Δελτίο Τύπου
Στο 2o Φόρουμ της Ολυμπίας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης: Στοχευμένες πολιτικές αντιμετώπισης
της κλιματικής κρίσης και αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021
Στο 2o Φόρουμ της Ολυμπίας συμμετείχε σήμερα ως ομιλητής ο Υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.
Το Φόρουμ, με κεντρικό θέμα «Αξιοποιώντας τη δυναμική των Πόλεων και των
Περιφερειών», εστιάζει τις εργασίες του στην παρουσίαση πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη
νέων δυνατοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε ζητήματα
προώθησης των πολιτικών συνοχής μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων. Η ενίσχυση πολιτικών βιωσιμότητας με την υποστήριξη και της ΕΕ τίθεται επίσης
προς συζήτηση, ενώ οι συμμετέχοντες καλούνται να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες σε
ένα πλαίσιο συνεργειών μεταξύ διεθνών οργανισμών, εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα,
ακαδημαϊκών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.
Με την κλιματική κρίση να καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας
των τοπικών κοινωνιών, αλλά και ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σε θέματα
πρόληψης και ετοιμότητας, η συμμετοχή του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας στις εργασίες του Φόρουμ είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ.
Ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε, απαντώντας στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Βασίλη Χιώτη:
Δημοσιογράφος: Έχουμε την τιμή να κάνουμε μια συζήτηση με έναν Υπουργό αρκετά
«φρέσκο», που μιλά σπάνια, ενώ κανονικά με όλα αυτά που μας συμβαίνουν θα έπρεπε
ίσως να μιλάει κάθε μέρα…
Υπουργός: Ευχαριστώ το Olympia Forum για την πρόσκληση. Για να είμαι ειλικρινής,
προτιμώ να μιλούν αυτά που κάνω, παρά να μιλώ εγώ. Νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το πεδίο
είναι καλύτερα να μιλούν περισσότερο οι πράξεις και λιγότερο τα λόγια.
Δημοσιογράφος: Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά στη θέση την οποία υπηρετείτε, σημασία δεν
έχουν τα λόγια, έχουν οι πράξεις, αλλά έχει σημασία και ο σχεδιασμός. Θέλω να
ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από το πιο πρόσφατο της επικαιρότητας. Μόλις χθες το
βράδυ, γνωρίζω ότι επιστρέψατε από την Κέρκυρα που χτυπήθηκε σημαντικά από την
τελευταία θεομηνία. Διάβασα τις ανακοινώσεις σας για τη βοήθεια που θα δοθεί στην
περιοχή, αλλά αυτή η θεομηνία μας δημιούργησε ένα ερώτημα. Η κλιματική αλλαγή
φαίνεται ότι κάνει πια σταθερά πιο έντονα όλα τα φαινόμενα, όπως οι πρόσφατες
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πλημμύρες που είχαμε. Και στην πλημμύρα αυτός που είναι κατεξοχήν αρμόδιος μέχρι
τώρα, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επειδή βρεθήκατε στην Κέρκυρα, αλλά άκουσα και
Δημάρχους της Αττικής να δηλώνουν περίπου ανήμποροι να αντιμετωπίσουν το νέο
φαινόμενο, θα ήθελα να μου πείτε αν η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί πια να σηκώσει αυτό
το βάρος του νέου σχεδιασμού της αντιπλημμυρικής προστασίας ή αν πρέπει να παρέμβει
ο κεντρικός κρατικός μηχανισμός για να διορθώσει αυτά που πρέπει να διορθώσει, ώστε να
μη μας βρει κανένα κανό, όπως μας έχει βρει στο παρελθόν.
Υπουργός: Θέλω να εστιάσω σε τρία σημεία σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας. Το πρώτο είναι
ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και όποιοι, για οποιονδήποτε λόγο -και αναφέρομαι
συγκεκριμένα στον Πρόεδρο Trump, ο οποίος κάποια στιγμή έλεγε ότι πρόκειται για fake
news αν θυμάστε- δεν το πιστεύουν, ας δούνε τα γεγονότα. Και η κλιματική κρίση, όπως
ορίσαμε στον τίτλο του νέου Υπουργείου, είναι επίσης εδώ, με τις επιπτώσεις της και τρέχει
με ρυθμούς ιλιγγιώδεις. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μετριάσουμε αυτές
τις επιπτώσεις. Αυτό είναι το βασικό.
