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Δελτίο Τύπου 

 
Μήνυμα του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

Χρήστου Στυλιανίδη για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού 
 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2021 
 
Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, απευθύνει μήνυμα σε όλους τους 
εθελοντές που συνδράμουν ουσιαστικά την Πολιτική Προστασία στο έργο της. Γιατί 
η αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών και η ενίσχυση του εθελοντισμού στη 
χώρα μας αποτελούν κεντρική πολιτική του νέου Υπουργείου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμβάλλουν στην αποστολή της 
Πολιτικής Προστασίας που δεν είναι άλλη από τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής 
και περιουσίας, καθώς και του φυσικού μας πλούτου.  
 
Στο μήνυμά του, ο κ. Στυλιανίδης αναφέρει: 
 
Φίλες και φίλοι, 
Αγαπητοί εθελοντές, 
 
Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού, θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, για την μακροχρόνια και 
ανιδιοτελή πρόσφορά σας στο έργο της Πολιτικής Προστασίας. Ο εθελοντισμός 
αποτελεί για εμάς στο νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 
ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα και μια από τις βασικές προτεραιότητές μας. Να 
γνωρίζετε, λοιπόν, ότι το νέο υπουργείο θα είναι δίπλα σας σε κάθε σας προσπάθεια. 
Να είστε απολύτως σίγουροι για αυτό! Πιστεύουμε σε εσάς. Ο εθελοντισμός είναι 
αξία ζωής.  
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι 
πραγματικότητα. Συμβαίνει  τώρα. Είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει όλες τις 
πτυχές της ζωής μας, μας επηρεάζει όλους σε όλα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που 
αντιμετωπίζουμε πλέον καθημερινά, οι ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα 
κύματα καύσωνα, οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές, οι έντονες βροχοπτώσεις που 
ακολουθούνται από πλημμύρες, γίνονται ολοένα και πιο συχνά, ολοένα και πιο 
έντονα.  
 
Τέτοιου είδους φαινόμενα παρατηρούνται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Δυστυχώς, εδώ στον τόπο μας, στην Ελλάδα, όπου είχαμε τα πρόσφατα 
παραδείγματα των φαινομένων «Αθηνά» και «Μπάλλος»,τα ακραία καιρικά 
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φαινόμενα έχουν υπερβεί κάθε πρόβλεψη. Τα ακραία φαινόμενα του περασμένου 
καλοκαιριού με θερμοκρασίες σταθερά άνω των 40 βαθμών Κελσίου, με τις 
καταστροφικές πυρκαγιές που ακολούθησαν, είναι ακόμα ένα οδυνηρό παράδειγμα. 
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί επίκεντρο της 
κλιματικής κρίσης. Γι’ αυτό, απέναντι σε μια καθημερινότητα που έχει αλλάξει 
πλήρως, εντελώς διαφορετική από όσα γνωρίζαμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε 
αναλόγως. Γιατί η κλιματική κρίση επιφέρει πλέον εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες 
για το περιβάλλον. Τα οικοσυστήματα. Την οικονομία. Την κοινωνία. Την ανθρώπινη 
υγεία. Την ίδια την ευημερία μας.  
 
Επαναλαμβάνω τις προβλέψεις των επιστημόνων για τη γειτονιά μας - την ανατολική 
Μεσόγειο. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Η ανάγκη για άμεση δράση είναι 
περισσότερο από επιτακτική. Για να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις αυτές και να 
επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους, απαιτείται πρωτόγνωρη συλλογικότητα. 
Απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Με πρωταγωνιστές 
αυτή της συλλογικής προσπάθειας τους εθελοντές και την κοινωνία των πολιτών. 
 
Σήμερα, ο ρόλος των εθελοντών κρίνεται περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Είναι 
κομβικής σημασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σκληρή 
πραγματικότητα. Το Υπουργείο μας, η Κυβέρνηση, όλη η χώρα, γνωρίζουμε όλοι ότι 
σας χρειαζόμαστε. Και γνωρίζουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλος σας. Δεν 
πρόκειται για θεωρία, αλλά για μια αναγκαιότητα την οποία πρέπει να κάνουμε 
πράξη.  
 
Πως θα γίνει αυτό; Πρώτο μας μέλημα: Η σωστή και πλήρης εκπαίδευση. Μαζί με 
την πλούσια εμπειρία σας, πρέπει να συστηματοποιήσουμε την εκπαίδευση των 
εθελοντών. Να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητά σας να δράσετε με επιχειρησιακή 
αρτιότητα και κυρίως, με ασφάλεια, ανά πάσα στιγμή. Η ασφάλεια των εθελοντών 
είναι για εμάς εκ των ουκ άνευ.  
 
