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Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδρε και Διευθυντά του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,  

Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και 

να εκφράσω τη λύπη μου που δεν μπορώ να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας 

καθώς ανειλημμένες υποχρεώσεις στην διαχείριση του κρίσιμου, τόσο για 

την πατρίδα μας, όσο και διεθνώς, προσφυγικού- μεταναστευτικού 

ζητήματος, δεν μου επιτρέπουν να συμμετάσχω στην ημερίδα του ΚΕΜΕΑ 

για την ανάδειξη της κοινωνικής όψης των θεμάτων ασφαλείας.  

Ο κοινωνικός ρόλος της Αστυνομίας είναι – ή για να το πω πιο σωστά, 

οφείλει να είναι – κάτι το αυτονόητο. Ωστόσο, ας μην εθελοτυφλούμε: 

προκαταλήψεις, στερεότυπα, άγνοια ή ελλιπής πληροφόρηση αποτελούν 

τροχοπέδη στη λειτουργία του αστυνομικού θεσμού ως αναπόσπαστου 

κρίκου της κοινωνικής αλυσίδας για την προώθηση του ευρύτερου 

κοινωνικού διαλόγου.  

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως η σημερινή 

ημερίδα του ΚΕΜΕΑ, αποκτούν βαρύνουσα σημασία, ακριβώς γιατί 

έρχονται να καλύψουν το «κενό». 

Ο ιδρυτής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Σερ Ρόμπερτ 

Πηλ, τόνισε ότι οι αστυνομικοί είναι «πολίτες με στολή». Αυτό οφείλουμε 

να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Όσο για το ρόλο της Αστυνομίας, είτε 

μιλήσω ως απόστρατος – πλέον – Αξιωματικός είτε ως Αναπληρωτής 

Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, και στις δύο περιπτώσεις θα 

υπογραμμίσω πως οφείλει να είναι πρωτίστως προληπτικός και έπειτα 

κατασταλτικός.  

Ειδικά σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της 

πολυπολιτισμικότητας και της κρίσης, τόσο οικονομικής όσο και 

μεταναστευτικής/προσφυγικής, δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την 

Αστυνομία, παρά να επιτελέσει τον καταλυτικό ρόλο που της έχουν 



αναθέσει η Πολιτεία και η κοινωνία, με επαγγελματισμό, 

αποτελεσματικότητα και άκρως ανθρωποκεντρική προσέγγιση. 

Αυτή ακριβώς η ανθρωποκεντρική διάσταση ενισχύεται και προβάλλεται 

με τον καλύτερο τρόπο μέσα από σχετικές δράσεις και προγράμματα του 

ΚΕΜΕΑ. Γι’ αυτό και η σημερινή ημερίδα αποτελεί μία ευκαιρία πρώτης 

τάξης, ώστε να έρθουν κοντά όλες οι εμπλεκόμενες Αρχές, Υπηρεσίες και 

Φορείς, να υπάρξει ένας εποικοδομητικός διάλογος και να καταστεί 

σαφής ο κοινωνικός ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, πάντα με σκοπό 

την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και αρωγής προς τους πολίτες.  

Κλείνοντας, θα ευχηθώ να ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες – αν και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, καθώς γνωρίζω πως τόσο 

ο Πρόεδρος, ο κ. Τσάκωνας, όσο και ο Διευθυντής ο κ. Γκρίζης, μαζί με 

τους άξιους συνεργάτες τους στο ΚΕΜΕΑ, θα συνεχίσουν να εργάζονται 

με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ώστε όλοι μαζί – από όποια 

θέση κι αν βρισκόμαστε στο Υπουργείο και την Ελληνική Αστυνομία – να 

πετύχουμε τους στόχους που μας θέτει καθημερινά η κοινωνία.  

Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας  

 

                                                                                                         Με εκτίμηση 

  Τζανέτος Φιλιππάκος 


