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Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν προσπάθειες και σε μεγάλο βαθμό έφεραν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, ώστε να αλλάξει η εικόνα που είχε ο πολίτης για την αστυνομία και το ρόλο 

της.  

Σήμερα ο μέσος αστυνομικός έχει και μόρφωση και παιδεία και κοινά χαρακτηριστικά με 

αυτόν που αστυνομεύει. Η πλειοψηφία των πολιτών πλέον αντιλαμβάνονται ότι ο 

αστυνομικός είναι ένας πολίτης με στολή. Όταν είναι εκτός υπηρεσίας κάνει ότι κάνει και 

ο μέσος πολίτης. Ασχολείται με την οικογένειά του, συναντάει τους φίλους του και 

ασχολείται με τα χόμπι του. Η εικόνα πλέον δεν έχει καμία σχέση με αυτή του 

περασμένου αιώνα. Κατά την άποψή μου ο ρόλος της αστυνομίας σήμερα πρέπει να 

είναι διπλός, από τη μία πλευρά να προστατεύει τον πολίτη από το έγκλημα και από την 

άλλη να υπηρετεί τον πολίτη. Η αστυνομία με την εμφάνισή της δεν είναι μόνο για την 

ευταξία αλλά και την ενασχόληση με τον πολίτη. Αυτό το τελευταίο πρέπει να είναι και ο 

κοινωνικός της ρόλος.  

Κυρίες και κύριοι όταν ως Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, προτείναμε στην πολιτεία την 

ίδρυση του αστυνομικού τμήματος που σήμερα εγκαινιάζουμε, είχαμε στο μυαλό μας 

αυτούς τους ρόλους της Ελληνικής Αστυνομίας, την αστυνόμευση και τη στήριξη του 

πολίτη και της κοινωνίας μας.  

Κάποιος εύλογα θα θέσει το ερώτημα: Υπάρχει στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη αυτό 

που λέμε εγκληματικότητα ή παραβατικότητα ή παραβατικές συμπεριφορές; Απαντώ 

κατηγορηματικά όχι. Τολμώ μάλιστα να πω ότι τα περισσότερα σπίτια ακόμη και σήμερα 

δεν έχουν σύρτη στις αυλές τους και αν υπάρχουν καταγεγραμμένα στο αστυνομικό 

δελτίο συμβάντα, είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Αυτές τις εξαιρέσεις να 

μηδενίσουμε με την αστυνόμευση που μας προσφέρει το Αστυνομικό Τμήμα. Και ένα 

κρούσμα κλοπής για παράδειγμα αν σημειωθεί, οι επικρίσεις που δεχόμαστε όσοι 

ασκούμε διοίκηση είναι πάρα πολλές.  

 



Χρησιμοποιώντας τα λόγια μεγάλου εγκληματολόγου, η αστυνόμευση είναι σαν την 

αλυσίδα του ποδηλάτου. Όσο είναι στη θέση της, κανείς δεν ασχολείται, όταν όμως βγει 

ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως. Αυτές τις πύλες λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε για να 

έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και τα σπίτια μας ανοιχτά.  

Η πρόληψη και η προστασία επιτυγχάνονται, το πιο σημαντικό όμως είναι οι κοινωνικές 

υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πολίτες του Δήμου μας. Η παρουσία των 

αστυνομικών δίνει ανακούφιση στου κατοίκους και μία σιγουριά ότι δεν είναι μόνοι τους. 

Ο παππούς στο καφενείο θα δεχθεί από τον αστυνομικό ένα χαμόγελο και ένα φιλικό και 

γλυκό χτύπημα στην πλάτη. Ο θυμωμένος νέος θα ακούσει μία συμβουλή. Για ένα 

έκτακτο συμβάν θα υπάρχει άνθρωπος που ο καθένας μας θα μπορεί να απευθυνθεί.  

Ένα τέτοιο αστυνομικό τμήμα ονειρευτήκαμε, σχεδιάσαμε και προτείναμε και η πολιτεία 

ικανοποίησε το αίτημά μας και τους ευχαριστούμε δημόσια. 

Κυρίες και κύριοι, ο Δήμος μας έχει τις υποδομές και τα όποια προβλήματα, έχει το 

κέντρο υγείας, έχει νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ταχυδρομείο, έχει τώρα 

και το Αστυνομικό Τμήμα. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη έχει επίσης ιστορία, μνημεία, 

όμορφο φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά με μεγάλες δυνατότητες 

ανάπτυξης.  

Η δημοτική Αρχή μέσα στις τρέχουσες συγκυρίες είναι δίπλα στον δημότη και κάνει ότι 

περνάει από το χέρι της να δημιουργήσει υποδομές και να σταθεί αρωγός στις όποιες 

αναπτυξιακές δράσεις των κατοίκων.  

