνο για τον Εκνικό Δρυμό Πάρνθκασ, όπου ζςπευςε το ΕΔΑΣΑ-1 για να 
ςυνδράμει τισ δυνάμεισ του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. Ευτυχϊσ το περιςτατικό ιταν μικρισ 
ζκταςθσ.  
 
Στισ 13 Ιουλίου είχαμε πυρκαγιά ςτθν περιοχι τθσ Μονισ Κλειςτϊν ςτθ Χαςιά, όπου αρχικά 
ζςπευςε το όχθμα του ΕΔΑΣΑ με πλιρωμα 3 ατόμων και ςτθ ςυνζχεια ζγινε κινθτοποίθςθ 
τθσ ΟΔΟΠ, που ςυμμετείχε με πεηοπόρο τμιμα 7 ατόμων ςτον ζλεγχο αναηωπυρϊςεων 
κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ.  
 
Στισ 17 Ιουλίου, μία από τισ πολλζσ πυρκαγιζσ τθσ θμζρασ (μεταξφ των οποίων και θ 
πυρκαγιά του Υμθττοφ) ςθμειϊκθκε ςτθν περιοχι τθσ Μαλακάςασ, επικίνδυνα κοντά ςτον 
Εκνικό Δρυμό Πάρνθκασ. Στθν κατάςβεςι τθσ ςυμμετείχε το όχθμα του ΕΔΑΣΑ με τριμελζσ 
πλιρωμα.  
 
 

 
 

 
 



Φροντίδα αναδαςϊςεων 
 
Η αναδάςωςθ είναι μια υπζροχθ δραςτθριότθτα, αλλά ςυνεπάγεται και υποχρεϊςεισ ... Τα 
μικρά δεντράκια χρειάηονται πότιςμα τθν καλοκαιρινι περίοδο, τουλάχιςτον για τρία 
χρόνια μετά τθ φφτευςι τουσ. Ζτςι ο ΕΔΑΣΑ αυτό το καλοκαίρι ποτίηει τακτικά τθν περιοχι 
του Αγ. Γεωργίου Βουρδουμπά που είχαμε αναδαςϊςει το Νοζμβριο του 2014. Ζτςι, μετά 
τθν αναδάςωςθ ςτθ κζςθ «Διάςελο Πανόσ» τθσ Πάρνθκασ ςτθ μνιμθ του Γ. Ντοφρου (που 
επίςθσ τθν ποτίηαμε επί τρία καλοκαίρια), τα πλθρϊματα του οχιματοσ βρικαν νζο πεδίο  
εξάςκθςθσ!  
 
Το πιο πρόςφατο πότιςμα ζγινε το Σάββατο 25 Ιουλίου με τθ βοικεια υδροφόρασ που 
διζκεςε ο Διμοσ Αχαρνϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ «ζλιωςαν» αλλά θ δουλειά ζγινε!  
 

     
 
 
Συνεχισ είναι θ προςπάκεια προβολισ του ςυλλόγου, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ εκελοντϊν 
για τισ πυροφυλάξεισ. Στισ 6 Ιουνίου ςυμμετείχαμε ςτθ Γιορτι Εκελοντιςμοφ ςτον 
πεηόδρομο του Θθςείου, μεταξφ 5 και 14 Ιουνίου είχαμε περίπτερο προβολισ ςτθν 
Ανκοκομικι Ζκκεςθ Θρακομακεδόνων. Πολλζσ εφθμερίδεσ και ιςτοςελίδεσ 
αναδθμοςίευςαν το δελτίο τφπου μασ και μασ αφιζρωςαν ςχετικά άρκρα. Επίςθσ, μζλθ του 
ςυλλόγου εμφανίςτθκαν ςτην πρωινή εκπομπή τησ ΕΡΤ, ενϊ πολφτιμθ είναι θ βοικεια του 
ραδιοςτακμοφ ΣΚΑΪ που μεταδίδει ςποτάκια καλϊντασ τουσ πολίτεσ να ςυμμετζχουν ςτισ 
πυροφυλάξεισ μασ. Ευχαριςτοφμε! 
 

Συμμετοχι ςτθν άςκθςθ Δια Πυρόσ 2015 
 
Στισ 20 Μαϊου 2015 ο ΕΔΑΣΑ ςυμμετείχε για πρϊτθ φορά ςτθν άςκθςθ “Δια Πυρόσ 2015″ 
που οργανϊκθκε από το Πυροςβεςτικό Σϊμα εν όψει τθσ αντιπυρικισ περιόδου. Σφμφωνα 
με το ςενάριο τθσ άςκθςθσ το πυροςβεςτικό μασ όχθμα βρζκθκε πρϊτο ςτο ςθμείο τθσ 
εικονικισ πυρκαγιάσ μαηί με πυροςβεςτικά οχιματα του 6ου Πυροςβεςτικοφ Στακμοφ και 
το πλιρωμά του ανταποκρίκθκε άψογα ςτα ςενάρια που δόκθκαν.  

 

http://webtv.ert.gr/katigories/enimerosi/21iol2015-ert-enimerosi-0600-0800


 

  
 
 
Η ςυμμετοχι του ΕΔΑΣΑ (όπωσ και άλλων εκελοντικϊν ομάδων) ςτθν άςκθςθ “Δια Πυρόσ 
2015″ ςθματοδοτεί τθν ωρίμανςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ εκελοντϊν και Πυροςβεςτικοφ 
Σϊματοσ και γεννά αιςιοδοξία για το μζλλον. 
 
 
Τζλοσ, μια ςθμαντικι καλλιτεχνικι δθμιουργία με κζμα τον ΕΔΑΣΑ βρίςκεται ςτα ςκαριά ... 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ προςεχϊσ! 
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