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Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε 

Αρχηγέ, κυρίες και κύριοι. 
 

Ξέρουμε καλά τι γινόταν σε αυτόν τον τόπο, στην περιοχή της Ηπείρου για 
πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε καλά ότι ο κόσμος έφευγε προς την Αθήνα, τις 
μεγάλες πόλεις, στην Γερμανία, στην Αμερική, σε άλλες χώρες προκειμένου να 

βρει τρόπους επιβίωσης. 
 

Πηγαίνοντας στο σήμερα ή πηγαίνοντας δύο χρόνια πριν όταν αρχίσαμε να 
σκεφτόμαστε με πιο τρόπο μπορεί να αναδιοργανωθεί η Ελληνική Αστυνομία 
και να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο χρήσιμη στον πολίτη αλλά με όρους, 

όρους όχι ρουσφετολογικούς, όρους που δεν έχουν σχέση με χάρες, χάριν 
άλλων συμφερόντων, κοντόφθαλμων, προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τα 
σχέδια διαφόρων φορέων, διαφόρων Υπουργείων. 
 

Με την Όλγα Γεροβασίλη συζητήσαμε αρκετά για την ανασυγκρότηση των 
κρατικών δομών στην περιοχή, 'οπως και με άλλα Υπουργεία για τους δρόμους 

που ανοίχθηκαν και που πρόκειται να ανοιχτούν, αλλά και πώς μπορεί αυτός ο 
τόπος -εγκαταλελειμμένος σε πολλά σημεία του- να αναδειχθεί: Τόσο η τοπική 

οικονομία όσο και ο πλούτος της περιοχής που βρισκόταν καλά κρυμμένος 
πίσω από τις ομορφιές αυτού του τόπου. 
 

Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς μπορεί να γίνει η αναδιοργάνωση, η 
ανασυγκρότηση των Αστυνομικών Τμημάτων, των Αστυνομικών δυνάμεων. 
Μα, θα πει κάποιος, αφού δεν υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα και 

παραβατικότητα όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Δήμαρχος, η ασφάλεια 
συνδυάζεται για εμάς με την προκοπή κάποιου τόπου και με τις προοπτικές 
του κάθε τόπου και χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει προκοπή. 

 
Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι πυλώνας και σταθερότητας και  

ασφάλειας, σε ένα περιβάλλον και σε ένα περίγυρο που δεν είναι καθόλου 
ήσυχος και ήρεμος. Και είδα σήμερα στην περιοχή και στο ξενοδοχείο που 
έμενα, ανθρώπους από χώρες ευρωπαϊκές αλλά και μακρινές, είδα 

Ισραηλινούς, είδα Ολλανδούς να γυροφέρνουν εδώ με την ησυχία τους και 
χωρίς κανένα κίνδυνο στο κεφάλι τους, με τα παιδάκια τους για να δουν τις 
ομορφιές αυτού του τόπου. 

 
Κάτι που ίσως είναι αδιανόητο και για τις χώρες τους αλλά και για ευρωπαϊκές 
χώρες ακόμη και για άλλους τόπους. Κι έρχονται εδώ και να θαυμάσουν τον 

τόπο και να απολαύσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους τις χαρές αυτού του 
τόπου. Και βλέπουμε κι εμείς πόσες προοπτικές ανοίγονται για βελτίωση της 
ανάπτυξης, των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων της περιοχής και  

καινούριες προοπτικές για να μείνουν τα νέα παιδιά και να μείνουν οι νέοι 
άνθρωποι εδώ.  



 
Λοιπόν εμείς με αυτή τη λογική εγκαινιάζουμε σήμερα το Αστυνομικό Τμήμα 

του Δήμου Καραϊσκάκη: Με την προοπτική στήριξης της ανάπτυξης, την 
προοπτική να βάλουμε τη σφραγίδα ότι είναι ακόμη πιο ασφαλής αυτή η 
περιοχή ώστε να μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να απολαμβάνει αυτούς τους 

ωραίους τόπους.  
 
Θα έχετε λοιπόν από εδώ και πέρα ακόμη περισσότερη ασφάλεια άρα ακόμη 

καλύτερες συνθήκες για προκοπή. Γιατί αυτά τα συνδυάζουμε και δεν κάνουμε 
τυχαία εγκαίνια και τυχαίες ιδρύσεις Αστυνομικών Τμημάτων για 

κοντόφθαλμους λόγους και χωρίς καμία προοπτική.  
 
Εγώ εύχομαι κάθε προκοπή σε αυτό τον τόπο, τον τόπο μας αν θέλετε μια και 

η δική μου καταγωγή είναι από αυτά τα μέρη. Και πιστεύω ότι το Αστυνομικό 
Τμήμα με τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής θα συμβάλλουν ακόμη 
περισσότερο στην εδραίωση της ασφάλειας, άρα και της προκοπής αυτού του 

τόπου. 
 
Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε και για την παραχώρηση του κτιρίου και 

πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.   


