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Το 1985 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 5η Δεκεμβρίου ως τη
Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη,
αποτίνοντας φόρο τιμής στην εθελοντική προσφορά, που εκδηλώνεται καθημερινά
ανά την υφήλιο και ευγνωμοσύνη στα ευεργετήματά της για την ανθρωπότητα.
O φετινός εορτασμός της 5η Δεκεμβρίου φέρει το εμβληματικό σύνθημα: «Οι
εθελοντές ενεργούν πρώτοι. Εδώ. Παντού» (“Volunteers Act First. Here
Everywhere”), ως ένδειξη αναγνώρισης της άμεσης και καίριας επέμβασης των
εθελοντών για τη διάσωση αλλά και την υποστήριξη των ανθρώπων που βάλλονται
την ώρα της κρίσης.
Η εθελοντική δράση, σήμερα όσο ποτέ, αναδεικνύεται κρίσιμη για την
διασφάλιση αλλά και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης όλων μέσα σε κοινωνίες
ευάλωτες απέναντι στις καταστροφές. Το πρόσφατο παράδειγμα της εκδήλωσης των
καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων στη Δυτική Αττική αλλά και σε άλλες
περιοχές της χώρας μας, αποτέλεσε πεδίο ανάπτυξης σπουδαίας εθελοντικής
δράσης η οποία στο πρόσωπο του κάθε εθελοντή, που διέθεσε εαυτόν με
αλτρουισμό και αυταπάρνηση, λαμβάνει μια υπόσταση άκρως ευεργετική για την
τοπική κοινότητα που δοκιμάζεται σκληρά. Ομοίως και σε κάθε αντιπυρική περίοδο
η εθελοντική δραστηριότητα αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας έγκαιρης
και αποδοτικής επέμβασης προς όφελος της δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας,
ιδίως όμως στην αποφασιστική συμβολή διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδησης
και οικολογικής δράσης για την ευρύτερη κοινωνία.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) έχοντας την ευθύνη της
ανάπτυξης του συστήματος του εθελοντισμού στο πεδίο των εκτάκτων αναγκών
χαιρετίζει την σημερινή ημέρα και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την μεγάλη
αύξηση του εθελοντικού κινήματος στη χώρα, γεγονός που αποδεικνύει το ενεργό
ενδιαφέρον των πολιτών να συμβάλλουν στη θωράκιση του συστήματος πολιτικής
προστασίας ως ενταγμένοι εθελοντές στα μητρώα της Γ.Γ.Π.Π. και του
Πυροσβεστικού Σώματος.
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