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Γίνεται μια προσπάθεια και σήμερα μέσω του 

Κέντρου Μελετών Ασφάλειας να συνδεθεί το έργο 

του Υπουργείου, της Αστυνομίας, η επιδίωξη 

δημιουργίας κλίματος ασφάλειας με την κοινωνική 

όψη των θεμάτων αυτών. Γιατί για πάρα πολλά 

χρόνια υπήρχε η αντίληψη ότι Αστυνομία ίσον 

καταστολή, ότι η αστυνομία είναι μόνο για να 

κυνηγάει τους παράνομους, τους κλέφτες και μέχρι 

εκεί. Πλην όμως αν δεν δημιουργηθεί το κατάλληλο 

περιβάλλον, ήπιο όπου χρειάζεται, σκληρό όπου 

χρειάζεται, για να προκόψει ο τόπος, για να 

προχωρήσει η χώρα μας, για να προχωρήσει ο λαός 

μας. Το καράβι θα πηγαίνει μονόπαντα όπως λέμε. 



Δεν θα υπάρχει το περιβάλλον αυτό που ευνοεί και 

την ασφάλεια αλλά και την προκοπή.  

Κάτω από αυτή την έννοια έχουμε μια σοβαρή 

πρόκληση. Πρέπει να δούμε τα θέματα των 

θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως τα 

προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, όπως τα 

προβλέπει ο πολιτισμός μας και ο ελληνικός και ο 

ευρωπαϊκός, όπως προβλέπονται από τα Ηνωμένα 

Έθνη, τα θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου.  

Μόνο κάτω από μια τέτοια αντίληψη θα μπορέσουμε 

να υπερασπιστούμε το αγαθό της ασφάλειας. Θα 

μπορέσουμε να επεκτείνουμε τον κοινωνικό διάλογο, 

θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους 

κοινωνικούς ετέρους. Και ειδικά από το 2006 γίνεται 

μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για ν’ ανοίξει ο 

διάλογος σε κοινωνικές ομάδες που κακώς, πολύ 

κακώς είχαν περιθωριοποιηθεί, όπως είναι οι Ρομά, 

όπου υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα που τα 

ξέρουμε, αν και χρόνια κρυμμένα και σε διάφορους 

συνοικισμούς της πόλης μας, αλλά κύρια στην 

περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου τα παιδιά δεν 



πάνε σχολείο, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά ή 

ασχολούνται με διάφορες εργασίες περιθωριακές, αν 

όχι τίποτα άλλο. Αλλά, πρέπει ν’ ανοίξουμε και τον 

διάλογο, να προσεγγίσουμε αυτές τις κοινωνικές 

ομάδες. Να δούμε, σε συνθήκες λιτότητας, σε 

συνθήκες πολύ δύσκολες, όπου το Κράτος 

προσπαθεί, η Εκκλησία έχει βοηθήσει εξαιρετικά στο 

να απαλυνθεί ο πόνος των ανθρώπων.  

Προσπαθούμε λοιπόν και πηγαίνοντας λίγο πιο 

ειδικά, γίνεται εκπαίδευση. Τα τελευταία δύο χρόνια 

έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλοί αστυνομικοί στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και στο πώς θα 

γίνεται καλύτερη προσέγγιση με αυτές τις ομάδες, με 

ηπιότερο τρόπο αλλά και δημιουργώντας ένα 

περιβάλλον ασφάλειας. Δεν μπορούμε να πούμε με 

σιγουριά ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας σε αυτές τις 

κατευθύνσεις. Πάρα πολύς δρόμος είναι ακόμη να 

διανυθεί. Πάρα πολλές προτάσεις πρέπει να 

εισακουστούν. Πρέπει να υπάρξει πραγματικός 

διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς. Ένα μικρό 

βήμα γίνεται σήμερα. Και πιστεύουμε η ημερίδα 

αυτή θα συμβάλλει με προβληματισμούς. Θα 

συμβάλει με τον διάλογο. Γι’ αυτό την 



καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να είναι  επιτυχής, 

εποικοδομητική για να δώσει σε όλους εμάς σκέψεις 

ώστε να προχωρήσουμε παραπέρα, σ’ αυτά τα πάρα 

πολύ δύσκολα ζητήματα που δεν θα πρέπει να τα 

κρύβουμε κάτω από το χαλί αλλά πρέπει να τα 

αναδεικνύουμε και να προσπαθούμε όσο γίνεται να 

βρούμε λύσεις. 

Σας ευχαριστώ πολύ.   


