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 «Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 

Μακαριότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ της 

Ελληνικής Αστυνομίας, Σεβαστοί μου Πατέρες, 

κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Κέντρου 

Μελετών Ασφάλειας, κύριε Διευθυντά, νομίζω 

ότι είναι μια χαρούμενη μέρα σήμερα για το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όχι τόσο 

γιατί θα φέρουμε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα με 

βάση την πρωτοβουλία που αναπτύσσεται 

αλλά γιατί μας δίνεται μια δυνατότητα, να 

βρεθούμε και να συζητήσουμε επί ίσοις όροις 

αλλά και με ρεαλισμό τις προοπτικές που 

ανοίγονται έτσι ώστε αυτή η συνεργασία να 



έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για 

όλους μας.  

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Οι οδηγίες και οι εντολές του κ. Υπουργού, 

τόσο στην πυραμίδα της Πολιτικής Ηγεσίας 

όσο και στην Φυσική Ηγεσία είναι σαφείς από 

την αρχή. Εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια για να 

μπορέσουμε όχι μόνο με αστυνομικού 

χαρακτήρα δράσεις και ενέργειες να 

αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, που είναι 

πρωτίστως κοινωνικά αλλά να δούμε με ένα 

πλέγμα δράσεων πως μπορούμε να είμαστε 

στην προσέγγιση μας όσο το δυνατόν πιο 

σφαιρικοί, δηλαδή μια ολιστική προσέγγιση για 

να μην διαιωνίζονται ζητήματα που θα έπρεπε 

να είχαν λυθεί εδώ και δεκαετίες.  

Το πρώτο λοιπόν που επιχειρούμε είναι να 

είμαστε εξωστρεφείς. Το δεύτερο που 

επιχειρούμε, και εδώ θα ήθελα να 

ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκπροσώπους 

πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης, είναι η συνέργεια. Είναι γνωστό 

θέλω να πιστεύω, ότι σε αυτά τα δύο χρόνια 



δυόμιση που έχω την πολιτική ευθύνη, ήδη 

έχουμε αναπτύξει μέσω συμφώνου 

συνεργασίας μια άριστη σχέση με τους 

εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα μνημόνιο 

συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής, το 

οποίο υπογράψαμε με την κ. Δούρου, που 

αγκαλιάζει, αγγίζει μια πολύ μεγάλη γκάμα 

θεμάτων. Έχουμε ήδη υπογράψει σύμφωνα 

συνεργασίας με αρκετούς δήμους της Αττικής, 

με το δήμο Φυλής, με το δήμο Αχαρνών, να 

μην απαριθμήσω όλο αυτόν τον αριθμό των 

δήμων.  

Αυτό λοιπόν που επιδιώκουμε μέσα από την 

συνεργασία, μέσα από την συνέργεια, 

επαναλαμβάνω και πάλι, να αντιμετωπίσουμε 

στο μέτρο του δυνατού, με ολιστική διάθεση 

και προσέγγιση αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. 

Άρα λοιπόν το πρώτο εξωστρέφεια, το 

δεύτερο είναι να κάνουμε την συνέργεια και το 

τρίτο είναι αυτό που είπε ο κ. Υπουργός.  

Ξέρετε πρωτίστως, και αυτό αν δεν το ζήσεις 

από μέσα δεν μπορείς να το εντοπίσεις, η 

Ελληνική Αστυνομία έχει προληπτικό 



χαρακτήρα, όχι κατασταλτικό. Η Αστυνομία 

πρέπει να προλαμβάνει, πρέπει να αποτρέπει 

και λιγότερο να καταστέλλει. Αυτό το δόγμα, 

αυτό το μοντέλο επιχειρούμε εδώ και δύο 

χρόνια να το εδραιώσουμε, να το ενισχύσουμε 

και ξέρετε αυτό από μόνο του δεν μπορεί να 

σταθεί αν δεν υπάρχουν κοινωνικές συμμαχίες. 

Γι’ αυτό και βλέπετε ότι τα δύο τελευταία 

χρόνια έχουμε πάει σε όλες τις Αστυνομικές 

Διευθύνσεις της χώρας και προσπαθούμε μέσα 

από τέτοιου είδους διαδικασίες να 

ευαισθητοποιήσουμε όλους εκείνους που θα 

επιθυμούσαν να υπηρετηθεί αυτό το σχέδιο, 

αυτή η νέα αντίληψη. Η κοινοτική, 

συμμετοχική αστυνόμευση.  

Μόνο έτσι υπάρχει προσδοκία ότι θα αλλάξουν 

κάπως τα πράγματα, θα υπάρχει ευνομία αλλά 

και σεβασμός στα ατομικά ανθρώπινα 

δικαιώματα. Μια ισορροπία λεπτή αλλά 

συνταγματικά κατοχυρωμένη που θα πρέπει με 

προσήλωση και συνέπεια να την 

υπηρετήσουμε.  

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Κέντρο 

Μελετών Ασφάλειας γιατί στην πρόσκληση-



πρόκληση που απεύθυνε η Πολιτική Ηγεσία να 

βγούμε προς τα έξω, όχι απλώς το αποδέχτηκε 

αλλά το οργάνωσε και με άρτιο τρόπο και 

εύχομαι και ελπίζω να υπάρχει και συνέχεια. 

Καλή επιτυχία στην ημερίδα μας.»  

 