Το δεύτερο σημείο έχει σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο
και ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες, όπου που ενδεχομένως κάποιος να πιστεύει ότι μπορεί
να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα αγνοώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι
αφέλεια, εγκληματική αφέλεια. Χρειάζεται το τοπικό πρόσημο. Χρειάζεται η ιδιαιτερότητα
της περιοχής. Αυτά δεν τα ξέρει κανείς καλύτερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είτε στο
επίπεδο της Περιφέρειας, είτε στο επίπεδο των Δήμων.
Αυτό σημαίνει ότι δίχως τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση της
κοινωνία των πολιτών, οποιαδήποτε πολιτική θα αποτύχει. Σας το λέω ειλικρινά από την, θα
έλεγα, πλούσια εμπειρία μου σε αυτό το κομμάτι. Χθες στην Κέρκυρα, είδαμε επί του
εδάφους ότι είχαμε καταστροφές, οι οποίες προήλθαν από τρεις διαφορετικούς λόγους. Η
Κέρκυρα έχει όντως γερασμένες υποδομές. Έπρεπε να γίνει μια προσαρμογή των υποδομών
με βάση τα νέα δεδομένα. Θα πρέπει να γίνει ένα νέο master plan που θα εκπονηθεί από
την Περιφέρεια και τους Δήμους και για οποίο θα βοηθήσει το κράτος, με βάση τα νέα
πρότυπα της κλιματικής κρίσης. Την ίδια στιγμή το φαινόμενο όντως ξεπέρασε το επίπεδο
βροχόπτωσης που ξέραμε, ακόμα και στην Κέρκυρα που είναι η περιοχή ίσως με την πιο
υψηλή βροχόπτωση στη χώρα.
Είχαμε λοιπόν πολύ υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης στην κέρκυρα, αλλά ταυτόχρονα έλειπαν
αυτές οι τρεις λέξεις που συνδέουν την κλιματική κρίση με την Πολιτική Προστασία.
Prevention, preparness και resilience. Πρόληψη -πιστεύω ότι η λέξη preparness στα ελληνικά
θέλει τρεις λέξεις- ετοιμότητα/προετοιμασία/ανταπόκριση και ανθεκτικότητα. Όλα αυτά
μαζί δημιουργούν το πιο σωστό υπόβαθρο για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις ενός τέτοιου
φαινομένου που ξεπερνά τα συνηθισμένα. Δεν τα είχαμε στην Κέρκυρα, να το
ομολογήσουμε. Όπως δεν τα είχαμε και στην Αθήνα στην περίπτωση του «Μπάλλου» και
για αυτό πήραμε κάποια -για κάποιους- ακραία μέτρα. Όμως, εάν για οποιονδήποτε λόγο
αφηνόμαστε στην τύχη των γεγονότων, με σαφείς μετεωρολογικές ενδείξεις και
επιβεβαιώνονταν οι μετεωρολογικές προγνώσεις, φοβάμαι ότι θα θρηνούσαμε επί των
ερείπιων.
Δημοσιογράφος: Ο Δήμος και η Περιφέρεια πράγματι πρέπει να έχουν τον ρόλο τους. Και ο
καλός Δήμαρχος ή ο καλός Περιφερειάρχης θα κάνει καλά τη δουλειά του. Υπάρχουν
κάποιοι όμως που δεν κάνουν και τόσο καλά τη δουλειά τους. Μήπως θα έπρεπε να
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ενισχυθεί η εποπτεία του κρατικού μηχανισμού, της κεντρικής Κυβέρνησης για τον Δήμαρχο
ή τον Περιφερειάρχη που είτε αμελεί, είτε δεν έχει τους πόρους. Γιατί αν είχαμε έναν
Δήμαρχο ή έναν Περιφερειάρχη τώρα δίπλα μας θα μας έλεγε ότι είναι ωραία αυτά που
λέμε, αλλά με τί χρήματα θα το κάνει.
