Δελτίο Τύπου
Τελετή υποδοχής και ενημέρωσης πολιτικής ηγεσίας στο νέο
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή υποδοχής και ενημέρωσης της νέας πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, τον απερχόμενο
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, καθώς
και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου, οι οποίοι
καλωσόρισαν τον νέο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο
Στυλιανίδη, καθώς και τον νέο Υφυπουργό, Ευάγγελο Τουρνά.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ανέφερε στην
τοποθέτησή του:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι Αρχηγοί, κύριε Γενικέ, αγαπημένε μας Καθηγητή
Σωτήρη Τσιόδρα, είσαι το πρόσωπο που όλοι οι Έλληνες τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
ταυτιζόμαστε μαζί σου γιατί έχεις συμβολίσει εξαιρετικά μια δύσκολη μάχη που έχει
πέσει στις πλάτες όλων μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι για πρώτη φορά σε αυτό το αμφιθέατρο.
Γνωρίζετε ότι για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, η ασφάλεια και η δημόσια υγεία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, γι’
αυτό τον λόγο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όλο το προηγούμενο
διάστημα αναβαθμίστηκε και τυπικά και ουσιαστικά και όλοι εσείς εδώ έχετε
εκπληρώσει ένα σπουδαίο και δημιουργικό έργο, σε μια σειρά μάχες και
αναμετρήσεις που δώσατε με σημαντική επιτυχία, γιατί έχετε συμβάλει καθοριστικά
στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
Την περίοδο που υπηρέτησα ως Υπουργός Εσωτερικών είχα τη χαρά και στη
δυνατότητα να συνεργαστώ πάρα πολύ στενά με τον επικεφαλής αυτής της
υπηρεσίας, τον Υφυπουργό, τον Νίκο Χαρδαλιά, με τον οποίον με συνδέει πέραν όλων
των άλλων μια παλαιά φιλία και πάρα πολύ ισχυρή, δημιουργική σχέση. Δεν πίστευα
ποτέ ότι θα είμαι ο άνθρωπος που θα βρεθώ στη θέση να τον αποχαιρετώ, αλλά
ταυτόχρονα να εγκαινιάζουμε μια νέα περίοδο συνεργασίας. Και είναι βέβαιο ότι η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπό τη νέα της πολιτική ηγεσία, καθώς ο
Πρωθυπουργός αποφάσισε να οργανωθεί ένα νέο, ξεχωριστό ισχυρό Υπουργείο το
οποίο θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα προβλήματα της
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κλιματικής κρίσης και συνεπώς θα είναι μια νέα, πάρα πολύ ισχυρή υπόθεση, θα
πετύχει στα καθήκοντά της.
Παραδίδω, λοιπόν, και τυπικά τα καθήκοντα στον νέο Υπουργό, τον κ. Στυλιανίδη.
Είμαι βέβαιος ότι έχει όλες τις ικανότητες, όλες τις δυνατότητες και τη στήριξη όλων
μας, όλων των Ελλήνων πολιτών, για να πετύχει στα νέα του καθήκοντα. Και είμαι
αισιόδοξος ότι με τη συνεργασία όλων μας, θα πετύχει. Το μόνο που θέλω να σας
διαβεβαιώσω ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αγαπητέ συνάδελφε, είναι ότι η
αναγκαία συνεργασία που θα υπάρξει ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, καθώς στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εποπτεύει την Ελληνική Αστυνομία η οποία έχει
ξεχωριστό ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση και έχει υλοποιήσει μια σπουδαία
αποστολή όλο αυτό το διάστημα, η συνεργασία μας θα είναι στενότατη και θα
κάνουμε τα πάντα όλοι μαζί για να πετύχουμε στο στόχο. Λοιπόν, σιδεροκέφαλοι και
καλή επιτυχία!».
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, σημείωσε:
«Γεια σας κι από εμένα, κύριε Υπουργέ, κύριε νέε Υπουργέ, σας εύχομαι καλή δύναμη.
Κύριε Υφυπουργέ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριε Τουρνά, φίλε
Βαγγέλη, ξανασυναντηθήκαμε πάλι εδώ, μετά από τόσα χρόνια, αφού είχαμε
ξανασυνεργαστεί και στο παρελθόν.
Για τον νέο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, θα πω κάποια γεγονότα. Όλα ξεκίνησαν ένα
πρωί καλοκαιριού, του Ιουλίου του '19, σε μία καφετέρια στο Κολωνάκι, όπου
βρεθήκαμε και συμφωνήσαμε κάποια πράγματα μέσα σε 10 λεπτά. Κι για όλο αυτό
το όραμα και για το τι θέλαμε να κάνουμε -τουλάχιστον από το κοινό μας εδώ σήμερα
όσοι εμπλέκονταν ή όσοι έχουν σχέση με την Πολιτική Προστασία- καταλαβαίνουν τη
διαφορά. Ίσως να μην μπορέσαμε να τα κάνουμε όλα όσα είχαμε οραματιστεί, αλλά
τουλάχιστον πήραμε μια Γενική Γραμματεία από την αφάνεια, τη βγάλαμε στο
προσκήνιο, με σχέδιο, με κανόνες, με λειτουργία, με άξονες κι όλα τα υπόλοιπα. Θα
ήθελα να ευχηθώ, για να τελειώσω, στον Νίκο Χαρδαλιά να είναι γερός, δυνατός και
αυτό που θα ήθελα για εκείνον είναι να βρει περισσότερο χρόνο για τις γυναίκες της
ζωής του. Ευχαριστώ».
Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο ο απερχόμενος Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανέφερε:
«Κύριοι Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενικέ, κύριοι Αρχηγοί, φίλε Νίκο, φίλε
Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα ζεστό πρωινό του Ιουλίου όταν μετά από 4
ημέρες επιχειρήσεων διαχείρισης και αποκατάστασης ζημιών στη Χαλκιδική, μαζί με
τον Τάκη, αποτέλεσμα ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, ενός φονικού
ανεμοστρόβιλου στην ευρύτερη περιοχή, μπήκα στα γραφεία της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην οδό Ευαγγελιστρίας, στον 6ο όροφο ενός
εμβληματικού μεν αλλά τσακισμένου από το πέρασμα του χρόνου κτηρίου, εκεί στο
Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας.
Ήταν εκείνο το πρωινό που ένα μοναδικό ταξίδι ευθύνης, καθήκοντος αλλά και
δημιουργίας ξεκινούσε με οδηγό, με στόχο και κατεύθυνση την εθνική, πατριωτική
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ανάγκη της χώρας μας, η πατρίδα μας να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε κίνδυνο, σε
κάθε απειλή φυσική ή ανθρωπογενή, έτσι ώστε οι Έλληνες όχι μόνο να νιώθουν, αλλά
κυρίως να είναι ασφαλείς.
Ήταν εκείνο το πρωινό που σηματοδότησε την εκκίνηση μιας ξεχωριστής, γιγαντιαίας
επιχείρησης δημιουργίας, εγκατάστασης, οργάνωσης και λειτουργίας ενός
μηχανισμού που θα ερχόταν να θεραπεύσει κρατικές αρρυθμίες και παθογένειες
δεκαετιών που συνόδευαν το υποτυπώδες έως ανύπαρκτο μέχρι τότε σύστημα
Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας, που είχε ήδη κοστίσει εκατοντάδες νεκρούς σε
πολλές και διαφορετικές φυσικές συγκυρίες και να το αντικαταστήσει με ένα άμεσο,
ολιστικό, κάθετο σύστημα αντιμετώπισης κινδύνων, με έναν σύγχρονο Εθνικό
Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, που θα διαθέτει
διαδικασίες, μέσα, προσωπικό και στελέχη έμπειρα, ικανά και έτοιμα να
αντιπαλέψουν κάθε επιχειρησιακή πρόκληση, κάθε φυσικό κίνδυνο, κάθε δύσκολη
συγκυρία.
Ήταν εκείνο το πρωινό που συνάντησα 39 -ναι, 39, δεν ήταν παραπάνω- ανθρώπους,
στελέχη της τότε Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κουρασμένους και
απογοητευμένους από την αδιαφορία μιας πολιτείας που δεκαετίες χρησιμοποιούσε
τον όρο Πολιτική Προστασία περισσότερο ως επικοινωνιακό τσιτάτο, παρά ως
στοίχημα καθήκοντος, καταδικάζοντας μια νευραλγική υπηρεσία για τη λειτουργία
ευθύνης του κράτους, σε έναν κομπάρσο των εξελίξεων, ένα εξιλαστήριο θύμα για
καταστροφές και απώλειες ανθρώπινων ζωών που ποτέ δεν τους δόθηκε η
πραγματική ευκαιρία να σώσουν ή έστω να προστατεύσουν. 39 μοναδικά παιδιά που
όσο κουρασμένα, απογοητευμένα και θυμωμένα κι αν ήταν, διέκρινε κανείς στο
πρόσωπό τους, στο βλέμμα τους, στις συζητήσεις μας, το σθένος τους, τη διάθεσή
τους, την βούληση ψυχής τους να αλλάξουν τα πάντα, να γίνουν πρωταγωνιστές, να
δουλέψουν σκληρά για να μετουσιωθεί η εμπειρία τους, οι γνώσεις τους σε
πραγματικό αφήγημα, σε πραγματικό σχέδιο, σε μοναδικό στοίχημα αφοσίωσης και
καθήκοντος. Και οι 39 μέρα με τη μέρα, μήνα με τον μήνα, έγιναν όλο και
περισσότεροι.
Ήταν εκείνο το πρωινό του Ιουλίου που ξεκίνησαν όλα. Ένα ξεχωριστό ταξίδι 112
εβδομάδων, 784 ημερών, έως τις 31 Αυγούστου 2021. Ένα ξεχωριστό ταξίδι, 112
εβδομάδων, 784 ημερών, που το όραμα και το σχέδιο του Πρωθυπουργού μας και
της κυβέρνησης για την Πολιτική Προστασία της χώρας, ένα ολιστικό σχέδιο που είχε
μελετηθεί, εκπονηθεί και συμφωνηθεί πολύ πριν την ετυμηγορία του ελληνικού λαού
στις 7 Ιουλίου του 2019, πήρε σάρκα και οστά μέσα από συγκεκριμένο οδικό
χάρτη, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, παρά την παγκόσμια πανδημία, παρά τις
πρωτοφανείς πολλαπλές καθημερινές προκλήσεις.