Σύντομα, θα μας παραδοθούν οι νέες εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Πολιτικής 
Προστασίας στα Βίλια Αττικής. Πρόκειται για ένα πρότυπο έργο, μια σχολή «ανοιχτή» 
στην κοινωνία, όπου εθελοντές, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και κάθε 
πολίτης, θα μπορούν να παρακολουθούν σεμινάρια, να κάνουν εκπαιδεύσεις – με 
φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, ώστε να αποκτούν μια ουσιαστική εμπειρία σε 
ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων.  

 
Προσβλέπουμε, δηλαδή, στη δημιουργία ενός «φυτωρίου» εθελοντισμού. Είναι μια 
καίρια τομή, όχι μόνο για την οργάνωση και εκπαίδευση των εθελοντών μας, αλλά 
και για την ανάπτυξη του εθελοντικού πνεύματος στην κοινωνία. 
 
Κι εδώ θέλω να σταθώ. Πολλοί από εσάς έχετε μια εξαιρετική εμπειρία επί του 
πεδίου. Η εμπειρία σας αυτή θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα για την εκπαίδευση των νέων 
εθελοντών. Χρειαζόμαστε τη γνώση σας αυτή. Και η εκπαίδευσή σας θα είναι και μια 
ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών.  
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Σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, χρειάζεται να γίνουμε πιο συστηματικοί. Γι’ αυτό θα 
προχωρήσουμε το Μητρώο των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για ένα 
πολύ σημαντικό θέμα που η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε ανά 
πάσα στιγμή, άμεσα διαθέσιμο ένα μητρώο άρτια οργανωμένο. Ένα μητρώο που να 
αποτυπώνει με ακρίβεια τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη 
τη χώρα, σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε Δήμο. Μέσω αυτού θα γνωρίζουμε τις 
εκπαιδεύσεις που έχει λάβει κάθε εθελοντής, τον τομέα δραστηριοποίησης του, αλλά 
και τον εξοπλισμό που διαθέτει, ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς 
συμπληρώνοντας τον εξοπλισμό σας, εφόσον χρειάζεται.    
 
Αυτό θα μας βοηθήσει όχι μόνο οργανωτικά, αλλά κυρίως επιχειρησιακά. Οι 
επιχειρήσεις απαιτούν, εκτός από εθελοντικό πνεύμα, άρτια οργάνωση και σύστημα 
για να είναι επιτυχημένες και να αποδίδουν στο 100% των δυνατοτήτων σας. Θα 
μπορούμε, λοιπόν, να προγραμματίζουμε με περισσότερη ακρίβεια τη στιγμή της 
κρίσης. Να επικαιροποιούμε τον σχεδιασμό και τις δράσεις μας, ανάλογα με τις κατά 
τόπου ανάγκες. Να θέτουμε υλοποιήσιμους στόχους. Αξιοποιώντας τη μεγάλη σας 
εμπειρία και γνώση, είμαστε σίγουροι ότι θα αναβαθμίσουμε την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων και των λοιπών φορέων Πολιτικής Προστασίας, 
όπως του Πυροσβεστικού Σώματος. Γιατί η καλύτερη συνεργασία οικοδομεί 
καλύτερα αποτελέσματα.   
 
Φίλες και φίλοι εθελοντές, 
 
Δεν είστε μόνο οι σύμμαχοί μας σε αυτή την μάχη που δίνουμε ενάντια στις 
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια, 
είμαστε μια οικογένεια. Και ως Υπουργείο, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε δίπλα σας. 
Είμαστε εδώ, με δυνατότητες μέσα από τα ευρωπαϊκά ταμεία και χορηγίες για να σας 
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουμε στην παροχή του 
ατομικού δελτίου εθελοντή, το οποίο θα προσδώσει κύρος και αξιοπιστία στο έργο 
σας απέναντι στην κοινωνία, τονώνοντας παράλληλα το αίσθημα της κοινωνικής 
ευθύνης που διέπει τον θεσμό του εθελοντισμού.  

 
Αυτό είναι το περίγραμμα της συνεργασίας μας, το πεδίο συνεργασίας μιας 
οικογένειας. Είμαστε ήδη μαζί στο πεδίο, πρέπει μόνο να συστηματοποιήσουμε τη 
συμπληρωματικότητά μας, τις κοινές μας ευθύνες.  
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προσκαλέσω - εντός του νέου έτους - σε μια ημερίδα, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα θέματα που σας απασχολούν 
και να σχεδιάσουμε μαζί τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη ενός υγιούς, 
δυναμικού, βιώσιμου δικτύου εθελοντών.  
 
Σας ευχαριστώ θερμά για ό,τι κάνετε για την πατρίδα μας.  
Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας της Πολιτικής 
Προστασίας.  
 
Δείτε το video του μηνύματος: https://www.youtube.com/watch?v=Uxce3DOT6OU 
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