Υπουργός: Έχετε δίκιο. Και εδώ μπαίνει και ο ρόλος του νέου Υπουργείου. Μέσα από το
σχεδιασμό ενός πολύ σημαντικού προγράμματος που λέγεται «ΑΙΓΙΣ» και θα αναβαθμίσει
τα θέματα Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, προνοείται να
έχουμε συστήματα τεχνολογικά εξελιγμένα που θα μας βοηθήσουν στην πρόληψη, στην
προετοιμασία.
Για παράδειγμα θα αγοραστούν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning
systems) με ανιχνευτές, θα αγοραστούν ειδικά drones. Αυτά θα παρακολουθούν τα
ευάλωτα σημεία, π.χ. στα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή και αφού
θα έχουμε το σύνολο αυτών των τεχνολογικών μέσων και σε συνεργασία με ειδικούς
επιστήμονες, να έχουμε έγκαιρη προειδοποίηση σε ποια σημεία λ.χ. πρέπει να γίνουν
καθαρισμοί.
Τώρα, στον «Μπάλλο» καταφέραμε τρία πράγματα. Καταρχάς, την Τετάρτη το βράδυ
αποφασίσαμε με όλα τα Σώματα Ασφαλείας και με την εμπλοκή του Στρατού, να κάνουμε
τα Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα. Αυτά τα Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα, όπου πάμε μας λένε
ότι λειτούργησαν πολύ καλά. Επίσης, έγινε πολύ γρήγορη διασπορά δυνάμεων στα ευάλωτα
σημεία. Ήμασταν εκεί πριν ακόμα προκύψει το φαινόμενο. Μετακινήσαμε και ανθρώπους
στην βόρεια Εύβοια και στη δυτική Αττική, σε πολύ ευάλωτες περιοχές δηλαδή, για να
προλάβουμε. Την ίδια στιγμή, στην Ελευσίνα, στον Σαρανταπόταμο, το ίδιο βράδυ
ξεκινήσαμε εργασίες με μηχανήματα από εργολάβους, αλλά και από τον Στρατό, έτσι ώστε
να έχουμε ανοιχτό το δέλτα του ποταμού στη Χαλυβουργική και να μην έχουμε πρόβλημα
πλημμύρας που θα επηρέαζε την Ελευσίνα. Πρόκειται για ενέργειες που εντάσσονται στην
προετοιμασία, στην ετοιμότητα.
Όλα αυτά βέβαια θα συγκροτηθούν, θα φτάσουν σε ένα επαρκές επίπεδο ανταπόκρισης,
αφού θα έχουμε στη διάθεσή μας όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα. Τώρα δεν τα έχουμε, το
ομολογώ. Για αυτό πρέπει να είμαστε ίσως πιο ενεργοί, ακριβώς για να μη θρηνήσουμε
θύματα. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο πιστεύω ότι η χώρα θα είναι έτοιμη να
λειτουργήσει στις τρεις καίριες λέξεις. Πρόληψη, προετοιμασία/ετοιμότητα και
ανθεκτικότητα.