Ένα ξεχωριστό ταξίδι που αντιμετωπίσαμε μαζί, όλα όσα η χώρα δεν είχε
αντιμετωπίσει αθροιστικά εδώ και δεκαετίες και που οι γυναίκες και οι άνδρες της
Πολιτικής Προστασίας, τα ξεχωριστά στελέχη μας της Πυροσβεστικής, των Ενόπλων
Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ, του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ, των εθελοντών μας ήταν πάντα εκεί.
Αγέρωχα, γενναία, αφοσιωμένα στελέχη σε όλη τη χώρα που αψηφούσαν κάθε
κίνδυνο και αγωνίζονταν νύχτα μέρα για την ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη
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περιουσία και ναι και για τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας. Ήταν εκεί, ήμασταν
εκεί, ήμασταν όλοι μαζί εκεί.
Και όλοι μαζί αυτές τις 784 ημέρες αντιμετωπίσαμε 23.360 πυρκαγιές: 4.313 το 2019
από τις 7 Ιουλίου που αναλάβαμε, 11.798 το 2020, 7.249 το 2021 και έως τις 31
Αυγούστου. 23.360 πυρκαγιές, χωρίς καμία ανθρώπινη απώλεια. Την ίδια ώρα που η
κλιματική κρίση σε όλο τον κόσμο έδειχνε τα δόντια της. Γιατί σε αυτές τις 784 μέρες,
στην Ινδονησία χάθηκαν 16 εκατ. στρέμματα, στη Βραζιλία, στον Αμαζόνιο, 2,5 εκατ.
στρέμματα παρθένου δάσους, στη Βολιβία 9,5 εκατ. στρέμματα, στις ΗΠΑ θρηνήσαμε
νεκρούς, κάηκαν ολόκληρες Πολιτείες, στην Αυστραλία θρηνήσαμε νεκρούς, χάθηκαν
42 εκατ. στρέμματα δάσους, στην Ιταλία τώρα το 2021, με νεκρούς, στον Καναδά 5,5
εκατ. στρέμματα με νεκρούς, στη Ρωσία το 2019 μέχρι το 2021 21,5 εκατ. στρέμματα,
με νεκρούς. Και αυτή είναι η αλήθεια, ότι παλέψαμε, παλέψαμε απέναντι σε
εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες και η αλήθεια θα πρέπει να ακούγεται, να λέγεται, να
αναδεικνύεται, νa μην χάνεται πίσω από κραυγές και πυροτεχνήματα.
Και μαζί με αυτά τα παιδιά αντιμετωπίσαμε ακραίες κακοκαιρίες σε όλη τη χώρα: Τη
Διδώ στις 11 Δεκεμβρίου 2019 στην Πιερία & τη Λάρισα, τη Ζηνοβία στις 28
Δεκεμβρίου 2019 στη Βοιωτία & στην Κρήτη, τον Ηφαιστίωνα στις 7 Ιανουαρίου 2020
με θυελλώδεις ανέμους και βροχές σε όλη την χώρα, την φονική Θάλεια στις 8
Αυγούστου 2020 στην Εύβοια, τον Ιανό στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ιόνιο, στη
Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, τη Μήδεια στις 14 Φεβρουαρίου
2021 στην ανατολική Στερεά και στην Αττική.
Την ίδια στιγμή, που όλη η Ευρώπη, που όλος ο κόσμος, αντιμετώπιζε παρόμοια
περιστατικά, παρόμοιες ακραίες καιρικές καταστάσεις, με πιο πρόσφατες την
κατάσταση στη Γερμανία, όπου 180 συνάνθρωποί μας χάθηκαν, στο Βέλγιο όπου 32
συνάνθρωποί μας χάθηκαν και λίγες μέρες πριν, στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου
δυστυχώς 44 άνθρωποι χάθηκαν. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, θα το ξαναπώ, και η
αλήθεια θα πρέπει να λέγεται, να ακούγεται, να αναδεικνύεται και να μην χάνεται
πίσω από κραυγές και πυροτεχνήματα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά
φαινόμενα, που ήμασταν όλοι εκεί και ήμασταν όλοι μαζί.
Όλοι μαζί αντιμετωπίσαμε στις 19 Ιουλίου του 2019 τον σεισμό της Αττικής στη
Μαγούλα, στις 30 Οκτωβρίου του 2020 τον σεισμό στην Σάμο, στις 3 Μαρτίου του
2021 τον σεισμό στη Θεσσαλία, στον Τύρναβο. Όλοι μαζί ήμασταν εκεί, στις
πολεμίστρες μας, δίπλα στους πολίτες. Και ήταν αυτά τα στελέχη της Πολιτικής
Προστασίας που αυτές τις 784 ημέρες διέσωσαν 946 συμπολίτες μας στον Ιανό, 401
συμπολίτες μας στη Μήδεια, 116 συμπολίτες μας στη Θάλεια και 5.961 συμπολίτες
μας στο πρώτο οχταήμερο φέτος του Αυγούστου, πραγματοποιώντας 165
υποδειγματικές εκκενώσεις οικισμών, σε 7 διαφορετικά πεδία, αντιμετωπίζοντας 584
φωτιές, ναι, σε 8 ημέρες.
