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Με μεγάλη χαρά και κάνοντας και μία σύγκριση με την περσινή προσέλευση, 

βλέπω αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωση όχι μόνο επισήμων αλλά και 

ανθρώπων που έχουν κάποια θέση, όπως και πολιτών και στελεχών της 

αστυνομίας, νυν και πρώην, οι οποίοι ήρθαν για να τιμήσουν και να δουν.  

Αυτή η περιέργεια, αυτή η ανθρώπινη αναζήτηση, δείχνει τις δυνατότητες της 

Ελληνικής Αστυνομίας και πόσο έχει γεφυρωθεί το χάσμα με τον απλό πολίτη. 

Γιατί μόνο τότε έχουμε πραγματικό αίσθημα ασφάλειας, μόνο τότε θα 

εξυπηρετηθεί η πραγματική ασφάλεια στην κοινωνία μας.  

Όταν η αστυνομία μαζί με τον απλό πολίτη συνεργάζονται για το κοινό καλό. 

Και βλέπετε πόσο έχουν αξιοποιηθεί κάποια πράγματα, παρά τις τεράστιες 

ελλείψεις, παρά τα οικονομικά προβλήματα των τελευταίων ετών. Βλέπετε 

μπροστά σας drones, που αυτήν την στιγμή και όλη αυτή την εβδομάδα, το 

μεγαλύτερο από αυτά πετάει στη Ζάκυνθο προκειμένου να αποτραπούν 

ενέργειες κάποιων πιθανών εμπρηστών.  

Βλέπετε την τεχνολογία μέσα στο περίπτερο, αλλά και την προσπάθεια που 

καταβάλει σε καθημερινή βάση ο απλός αστυνομικός στο πεζοδρόμιο, στα 

σύνορα, όπου χρειαστεί, αλλά και στις φωτιές το τελευταίο διάστημα μαζί με 

τους πυροσβέστες, προκειμένου να αποτραπούν οι κίνδυνοι. Γιατί όσο και αν 

φαίνεται παράξενο ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 

Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας στην εδραίωση περιβάλλοντος ασφάλειας, 

είναι τεράστιος.  

«Πουλάει» ασφάλεια αυτήν τη στιγμή η Ελληνική Αστυνομία σε ένα 

περιβάλλον καθαρά εμπορικό, σε ένα περιβάλλον καθαρά οικονομικό; Ναι, 

πουλάει ασφάλεια σε μια χώρα που η Ελληνική Αστυνομία την ίδια στιγμή 

διασφαλίζει το περιβάλλον ασφάλειας, ώστε ήσυχος και αμέριμνος ο Πρόεδρος 

μιας άλλης χώρας να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας και την ίδια στιγμή 

κάνει επιχειρήσεις με τα drones, όπως είπα πριν στη Ζάκυνθο, και την ίδια 

στιγμή διασφαλίζει το περιβάλλον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης;  

 



Ναι, παρέχει ασφάλεια, «πουλάει», αν θέλετε να το πούμε εμπορικά, ασφάλεια 

η Ελληνική Αστυνομία, ώστε περισσότεροι τουρίστες σήμερα με ασφάλεια 

περνούν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος -κάτω στην Αθήνα- όπως 

μου είπε ο Διοικητής της αστυνομικής δύναμης: το αεροδρόμιο έχει σήμερα τη 

μεγαλύτερη κίνηση ακόμη και από τις καλοκαιρινές ημέρες.  

Λοιπόν για να έρχεται αυτός ο μεγάλος αριθμός τουριστών, για να έρχεται ο 

αριθμός των επιχειρηματιών να δει την έκθεση -και ελπίζουμε να επενδύσει- 

σημαίνει ότι εμπιστεύεται την χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας και 

ασφάλειας. Και εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι η Ελληνική Αστυνομία 

και είναι ο κόπος, ο ιδρώτας των αστυνομικών, των στελεχών και των απλών 

αστυνομικών που είναι στο πεζοδρόμιο για να δημιουργηθεί αυτό το 

περιβάλλον ασφαλείας.  

Και μιλάμε για ένα περιβάλλον ασφάλειας και μια χώρα που βλέπετε γύρω 

πόση έλλειψη σταθερότητας υπάρχει. Οι προσπάθειες και το απλό ερώτημα 

είναι και τι κάνουμε από δω και πέρα. Προσπαθούμε να εκσυγχρονίσουμε με 

τα χρήματα που έχουμε. Για να αναφερθώ σε μια λεπτομέρεια έχουν 

προϋπολογιστεί και μπαίνουν μπροστά από τον προϋπολογισμό της 

αστυνομίας 10.000.000 ευρώ για περιπολικά και για άλλα οχήματα. Άλλα 

12.000.000 ευρώ που είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός από ευρωπαϊκά 

κονδύλια. Και ελπίζουμε τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο για την ακρίβεια, να 

ευοδωθεί.  

Άρα γίνονται προσπάθειες με τα μέσα που έχουμε, με τον περιορισμένο 

προϋπολογισμό που έχουμε, αλλά με τον πολύ κόπο και με την εκμετάλλευση 

κάθε ευρώ, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον τέτοιο που να παρέχει, να 

«πουλάει» αν θέλετε ασφάλεια.  

Ευχαριστούμε την Ελληνική Αστυνομία και τα στελέχη, ευχαριστούμε και 

όσους ήρθατε για να τιμήσετε, να δείτε τον κόπο, την προσπάθεια, τα 

προγράμματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Και αυτή η προσπάθεια ας δώσουμε 

μια υπόσχεση ότι θα ενταθεί, θα συνεχιστεί και θα είναι πιο αποδοτική στο 

μέλλον. Σας ευχαριστώ.  

 