Δημοσιογράφος: Νομίζω ότι κλείσαμε έναν κύκλο σε σχέση με την αντιπλημμυρική
προστασία και να πάμε σε ένα ακόμα σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, την αντιπυρική
προστασία. Αναλάβατε τα καθήκοντά σας έπειτα από μια εθνική καταστροφή, για την οποία
ακόμα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών μετρούν τις πληγές τους και δυστυχώς το κράτος
ακόμα και τώρα, αδυνατεί να σταθεί δίπλα τους στο 100%. Ακούω ότι ακόμα υπάρχουν
άνθρωποι σε σκηνές στο Αρκαλοχώρι, ακούω ότι στη βόρεια Εύβοια οι πληγές όχι απλώς
δεν έχουν κλείσει, αλλά ότι οι κάτοικοι κοιτούν τον ουρανό μέρα με την ημέρα. Θέλω να μου
πείτε πώς σχεδιάζετε την επόμενη μέρα στην Πολιτική Προστασία, ιδιαιτέρως για το
επόμενο καλοκαίρι. Ξέρετε, οι συνάδελφοί μου, οι πολιτικοί συντάκτες, όταν κάνουν μια
ανάλυση για το πότε μπορεί να έχουμε εκλογές, λένε όλοι «καλύτερα να τις κάνει πριν το
καλοκαίρι για να μην την ξαναπατήσει του χρόνου όπως την πάτησε φέτος». Αυτό το βάρος
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λοιπόν, πέφτει εξολοκλήρου στους ώμους σας και θα ήθελα να ξέρω πώς προετοιμαζόμαστε
για το επόμενο καλοκαίρι.
Υπουργός: Να μου επιτρέψετε πρώτα να υπερασπιστώ τους συναδέλφους μου, γιατί τους
είδα επί του πεδίου αυτόν τον ένα-ενάμισι μήνα που έχω αναλάβει το Υπουργείο. Ο κύριος
Τριαντόπουλος - πήγα μαζί του στο Αρκαλοχώρι και είδα πόσο μελετημένος και εξαιρετικός
είναι. Προχωρούν τα ζητήματα στεγαστικής αρωγής, οι πλατφόρμες για τους κατοίκους
Αρκαλοχώρι λειτουργούν πλήρως [ώστε να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί]. Θεωρώ
ότι στη βόρεια Εύβοια γίνεται ένα μεγάλο έργο κάτω από την καθοδήγηση του Σταύρου
Μπένου, το οποίο θα παρουσιαστεί την 1η Νοεμβρίου. Στην πρώτη μας συνάντηση με
έπεισε ότι το έργο είναι και οραματικό και ρεαλιστικό. Τα αποτελέσματα αυτής της
προσπάθειας θα τα κρίνει βεβαίως η ίδια η κοινωνία. Για το Αρκαλοχώρι -επειδή βλέπω
πολλά δημοσιεύματα και η κριτική πάντα είναι καλοδεχούμενη- αλλά θα πρέπει να
σημειώσω ότι από το δεύτερο βράδυ υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες, σπίτια για όλους όσους
ήθελαν να πάνε. Αυτοί που βρίσκονται ακόμα στις σκηνές, δεν επιθυμούν να πάνε σε
ξενοδοχεία ή σπίτια. Προτιμούν να μείνουν στις σκηνές για να είναι κοντά στο σπίτι τους.
Αυτό δεν μπορεί κανείς να τους το στερήσει.
Δημοσιογράφος: Άκουγα χθες μια ανταπόκριση ότι τα κοντέινερ που θα στεγάσουν τους
σεισμοπαθείς είναι εκεί, αλλά δεν έχουν ακόμα στεγαστεί οι σεισμοπαθείς. Γιατί;
Υπουργός: Δε θέλω να αποδώσω ευθύνες σε κανέναν. Η κυβέρνηση έστειλε τα κοντέινερ,
στέλνει συνεχώς και θα είναι εκεί για όποιον θέλει να μείνει σε αυτά. Θεωρώ όμως ότι η
μεταβατική περίοδος διαμονής ξενοδοχείων και διαμερισμάτων είναι πολύ σημαντική.