Γιατί τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας ήμασταν όλα εκεί. Και ήταν αυτά τα
στελέχη που μαζί με τους υγειονομικούς κράτησαν τη χώρα όρθια και εν μέσω
πανδημίας, ιχνηλατώντας με εξαίρετο επαγγελματισμό 579.931 επιβεβαιωμένα
κρούσματα, αλλά και 1.143.239 στενές επαφές που προέκυψαν από αυτά,
φιλοξενώντας 46.234 κρούσματα και στενές επαφές σε καταλύματα απομόνωσης,
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στήνοντας μέσα σε 2 μόλις μήνες 10 πρότυπα Mega Εμβολιαστικά Κέντρα: Τον
Προμηθέα, εδώ στο Μαρούσι, στο Ελληνικό, στο Περιστέρι, στη ΔΕΘ στη
Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Λάρισα, με 470
εμβολιαστικές γραμμές.
Φιλοξενώντας και υποστηρίζοντας εδώ στον Φάρο την επιχείρηση εμβολιασμού
“Ελευθερία” και οργανώνοντας μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας 21.073 αποστολές
εμβολίων σε όλη τη χώρα, με κρύο, με βροχές, με ανέμους, με χιόνια.
Εξασφαλίζοντας απρόσκοπτα 43.053.096 self-tests για τις ανάγκες των πολιτών της
χώρας και διανέμοντάς τα μέσω 102 φαρμακαποθηκών μαζί με τις Ένοπλες
Δυνάμεις σε 10.234 φαρμακεία και 41 καταστήματα super market.
Ενώ την ίδια περίοδο, από τις 20/03/2020 έως και τις 31/08/2021, 603 στελέχη μας,
οι πολεμιστές μας, οι πραγματικοί μαχητές της Πολιτικής Προστασίας, από όλα τα
Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, πραγματοποίησαν 1.551.650 ελέγχους
σε
33
πύλες
εισόδου
σε
όλη
τη
χώρα,
αψηφώντας
κάθε
οικογενειακό, κάθε επαγγελματικό, κάθε άλλο δικό τους προγραμματισμό.
Και είναι αυτή η Πολιτική Προστασία που στο διάβα, στο πέρασμα αυτών των 112
εβδομάδων, αυτών των 784 μοναδικών ημερών ενεργοποίησε και παρέδωσε ένα
ξεχωριστό και αξιόπιστο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου, το 112, που
ενεργοποιήθηκε συνολικά 181 φορές για την εκκένωση 215 περιοχών. Θυμίζω ότι οι
165 από τις 215 έγιναν μέσα σε διάστημα 8 ημερών. Και στο σημείο αυτό θέλω να
ευχαριστήσω τον Κυριάκο Πιερρακάκη και όλο το επιτελείο στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την εξαιρετική μας συνεργασία.
Είναι αυτή η Πολιτική Προστασία που εξασφάλισε 1,71 δις ευρώ από 3 διαφορετικά
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για 39 αναγκαίες όσο ποτέ παρεμβάσειςεπενδύσεις σε 4 διαφορετικούς άξονες, για τη θωράκιση της χώρας. Το πρόγραμμα
“Αιγίς” που ήδη από τον Ιούλιο έχει ψηφιστεί από τη Διυπουργική Επιτροπή και το
ΚΥΣΕΑ και που μέσα από ολοκληρωμένες και πιστοποιημένες από μεγάλους
οικονομικούς οίκους διαδικασίες, ενεργοποιείται έτσι ώστε η χώρα μας να αποκτήσει
επιτέλους όσα αυτονόητα δεκαετίες τώρα κάποιοι περιγράφουν, αναλύουν, αλλά
ποτέ δεν υλοποιούν.
Και είναι αυτή η Πολιτική Προστασία που έκανε τη χώρα μας πρωταγωνίστρια και
στην Ε.Ε., τόσο με την οργάνωση και λειτουργία της πρώτης, τονίζω
πρώτης Ευρωπαϊκής αποθήκης υγειονομικού υλικού εδώ στον Αυλώνα Αττικής,
εξασφαλίζοντας υγειονομικό υλικό 55 εκατομμυρίων και πραγματοποιώντας μέχρι
σήμερα 8 επίσημες αποστολές σε Γαλλία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία
με 5.436.700 τεμάχια υγειονομικού υλικού, όσο και με την εξασφάλιση 3,5
εκατομμυρίων για τα 415 Canadair μας, 750.000 για τη χρηματοδότηση σε
συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα του πολυπόθητου Εθνικού Σχεδίου Μείωσης
Κινδύνων Καταστροφών που, κύριοι υπουργοί, θα είναι έτοιμο τέλος του χρόνου. Και
πλέον των 2,5 εκατομμυρίων για τη δημιουργία ειδικών μονάδων δασοπυρόσβεσης,
αντιμετώπισης περιστατικών ΧΒΡΠ, αλλά και υγειονομικών αποστολών στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού.
