
 
 

Οι Εθελοντές της Νέας Φιλαδέλφειας 
και οι δράσεις τους για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 

 
Ο σύλλογος 
 
Οι Εθελοντές της Νέας Φιλαδέλφειας είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 2004 με 
σκοπό να προσφέρει στην τοπική κοινωνία «Πολιτική Προστασία» σε κρίσιμες 
καταστάσεις. Από τον 1ο χρόνο της σύστασής του, ενεργοποιήθηκε σε μια δράση που 
είχε σαν στόχο την προστασία του δάσους-άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας έκτασης 
450 στρεμμάτων περίπου. Έκτοτε και σε κάθε αντιπυρική περίοδο η δράση αυτή είναι 
από τις κύριες. Αργότερα, το 2008 μετά από εκπαίδευση που λάβαμε από τον 
ΕΔΑΣΑ, ξεκινήσαμε την Δασοπροστασία της Πάρνηθας από το Πυροφυλάκιο της 
Μόλας. 
 

 
 
 
Οι δράσεις πρόληψης 
 
Οι Εθελοντές της Νέας Φιλαδέλφειας αναγνωρίζουμε τη σημασία της πρόληψης των 
δασικών πυρκαγιών και προσπαθούμε να συμβάλλουμε ενεργά σε αυτήν. Σε αυτά τα 
πλαίσια ανταποκριθήκαμε ήδη από το 2011 στην προσπάθεια συντονισμού των 
δράσεων πρόληψης που ξεκίνησε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. Έτσι, για παράδειγμα: 

• Πήραμε μέρος σε συναντήσεις εργασίας την άνοιξη του 2011 για το 
σχεδιασμό δράσεων πρόληψης και προχωρήσαμε σε σχετικές ενέργειες. 

• Κάθε φορά που ο ημερήσιος χάρτης πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς της 
Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει επικινδυνότητα 4 ή 5 
στην περιοχή Αττικής, ενημερώνουμε με δελτίο τύπου τα τοπικά blogs της 
Φιλαδέλφειας και δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας σχετικό κείμενο, 
συνοδευόμενο από ένα συμπαθητικό καρτούν που ενημερώνει τους 
επισκέπτες των Blogs και της σελίδας μας, ότι ο κίνδυνος είναι μέγιστος, 
όπως παρουσιάζεται παρακάτω:  

 



 
 
 

• Στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) της Φιλαδέλφειας, καταθέσαμε 
πρόταση που αφορά τοποθέτηση μεγάλης πινακίδας στην είσοδο του δάσους 
της Φιλαδέλφειας, το οποίο θα δείχνει κάθε μέρα τον δείκτη επικινδυνότητας. 
Επίσης προτείναμε την τοποθέτηση κάμερας μέσα στο άλσος Ν. 
Φιλαδέλφειας για την τηλεπίβλεψη αυτού, από οθόνη που θα λαμβάνει 
ασύρματα την εικόνα. 

• Ήδη συμμετέχουμε ενεργά στη δράση «Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών 2012-
2013». 
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