Πιστεύω ότι στο Αρκαλοχώρι- και το έζησα από την πρώτη στιγμή- εφαρμόστηκε ένα
μοντέλο πολύ σωστής ανταπόκρισης του κράτους. Σας το λέω με επίγνωση. Εκτός ίσως από
την πρώτη μέρα που είχαμε κάποια προβλήματα για να βρούμε συγκεκριμένα πράγματα,
είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από το πρώτο βράδυ οι άνθρωποι είχαν ζεστό φαγητό,
είχε ο καθένας μια στέγη και από τη δεύτερη μέρα είχαμε ξενοδοχεία, διαμερίσματα και
όλες τις δυνατότητες ώστε να μη μείνει κανείς σε σκηνή. Όσοι επομένως βρίσκονται σε
σκηνές, βρίσκονται εκεί με δική τους αποκλειστική θέληση.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα της επόμενης αντιπυρικής περιόδου - σίγουρα είναι η μεγάλη
πρόκληση. Προετοιμαζόμαστε. Ήδη μετά από την επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες, έχουμε
εξασφαλίσει τέσσερα πράγματα: Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τον κόμβο για
την περιοχή και θα σταθμεύσουν στη χώρα μας είτε ελικόπτερα, είτε άλλο υλικό από την
Ευρωπαϊκή Ένωση - με χρηματοδότηση της ΕΕ, είναι κι αυτό πολύ σημαντικό. Το δεύτερο,
ξεκινά η χρηματοδότηση των Canadair, των αεροπλάνων που μπορούν να μετακινηθούν σε
μεγάλες αποστάσεις και το πρώτο που θα αγοραστεί μέσω του rescEU, θα διατεθεί στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει δύο δωρεάν Canadair από το rescEU με ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση και άλλα πέντε με εθνικούς πόρους. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα ενισχύσει
πάρα πολύ τον εθνικό στόλο των εναέριων μέσων.
Ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε μέσω της γνωστής διαδικασίας του NSPA, μέσω του αρμόδιου
φορέα του ΝΑΤΟ δηλαδή, τις διαδικασίες για να προλάβουμε να ενοικιάσουμε αεροσκάφη
Αirtractors, καθώς και ελικόπτερα. Ξεκίνησε η διαδικασία και πιστεύω ότι θα έχουμε
περισσότερα εναέρια μέσα από ό,τι είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Και το άλλο που κερδίσαμε
από τις Βρυξέλλες, το οποίο κατά την άποψή μου βασίζεται στη λογική της Ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης, είναι το εξής: Το καλοκαίρι στην Ελλάδα θα έρθουν Πυροσβέστες από τις
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βόρειες χώρες, οι οποίοι θα βοηθήσουν τη χώρα μας, σε συνεργασία με τους δικούς μας
Πυροσβέστες. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι οι Έλληνες Πυροσβέστες είναι εξαιρετικοί και
πρέπει να αναγνωριστεί το έργο τους. Ταυτόχρονα προχωράμε στη δημιουργία ενός
σώματος Δασοπυροσβεστών. Επανέρχομαι όμως στο θέμα του λεγόμενου pilot project, του
πιλοτικού προγράμματος που συμφωνήσαμε με τον αρμόδιο Επίτροπο στις Βρυξέλλες,
σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα όπου θα εφαρμοστεί. Θα έρχονται
δηλαδή πυροσβέστες από τον ευρωπαϊκό Βορρά να βοηθούν το καλοκαίρι και Πυροσβέστες
από τον ευρωπαϊκό Νότο, θα πηγαίνουν το χειμώνα στο Βορρά για να συνδράμουν στην
αντιμετώπιση των πλημμυρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το πρόγραμμα αυτό ξεκινά
στην Ελλάδα κι αυτό είναι μια ένδειξη ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί και παρουσιάζει καινοτόμες
απόψεις στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας.
Ως προς το θέμα της εκπαίδευσης των δασοπυροσβεστών, αυτές τις μέρες θα μεταβούν
στις ΗΠΑ οι πέντε πρώτοι Πυροσβέστες μας για να λάβουν ειδική εκπαίδευση. Αν είδατε στη
συμφωνία που υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έχει ενταχθεί και η
Πολιτική Προστασία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο γεγονός γιατί σπάνια σε τέτοιες συμφωνίες
περιλαμβάνονται θέματα Πολιτικής Προστασίας. Θεωρώ ότι ήταν επιτυχία της Ελλάδας,
γιατί χρειαζόμαστε την αμερικάνικη τεχνογνωσία και συνδρομή.