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Είναι αυτή η Πολιτική Προστασία που αυτές τις 784 ημέρες οργάνωσε 23
ανθρωπιστικές αποστολές σε όλο τον κόσμο, για επαναπατρισμό, για αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας, εμβολίων, υγειονομικού υλικού, για αποστολή μονάδων
έρευνας και διάσωσης σε σεισμούς, σε πυρκαγιές, παντού σε όλη την Ευρώπη, σε όλη
την Ανατολική Μεσόγειο.
Για όλα αυτά νιώθω την ανάγκη να καταθέσω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, την
ευγνωμοσύνη μου σε όλα τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, σε όλη τη χώρα, που
άοκνα, με γενναιότητα, αφοσίωση, υψηλή αίσθηση καθήκοντος και
επαγγελματισμού ήταν εκεί. Δίπλα στον άνθρωπο, δίνοντας και δένοντας χέρια,
φράκτη ακλόνητο σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε απειλή της ζωής και ύπαρξής του. Σε
όλους εσάς, τους μαχητές εδώ μέσα, αλλά και εκεί έξω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Κύριοι Υπουργοί, δεν σας κρύβω ότι προσωπικά νιώθω ένα σφίξιμο στο στομάχι μετά
από 112 εβδομάδες, 784 ημέρες, μετά από 107.876 χιλιόμετρα προσπάθειας σε 64
ταξίδια στη χώρα και 10 στο εξωτερικό για τις επιχειρησιακές και οργανωτικές
ανάγκες της νέας Πολιτικής Προστασίας της πατρίδας μας και αφήνω πίσω μου αυτό
που πραγματικά αγάπησα, υπηρέτησα και αφοσιώθηκα. Όμως, θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι είμαι έτοιμος και αποφασισμένος, τιμώντας την εμπιστοσύνη του
Πρωθυπουργού μας να αναλάβω τις νέες μου ευθύνες, τις νέες προκλήσεις, τα νέα
μου καθήκοντα με το ίδιο σθένος και αυταπάρνηση σε ένα εξίσου νευραλγικό πόστο
για την πατρίδα μας, υπηρετώντας τις αρχές, τις αξίες και κυρίως τις νέες προκλήσεις
στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας.
Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που δύο εξαιρετικοί και πλούσιοι σε εμπειρίες και
γνώσεις άνθρωποι, όπως είναι ο κ. Στυλιανίδης και ο κ. Τουρνάς, αναλαμβάνουν τα
ηνία μίας τόσο νευραλγικής υπηρεσίας. Είμαι χαρούμενος, είμαι περήφανος και
πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο θέλω να σας πω ότι είμαι εδώ, δίπλα σας, για να
μπορέσω και να σας διαβεβαιώσω ότι σε κάθε στιγμή που θα το ζητήσετε, τόσο από
τη νέα μου θέση ευθύνης, αλλά κυρίως σαν ενεργός πολίτης, αλλά και σαν
εθελοντής, θα βρίσκομαι δίπλα στην προσπάθειά σας.
Σήμερα, αποχαιρετώ την Πολιτική Προστασία. Αποχωρώ και με περηφάνεια σας
παραδίδω, 784 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, τον Φάρο, τον
Άτλαντα, τον Προμηθέα, μια υπερσύγχρονη δομή, μια νέα Πολιτική Προστασία με
εξασφαλισμένους πόρους, εργαλεία και υποδομές, με δρομολογημένες όλες, μα όλες
τις απαραίτητες επενδύσεις και έναν κάθετο ολιστικό Εθνικό Μηχανισμό
Αντιμετώπισης Κινδύνων & Διαχείρισης Κρίσεων, με έμπειρα στελέχη πρώτης
γραμμής, έτοιμα στο πλευρό σας να δώσουν νέες μάχες σε κάθε πρόκληση σε κάθε
πεδίο, όπου χρειαστεί, οποιαδήποτε στιγμή.
Αποχωρώντας αφήνω πίσω ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου, μίας καρδιάς που,
θέλω να σας διαβεβαιώσω κ. Υπουργοί, ότι ποτέ δεν λύγισε, ποτέ δεν κιότεψε,
ποτέ δεν τρόμαξε μπροστά σε φλόγες, πρωτόγνωρες κρίσεις, μοναδικούς κινδύνους,
απειλές και ξενύχτια, μπροστά σε όλα όσα αντιμετώπισε η χώρα μας αυτές τις 784
ημέρες της θητείας μου.
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Αποχωρώ, νιώθοντας ότι έχω κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να δικαιώσω
την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού μας και όσων συνέβαλαν σε αυτό το υπέροχο
ταξίδι ευθύνης, καθήκοντος για τη χώρα και τις επόμενες γενιές.
Αποχωρώ ευχαριστώντας μέσα από την καρδιά μου: Τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ήταν
πάντοτε παρών και δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Τον Βασίλη Παπαγεωργίου.