Κυρίες και κύριοι, το παρελθόν του δήμου μας το γνωρίζουμε όλοι, το παρόν το 

βιώνουμε καθημερινά, το μέλλον μας προβληματίζει και το λέω αυτό γιατί, για όσους 

δεν το γνωρίζουν ο δήμος μας έχει έναν από τους πιο γερασμένους πληθυσμούς  στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση.  

Ο μέσος όρος ηλικίας  ξεπερνάει τα 62 χρόνια και όπως αντιλαμβάνεστε το δημογραφικό 

πρόβλημα είναι τεράστιο. Η οικονομική κρίση θα περάσει, η δημογραφική όμως θα 

οξύνει εκτός και αν, αν αυτό που πρέπει όλοι να σκύψουμε και να απαντήσουμε γιατί αν 

δώσουμε όλοι απαντήσεις και στη συνέχεια λύσεις σε λίγα χρόνια το Αστυνομικό Τμήμα 

που σήμερα εγκαινιάζουμε δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Τι να αστυνομεύσει και ποιον να 

υπηρετήσεις όταν δεν θα υπάρχει κόσμος. Είπα πριν ότι ο δήμος μας έχει όσα χρειάζεται 

για να φύγει μπροστά και η δημοτική αρχή προς αυτή τη κατεύθυνση κάνει ό,τι μπορεί 

και μεταφέροντας ένα ακόμη στοιχείο το οποίο που έχουμε διαπιστώσει είναι και το 

επίσημο κράτος είναι δίπλα μας, είναι καθημερινά κοντά μας.  



Εξαντλεί το κάθε τι, αλλά από μόνη της η δημοτική αρχή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και 

να αντιμετωπίσει το ζήτημα της γήρανσης και της μείωσης του πληθυσμού, εδώ 

χρειάζεται η παρέμβαση και η στήριξη γενικότερα της πολιτείας. Σήμερα λοιπόν, 

δράττοντας την ευκαιρία μπορώ να διατυπώσω μπροστά σας με συντομία μία σκέψη, 

μία πρόταση που την επεξεργαζόμαστε εδώ και καιρό.  

Αφορμή στάθηκε ένα αρχείο τοπικών εφημερίδων με ρεπορτάζ εκδηλώσεων που έγινε 

στη Μεγαλόχαρη στα μέσα της δεκαετίας του ’90 με τον τίτλο «Ορεινός Αύγουστος». 

Με πρωτοβουλία του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκεί σύμφωνα με το 

ρεπορτάζ της εποχής, επισημάνθηκαν τα προβλήματα των ορεινών περιοχών κυρίως της 

νότιας Ευρώπης και των ορεινών Δήμων, όπως είναι ο δικός μας. Προτάθηκαν λύσεις, 

προτάσεις που έμειναν εδώ και χρόνια δυστυχώς στα συρτάρια.  

Προτείνω λοιπόν η κυβέρνηση δια των αρμοδίων Υπουργείων σε συνεργασία με την 

περιφέρεια Ηπείρου και του Δήμου μας να διερευνήσει τις δυνατότητες ένταξης του 

Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του 

δημογραφικού μέσα από δράσεις στήριξης για παράδειγμα όσων επιθυμούν να 

επαναπατριστούν και να εγκατασταθούν στα χωριά του Δήμου μας για να μπορέσουν να 

στήσουν τα νοικοκυριά τους και τις δουλείες τους. Αυτά τα κίνητρα θα μπορούσαν να 

είναι η επιδότηση στη στέγαση, στην ενέργεια και στην επιχειρηματικότητα.  

Τις προτάσεις αυτές στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τις κοινοποιήσουμε αρμοδίως 

τεκμηριωμένες με την ελπίδα ότι η κυβέρνηση και αυτό το θέμα θα το δει θετικά όπως 

έχει δει πάρα πολλά άλλα για την περιοχή μας. Η πρόταση μας έχει όραμα είναι δυνατή 

και είναι ρεαλιστική και να υπάρξει πολιτική βούληση τότε θα βοηθηθούν δήμοι όπως ο 

δικός μας και άλλοι πολλοί.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν και βοήθησαν για την 

δημιουργία αστυνομικού τμήματος στον Δήμο μας. Η πολιτεία ανταποκρίθηκε σε ένα 

δίκαιο αίτημα μας και δημόσια την ευχαριστούμε. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη και οι 

δημότες του καλωσορίζουν την μεγάλη οικογένεια των 22 μελών της Ελληνικής 

Αστυνομίας στα χωριά μας, υποσχόμενοι και ως γνήσιοι Ηπειρώτες, άριστη φιλοξενία, 

ευγενική συμπεριφορά και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. 


