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Όταν το 2015, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, στη σύγχρονη, πλέον, αστυνοµική ιστορία της 
χώρας µας, ο θεσµός της εµφανούς αστυνόµευσης µε χρήση ποδηλάτου, δεν 
ήταν λίγοι εκείνοι που αντιµετώπισαν µάλλον µε σκεπτικισµό και απαισιοδοξία 
την καινοτόµο αυτή πρωτοβουλία, αµφισβητώντας ίσως την 
αποτελεσµατικότητα και την επιτυχία του εγχειρήµατος. 

Σήµερα, δυόµιση, περίπου, χρόνια µετά, είµαι βέβαιος πως η αµφισβήτηση και ο 
σκεπτικισµός εκείνων που πρόβλεπαν ως πιθανή την αποτυχία της 
πρωτοβουλίας αυτής έχουν αντικατασταθεί από την παραδοχή πως η χρήση, η 
αξιοποίηση του ποδηλάτου ως µέσου ενίσχυσης της αστυνοµικής παρουσίας 
στις αστικές και τουριστικές, ιδίως, περιοχές ήταν µια εξαιρετική επιλογή, µια 
εξαιρετική απόφαση. 

Γιατί αυτά τα δυόµισι χρόνια που µεσολάβησαν, από το Σεπτέµβριο του 2015 
µέχρι σήµερα, η δράση εµφανούς αστυνόµευσης µε χρήση ποδηλάτων 
παγιώθηκε, κέρδισε την εµπιστοσύνη των πολιτών και τα ευµενή σχόλια των 
ξένων επισκεπτών και εντάχθηκε ως απαραίτητο συστατικό στο βασικό 
επιχειρησιακό σχεδιασµό αρκετών Υπηρεσιών, αναδεικνύοντας την ανάγκη 
επέκτασης του προγράµµατος και σε άλλες περιοχές.  

Όµως, εκείνο που πραγµατικά αναδείχτηκε και επιβεβαιώθηκε µέσω του 
επιτυχηµένου έργου των οµάδων εµφανούς αστυνόµευσης µε τη χρήση 
ποδηλάτου, είναι οι στέρεες βάσεις και οι εναρµονισµένοι προς τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις της κοινωνίας άξονες της πολιτικής και στρατηγικής κατεύθυνσης 
της Ελληνικής Αστυνοµίας· είναι η συλλογική αντίληψη που διέπει τη λειτουργία 
του Σώµατος και τη δράση του προσωπικού του.  

Μια αντίληψη που θέλει τον αστυνοµικό δίπλα στην κοινωνία και στον πολίτη, 
που εντάσσει την προστασία και την εξυπηρέτηση και του ξένου επισκέπτη στις 
βασικές υποχρεώσεις του αστυνοµικού Οργανισµού, που προτάσσει την 
πρόληψη από την καταστολή, που επιλέγει την ήπια αστυνόµευση ως βάση του 
επιχειρησιακού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας και των Υπηρεσιών της. 

Η αποδοχή από την κοινωνία της ήπιας, εµφανούς, προληπτικής αστυνόµευσης 
µε τη χρήση ποδηλάτου, επικυρώνει αµετάκλητα την ορθότητα των επιλογών 
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Επιβεβαιώνει την 
άποψη πως οι πολίτες επιθυµούν την παρουσία του αστυνοµικού όχι µόνον στις 
κρίσιµες στιγµές που είναι απολύτως απαραίτητη η κατασταλτική του 
παρέµβαση αλλά, πρωτίστως, στην καθηµερινότητά τους.  

 



Είναι αυτονόητο, άλλωστε, πως η συνεχής καθηµερινή αστυνοµική παρουσία και 
η αποτελεσµατική προληπτική δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας, µειώνει 
δραστικά τις πιθανότητες να καταστεί αναγκαία η κατασταλτική της παρέµβαση, 
καθώς η πρόληψη αποθαρρύνει - αποτρέπει την εκδήλωση εγκληµατικών 
ενεργειών. Παράλληλα, ενισχύει το αίσθηµα ασφαλείας των ξένων επισκεπτών 
και συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τουρισµού και κατ΄ επέκταση 
στην ενδυνάµωση της οικονοµίας σε µια δύσκολη δηµοσιονοµικά περίοδο. 

Συνεπώς, αν πετύχουµε στην πρόληψη δεν θα είναι αναγκαίος ο µέγιστος 
βαθµός καταστολής. Αυτό επιδιώκουµε συνεχώς, αυτό σηµατοδοτεί και η 
σηµερινή µας παρουσία σήµερα εδώ. Να ενισχύσουµε την πρόληψη, να 
προσφέρουµε στον πολίτη µεγαλύτερη ασφάλεια, να αποδείξουµε στην 
κοινωνία πως αφουγκραζόµαστε τον παλµό, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις της. 

Γιατί η επέκταση της δράσης της εµφανούς αστυνόµευσης µε χρήση ποδηλάτων 
σε δέκα (10) ακόµη πόλεις ανά την Ελλάδα, πέραν των επτά (7) πόλεων όπου 
ήδη εφαρµόζεται µε επιτυχία ο θεσµός, αποτελεί, ασφαλώς, επιλογή της 
πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας΄ όµως όχι µονοµερή, 
όχι αυθαίρετη, αλλά  εδραιωµένη στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των 
τοπικών κοινωνιών επιλογή. 

Με την παρουσίαση, λοιπόν σήµερα, των νέων ποδηλάτων που θα 
κατανεµηθούν σε υφιστάµενες και νεοσυσταθείσες οµάδες εµφανούς 
αστυνόµευσης ανά την Ελλάδα, ανακοινώνεται επίσηµα η επέκταση του 
προγράµµατος σε Σπέτσες, Καστοριά, Χαλκίδα, Μυτιλήνη, Χίο, Ρέθυµνο, 
Ηράκλειο, Τρίκαλα, Λευκάδα και πιθανότατα στην Ύδρα και διαµορφώνεται, 
παράλληλα, η προοπτική περαιτέρω επέκτασης του και σε πολλές άλλες 
πρόσφορες προς τούτο  περιοχές. 

Εύχοµαι στους συναδέλφους που θα συγκροτήσουν τις νέες Οµάδες εµφανούς 
αστυνόµευσης µε χρήση ποδηλάτου στις πόλεις που προανέφερα και σε όσους 
ήδη στελεχώνουν αντίστοιχες υφιστάµενες οµάδες σε άλλες πόλεις και περιοχές, 
να είναι υγιείς και δυνατοί, να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες και τις ανάγκες 
τους, να εξυπηρετούν την καθηµερινότητά τους και να ανταποδίδουν στην 
κοινωνία, µε το έργο, την προσφορά και την εν γένει κυρίως συµπεριφορά τους, 
την εµπιστοσύνη και την αγάπη µε την οποία τους περιβάλλει.  

Σας ευχαριστώ.   