Αυτή η μοναδική σχέση μας δομήθηκε στα πεδία, στα πολύ δύσκολα, στα ανείπωτα
και ξέρουμε και οι δύο μας ότι η φιλία μας θα παραμείνει ισχυρή, πέρα από
χαρτοφυλάκια, πέρα από αρμοδιότητες, πέρα από υποχρεώσεις. Τον συνοδοιπόρο
μου στα δύσκολα αυτής της πρωτοφανούς πανδημίας και καλό μου, αγαπημένο μου
φίλο, τον Σωτήρη Τσιόδρα. Το ήθος του, η αφοσίωσή του, οι αρετές του είναι
ξεχωριστές, απαράμιλλες και η συνεργασία μαζί του με έκανε καλύτερο άνθρωπο.
Την οικογένειά μου, τα κορίτσια μου, τους γονείς μου, την αδελφή μου, που τόσο
μακριά τους έμεινα, αλλά τόσο δίπλα μου και κοντά μου ήταν σε αυτό το ταξίδι.
Και, κυρίως, όλους εκείνους εδώ, στην Πολιτική Προστασία, στα συναρμόδια
Υπουργεία, στην Προεδρία της Κυβέρνησης -Γιώργο, Άκη, Θοδωρή, Θανάση, σας
ευχαριστώ- στην Πυροσβεστική, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην ΕΛ.ΑΣ., στο Λιμενικό
Σώμα, στο ΕΚΑΒ, στις εθελοντικές μας ομάδες, στην επιχείρηση "Ελευθερία", στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό που μοιραστήκαμε αγωνίες, ανησυχίες, προκλήσεις, ενώσαμε
δυνάμεις για να υπηρετήσουμε τον σκοπό, που ήταν, είναι και παραμένει ο
Άνθρωπος, η Πατρίδα μας, οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας.
Αγαπητοί μου Υπουργοί, μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι μια θητεία χωρίς
ανθρώπινες απώλειες, χωρίς καμένους οικισμούς, με λιγότερα κατεστραμμένα σπίτια
και λιγότερα καμένα στρέμματα. Σας εύχομαι δύναμη & αλλά κυρίως σας
εύχομαι τύχη. Θα είμαι δίπλα σας.
Αγαπητοί μου φίλοι, όλους όσους σήμερα σας αποχωρίζομαι, όλους εσάς που θα
μείνετε πίσω, σας αποχαιρετώ με ένα δικό μας μήνυμα, με τον δικό μας όρκο
καθήκοντος. Με τα λόγια του εθνικού μας ποιητή: “Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα
τα μάτια της ψυχής μας”. Αντίο».
Στην ομιλία του κατά την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του, ο νέος Υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, τόνισε:
«Κύριοι Υπουργοί, κύριε Γενικέ Γραμματέα, αγαπητέ συνάδελφε, Eυάγγελε Τουρνά,
κύριε Σωτήρη Τσιόδρα, Στρατηγέ κύριε Φλώρε, είμαι κακός στα πρωτόκολλα γενικώς,
γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Κυρίως απευθύνομαι στους ανθρώπους της Πολιτικής
Προστασίας.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς μας συγκίνησε όλους. Είπε αλήθειες, σκληρές αλήθειες, αλλά
αλήθειες που τις ζήσαμε άλλοι από πολύ κοντά κι άλλοι από μακριά. Τον Νίκο
Χαρδαλιά τον γνώρισα στις πρώτες εξετάσεις του RescEU το καλοκαίρι του 2019, στην
Εύβοια. Θυμάσαι Νίκο; Και θυμάμαι, πήρα τον Πρωθυπουργό με τη σχετική άνεση
που είχα λόγω μίας μακράς προσωπικής φιλίας που μας συνδέει και του είπα “θα
ήμουν πολύ χαρούμενος να είχα τέτοιον άνθρωπο στις Βρυξέλλες”. Νομίζω δεν
χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, τα είπε τόσο καλά, έκανε έναν απολογισμό που δείχνει
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 213 1510186/176/190/987/969, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr
www.civilprotection.gr
Twitter: @GSCP_GR, Facebook: @CivilProtectionGreece

ότι εδώ έχει επιτελεστεί έργο για τον ελληνικό λαό, αλλά και ως παράδειγμα στο
ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μιλάω με μία πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλες τις Πολιτικές
Προστασίες της Ευρώπης.
Εγώ τρία πράγματα θέλω να σας πω, γιατί, όπως είχε αποδείξει και η σημερινή ηγεσία
του Υφυπουργείου, οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν λίγο και έκαναν πολλά. Ένα τρανό
παράδειγμα, ο Γενικός Γραμματέας. Και όλοι εσείς, που είμαστε εδώ σήμερα για αυτή
την τελετή υποδοχής.
Το πρώτο: Η κληρονομιά του Χαρδαλιά και το πάθος του και αυτή η σφιχτή οικογένεια
της Πολιτικής Προστασίας που έχτισε θα συνεχίσει ακριβώς όπως ήταν, γιατί έδωσε
εξετάσεις και πέτυχε.