Τα λέω όλα αυτά με μια βασική αρχή - η εμπειρία μου στη διαχείριση κρίσεων όταν ήμουν
Ευρωπαίος Επίτροπος, μου απέδειξε πάνω από όλα ένα πράγμα. Ότι οι επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από κανένα κράτος από μόνο του,
όσο μεγάλο κι αν είναι. Θυμάμαι στις ΗΠΑ, στις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια ή σε τυφώνες,
η ΕΕ μέσω του Copernicus, ενός εξαιρετικού συστήματος χαρτογράφησης, προσέφερε πάρα
πολλές δυνατότητες. Φανταστείτε ότι και οι ΗΠΑ ζητούν βοήθεια. Κι εμείς, αντίστοιχα,
πρέπει να ζητούμε βοήθεια, με πρώτο σημείο αναφοράς, βέβαια, την ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη. Επιμένω, λοιπόν, ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει στην αναβάθμιση της
αλληλεγγύης μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Καταφέραμε στις
Βρυξέλλες ορισμένα πράγματα και θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς θα
προσφέρουμε τη βοήθειά μας όταν μας χρειαστούν τα άλλα κράτη-μέλη και θα τη
ζητήσουμε, επίσης και μάλιστα, αν είναι δυνατόν, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς
πόρους.
Δημοσιογράφος: Πείτε μου κάτι τελευταίο. Ο οργανισμός της Πολιτικής Προστασίας
λειτουργεί ικανοποιητικά στην Ελλάδα; Έχω ακούσει ότι έχει δυο μεγάλους εχθρούς, τη
χαμηλή επιμόρφωση του προσωπικού και την απίστευτη γραφειοκρατία σε έναν μηχανισμό
που κανονικά δε θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου γραφειοκρατία. Πως τον παραλάβατε, αν
πράγματι υπάρχουν αυτές οι δυο παθογένειες κι αν μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Υπουργός: Ξεκινώντας από το δεύτερο, θα σας έλεγα με ειλικρίνεια ότι και η Πολιτική
Προστασία είναι θύμα του πώς χτίστηκε το ελληνικό Δημόσιο. Έχει πάρα πολλές
επικαλύψεις αρμοδιοτήτων κι έχετε δίκιο ότι ειδικά η Πολιτική Προστασία θα έπρεπε να
ήταν απελευθερωμένη από νομικίστικες προσεγγίσεις και εμπόδια. Δεν είναι, το ομολογώ.
Προσπαθούμε τώρα μέσα από την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του νέου Υπουργείου, στα
πλαίσια του συντονισμού και της εποπτείας, να απελευθερώσουμε την Πολιτική Προστασία
από γραφειοκρατικά κωλύματα. Θεωρώ ότι βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να την
απελευθερώσουμε. Δε λέω ότι θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι απόφαση και
εντολή του Πρωθυπουργού να δουλέψουμε πρακτικά, κι αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει
πάρα πολύ.

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

Πιστεύω, επίσης, ότι στην Ελλάδα και την Κύπρο και σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου
πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των Πυροσβεστών, των Αστυνομικών, των σωμάτων
ασφαλείας. Ακούω δηλώσεις ότι σβήστηκε μια πυρκαγιά. Η πυρκαγιά δεν σβήστηκε μόνη
της, την έσβησαν οι Πυροσβέστες. Πρέπει να τους αποδώσουμε αυτή την αναγνώριση.
Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε μας δήλωση πρέπει να ξεκινάει από αυτή την αναγνώριση. Ο
αμερικάνικος τρόπος σκέψης σε αυτό το θέμα είναι πολύ σωστός. Ο Πυροσβέστης στις ΗΠΑ
έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Αυτή την αναγνώριση της προσφοράς πρέπει,
λοιπόν, να αποδώσουμε κι εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ότι χρειάζονται
επιμόρφωση, αυτό είναι βέβαιο. Γι’ αυτό ξεκινάμε με αυτούς τους πέντε Πυροσβέστες μας
που θα εκπαιδευτούν και θα εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους επιπλέον 50. Αυτός θα είναι ο
πρώτος πυρήνας. Σας ευχαριστώ.
Δείτε το Video: https://bit.ly/3aZPbJ6

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

