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Κυρίες και κύριοι, 

Αντιλαμβάνομαι πως η σημερινή είναι μια σημαντική ημέρα για το δήμο Γεωργίου 

Καραϊσκάκη· για την τοπική κοινωνία· για τους πολίτες αυτού του ιστορικού 

τόπου. 

 

Όμως, η ημέρα αυτή είναι εξίσου σημαντική και για την Ελληνική Αστυνομία. Η 

συμβολική παρουσία, σήμερα, εδώ της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας του 

Σώματος αυτό ακριβώς αποσκοπεί να αναδείξει: 

 

Τις ιδιαίτερες παραμέτρους που καθιστούν την εκδήλωση αυτή ως ένα ξεχωριστό 

και με ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις γεγονός και όχι μια συνηθισμένη, τοπικής 

εμβέλειας και τυπικού χαρακτήρα τελετή.  

 

Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που μου δίνεται 

η ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά, την ικανοποίηση και τις προσδοκίες 

από την ίδρυση του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

 

Μιας νέας Περιφερειακής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δεν 

προέκυψε ως απλό απότοκο ενός τεχνοκρατικού οργανωτικού σχεδιασμού, αλλά 

ως αποτέλεσμα μιας ώριμης και εποικοδομητικής κοινωνικής διαβούλευσης και 

της συνεκτίμησης των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών και των 

αστυνομικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής. 

 

Είναι γεγονός πως η Ελληνική Αστυνομία, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος για την 

προστασία και την ασφάλεια των πολιτών κρατικός Οργανισμός, έχει ως βασική 

αποστολή την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την εξασφάλιση της 

ευνομίας, της κοινωνικής ειρήνης και γενικά της εσωτερικής ασφάλειας της 

χώρας. 

 

Όμως, για να μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να εκπληρώνει με επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα την εθνική και κοινωνική της αποστολή, για να μπορεί ο 

Έλληνας Αστυνομικός να στέκεται διαρκώς αρωγός και συμπαραστάτης στον 

πολίτη, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας, είναι απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη ενός ισχυρού συνεκτικού δεσμού 

μεταξύ Αστυνομίας – κοινωνίας, μεταξύ αστυνομικού και πολίτη. 
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Αυτός ο συνεκτικός δεσμός δεν είναι άλλος από την αμοιβαία κατανόηση, την 

αποδοχή, τη συνεργασία, την ειλικρίνεια, την αλληλεγγύη. 

 

Αυτός, ο καθοριστικής σημασίας δεσμός, αυτή η εποικοδομητική αμφίδρομη 

σχέση, εγκαθιδρύεται και τυπικά, σήμερα, μ’ αυτήν εδώ την τελετή.  

 

Η Ελληνική Αστυνομία και ο δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, η Πολιτεία και η τοπική 

κοινωνία συνομολογούν, επισήμως και ανεπιφυλάκτως: 

 

- πως αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τις αστυνομικές ανάγκες της περιοχής,  

 

- πως η αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων πρέπει να στηρίζεται στη 

συνεργασία, στη σύμπνοια, στη αλληλεγγύη, 

 

- πως η ασφάλεια, η προστασία και η εξυπηρέτηση των πολιτών απαιτεί τη 

συμμετοχή και προσπάθεια όλων, 

 

- πως το Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου Καραϊσκάκη και ο δήμος Γεωργίου 

Καραϊσκάκη συμπορεύονται σε ένα δρόμο χρέους και προσφοράς προς την 

τοπική κοινωνία. 

 

Η κοινή αυτή αντίληψη, η συμπόρευση της πολιτείας και της κοινωνίας του 

δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, αποτυπώνεται κατά τρόπο απολύτως συγκεκριμένο 

και αποφασιστικό στην πρωτοβουλία της ίδρυσης και της λειτουργίας του τοπικού 

Αστυνομικού Τμήματος. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής: 

 

- η Πολιτεία, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβεβαιώνει εμπράκτως τη 

μέριμνά της για την ασφάλεια, την προστασία και την εξυπηρέτηση των πολιτών 

και στην περιοχή του δήμου  Γεωργίου Καραϊσκάκη και  

 

- ο δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη πιστοποιεί το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης 

που διακρίνει τα μέλη του Δημοτικού του Συμβουλίου, με τη δωρεάν 

παραχώρηση του κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.   

 

Η αμοιβαία στήριξη, η συναντίληψη, η ειλικρινής διάθεση συνεργασίας, η αίσθηση 

της προσφοράς προς την κοινωνία και όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που εκφράζει 

αυτή η πρωτοβουλία, συνιστούν την ειδοποιό διαφορά η οποία διακρίνει τη 

σημερινή εκδήλωση και δημιουργούν τις στέρεες βάσεις κοινωνικής ισορροπίας 

και συνοχής και τις προϋποθέσεις ευνομίας, ασφάλειας και ομαλότητας στη 

ευρύτερη περιοχή.  
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Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από καρδιάς 

το δήμαρχο κύριο Περικλή Μίγδο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 

βεβαίως τους κατοίκους του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για την προσφορά 

τους, την υποδοχή που μας επιφύλαξαν και τη συμπάθεια που εκδηλώνουν προς 

την Ελληνική Αστυνομία. 

 

Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα· παράλληλα όμως 

ενισχύει το αίσθημα της ευθύνης και την υποχρέωσή μας να καταβάλλουμε κάθε 

δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούμε και να ανταποδώσουμε με 

το έργο μας την εμπιστοσύνη σας. 

 

Κι αυτό είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε. 

 

Η κοινωνία, οι πολίτες, η Πολιτεία, προσδοκούν και απαιτούν μια Αστυνομία 

σύγχρονη, αποτελεσματική, εξωστρεφή και ανθρώπινη. Έτσι ακριβώς όπως την 

οραματιζόμαστε κι εμείς· και το νεοσύστατο Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου 

Καραϊσκάκη αναπόσπαστο μέρος μιας τέτοιας Αστυνομίας, είμαι βέβαιος πως, θα 

αποτελέσει. 

 

Θέλω, λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτές τις λίγες σκέψεις που μοιράστηκα μαζί σας, 

να ζητήσω από το διοικητή και το προσωπικό του νέου Αστυνομικού Τμήματος 

να εκπληρώνουν την αποστολή τους με επαγγελματισμό, με συνέπεια, με 

υπευθυνότητα μα κυρίως με ανθρωπιά, στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, 

προστατεύοντας και εξυπηρετώντας τους πολίτες, συνεργαζόμενοι με το δήμο και 

τους τοπικούς φορείς, για την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής.  

 

Σας ευχαριστώ. 