Δεύτερο: Η πρόκληση είναι μεγάλη. Ο Νίκος τελείωσε λέγοντας “καλή τύχη”. Ξέρουμε
όλοι ότι αυτή είναι μία ευχή που τη χρειαζόμαστε σε αυτό το πεδίο, κι ένας φίλος μου
από την Αμερική, παιδικός μου φίλος, μου είπε “από τη μέρα που σε γνώρισα, όπου
έχει ναρκοπέδια μπαίνεις μέσα. Τι έχεις πάθει; Είσαι addicted?”. Μου το είπε στα
αγγλικά. Δεν μπορούσα να πω κι εγώ όχι. Δεν μπορούσα να λείπω από αυτή τη μάχη,
που και ως Έλληνας της Κύπρου μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, και να συνεχίσω
αυτό το μεγάλο έργο που επιτελέστηκε εδώ.
Δύο πράγματα που έχουν σχέση με το ότι επεκτείνεται το Υπουργείο, από Υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας και σε Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, κλιματικής αλλαγής.
Πόσα να έκαναν αυτοί οι άνθρωποι τον ενάμιση χρόνο με τόσες κρίσεις; Τώρα, μέσα
από αυτές τις νέες δυνατότητες και χτίζοντας πάνω στο “Αιγίς” και πάνω στη
στρατηγική και το οργανόγραμμα που μας παρέδωσαν χθες το βράδυ με τον κύριο
Τουρνά, θα προσπαθήσουμε να επεκταθούμε πάρα πολύ στα θέματα της πρόληψης
και της ετοιμότητας, της προετοιμασίας, prevention and preparedness λέγεται στην
παγκόσμια ορολογία. Το χρειαζόμαστε γιατί η κλιματική αλλαγή ήδη μας ξεπέρασε. Ο
Νίκος παρέθεσε τι συμβαίνει στον κόσμο ολόκληρο. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα, η
ταχύτητα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο
της Πολιτικής Προστασίας, το αμυντικό, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε πολύ την
πρόληψη και την προετοιμασία και την ετοιμότητα. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τα
νέα εργαλεία που θα μας παραχωρήσει η Ελληνική Κυβέρνηση, νέες αρμοδιότητες σε
συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία να μπορέσουμε ακριβώς, ναι, να επιτύχουμε
πάρα πολλά στην πρόληψη.
Και το τρίτο, κι εδώ θα κλείσω γιατί δεν χρειάζονται πολλά λόγια: Πρέπει να
απαντήσουμε στις προκλήσεις με έργα, πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό που μου είπε
ένας φίλος: “Ο Χαρδαλιάς ήταν doer” και συνεχίζουμε έτσι. Αυτό που χρειάζεται είναι
να αντιληφθούμε ότι η Πολιτική Προστασία είναι μία αποστολή, όπως ήταν κι αυτή
την περίοδο. Αυτή η αποστολή πρέπει να συνεχίσει. Θα μείνουμε ως οικογένεια
διατηρώντας το πάθος Χαρδαλιά και επεκτείνοντας τις αρμοδιότητες για να
μιλήσουμε για την πρόληψη και την ετοιμότητα. Νομίζω εδώ πρέπει να σταματήσω
και τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσω να σας συναντήσω, όσους περισσότερους
μπορώ, για να ακούσω κι από εσάς, από πρώτο χέρι, ό,τι έχετε να πείτε μέσα κι από
τη δική σας εμπειρία, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή και να
χτίσουμε ακόμα περισσότερη, καλύτερη Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα, διότι η
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Ελλάδα, με αυτή την αρχή που έγινε, μπορεί να γίνει το πρότυπο σε όλη την Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ πολύ».
Κατά την τοποθέτησή του, ο νέος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σημείωσε:
«Kαι εγώ δύο λόγια θέλω να πω, δεν σκοπεύω να πλατειάσω. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό μας, να χαιρετήσω τον κύριο Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον
κύριο Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, τους κυρίους Αρχηγούς, τον κύριο Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον
εθνικό μας γιατρό, που τον αγαπάμε όλοι. Κυρίες και κύριοι, δεν μου αρέσουν οι
αποχαιρετισμοί, δεν είμαι καλός σε αυτά. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι αισθάνομαι
βαριά την ευθύνη αυτού που αναλαμβάνω και μετά από ένα έργο, ένα τεράστιο έργο
και μια παρακαταθήκη που μας αφήνει εδώ ο προκάτοχός μας, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς.
Έχει κάνει ένα τεράστιο έργο και σε θέματα υποδομής, λειτουργικότητας, έχει στήσει
έναν μηχανισμό που είναι ζηλευτός όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά για όλη την
Ευρώπη. Είναι ο άνθρωπος που είχε το όραμα, είχε τη θέληση, το πείσμα, την
επιμονή, την υπομονή, την ηρεμία, τη φωνή όποτε χρειαζόταν, αυτά ξέρω, και με
αυτόν τον τρόπο κατάφερε να στήσει όλο αυτό για το οποίο, όπως είπα
προηγουμένως, όλοι το θαυμάζουμε. Αισθάνομαι ευτυχής που θα έρθω να δουλέψω
σε αυτόν εδώ το χώρο. Αλλά το μεγαλύτερό του επίτευγμα, κατά την άποψή μου, είναι
ότι κατάφερε να κάνει μια ομάδα, γιατί μόνος του ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει
το βέλτιστο αποτέλεσμα. Εκείνο που χρειάζεται είναι η ομάδα, εκείνος ήταν ο
ενορχηστρωτής και είμαι σίγουρος πως έφτιαξε μια εξαιρετική ομάδα ειδικών,
ανθρώπων που ο καθένας στον τομέα του μπορεί να κάνει τη διαφορά κι όλοι μαζί
φτάσατε να φτιάξετε αυτό εδώ.
Αισθάνομαι βαριά την παρακαταθήκη, βαριά και την ευθύνη, απλά θέλω να δηλώσω
εδώ ότι όταν κλήθηκα σε αυτό το προσκλητήριο από τον κύριο Πρωθυπουργό
ανταποκρίθηκα γιατί θεώρησα ότι είναι χρέος μου να προσφέρω κι εγώ ό,τι μπορώ,
με τις γνώσεις που έχω 40 χρόνια στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε έναν καινούργιο χώρο,
με νέες προκλήσεις. Όμως προσβλέπω στη συνεργασία που θα έχουμε από εδώ και
πέρα με τον κύριο Υφυπουργό τον Νίκο Χαρδαλιά. Προσβλέπω σε αυτή τη
συνεργασία γιατί ξέρω ότι εδώ γνωρίζει την κάθε καρέκλα και τον κάθε άνθρωπο που
κάθεται εδώ και ξέρει τι έχει φτιάξει γιατί αυτός το έφτιαξε. Και πιστεύω ότι από τη
νέα του θέση, που τυχαίνει να τη γνωρίζω, γνωρίζω τα πράγματα εκεί, θα
μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Μαζί, όλοι μαζί γιατί κανείς δεν περισσεύει. Και
μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε το κάλλιστο αποτέλεσμα, αυτό που είναι το
ζητούμενο, με την καθοδήγηση του κύριου Υπουργού, ο οποίος έχει την ευρωπαϊκή
εμπειρία, τη γνώση, το πολιτικό αισθητήριο που εμείς οι στρατιωτικοί δεν το έχουμε
σε μεγάλο βαθμό, την κρίση και με τη δική του καθοδήγηση πιστεύω ότι μπορούμε
να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας και να φτάσουμε αυτόν τον χώρο, αυτή την
οντότητα εκεί που το ονειρεύτηκε ο κύριος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Γενικό μας
Γραμματέα, που επίσης τον ευχαριστώ.
Δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί γι’ αυτό θα πω “εις το επανιδείν” γιατί θα
βρισκόμαστε συνέχεια, είτε από εδώ, είτε από εκεί. Έτσι πρέπει, να περπατήσουμε
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μαζί, να πορευτούμε μαζί. Κι εδώ θα είναι πάντα ο χώρος σου, κατά την άποψή μου.
Λοιπόν, την αγάπη μας, καλή επιτυχία, θα χρειαστούμε και τη δική σου ευχή και τη
δική σου συνδρομή και την τύχη. Ευχαριστώ πολύ, συνεχίζουμε όλοι μαζί».
Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Στέφανος Κολοκούρης
ανέφερε:
«Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον
απερχόμενο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τον νυν
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, έναν άνθρωπο με όραμα, με πάθος, με
έμπνευση, έναν σκληρό μαχητή, έναν άξιο και ικανό πολεμιστή θα έλεγα. Η σκληρή
δουλειά είναι η δεύτερη φύση του. Έθεσε σε νέες βάσεις την Πολιτική Προστασία της
χώρας μας και τη δομή του Πυροσβεστικού Σώματος. Άξιος! Ένα μεγάλο “ευχαριστώ”
για τη συνεργασία μας η οποία έλαβε χώρα κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες για τον
τόπο μας. Αγαπητέ Νίκο, σου εύχομαι σιδεροκέφαλος στα νέα σου καθήκοντα και
επιτυχίες, κάτι που είναι βέβαιο πως θα έχεις και πάλι. Στη νέα ηγεσία εύχομαι από
καρδιάς καλή δύναμη με όλη μου την ψυχή. Σας ευχαριστώ».
Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, το
σύνολο της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, ο Αρχηγός ΠΣ,
Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός ΠΣ, Αντιστράτηγος Ιάκωβος
Κλεφτοσπύρος, ο Επιτελάρχης ΠΣ, Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, ο Προϊστάμενος
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης ΠΣ, Υποστράτηγος Χαράλαμπος Χιώνης και ο
Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος Χρήστος Λάμπρης.
Παρέστησαν, επίσης, ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης,
καθώς και ο Β΄ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
Αντιναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης.
Παρόντες ήταν ακόμη ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νικόλαος Παπαευσταθίου, ο
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γεώργιος-Μάριος
Καραγιάννης, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας Θεοδόσιος
Δημακογιάννης, καθώς και ο Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Σωτήρης Τσιόδρας, ενώ παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι συλλόγων
εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
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