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«Η σηµερινή είναι µια σηµαντική ηµέρα. Όχι µόνον για την τοπική κοινωνία, όχι 
µόνον για το Αστυνοµικό Τµήµα Νοτίου Πηλίου, αλλά για ολόκληρη την Ελληνική 
Αστυνοµία. 

Γιατί, η σηµερινή τελετή, η τελετή αγιασµού-εγκαινίων του κτιρίου στο οποίο 
στεγάζεται πλέον το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής δεν σηµατοδοτεί, απλώς, το 
χρονικό γεγονός της µεταστέγασης της συγκεκριµένης Υπηρεσίας σ΄ένα καλύτερο, 
ανακαινισµένο και περισσότερο λειτουργικό κτίριο. 

Η σηµερινή τελετή αγιασµού - εγκαινίων σηµατοδοτεί, νοηµατοδοτεί και επικυρώνει 
κάτι πολύ πιο σηµαντικό, κάτι πολύ πιο αναγκαίο όχι µόνον για την Ελληνική 
Αστυνοµία, όχι µόνον για το ∆ήµο Νοτίου Πηλίου αλλά για τη χώρα µας, για κάθε 
οργανωµένη κοινωνία, για κάθε λαό. 

Κι αυτό δεν είναι άλλο από τη συνεργασία, τον κοινό προσανατολισµό, την αµοιβαία 
αποδοχή, τη συνοχή, τη σύµπραξη της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της 
τοπικής κοινωνίας σε µία προσπάθεια να εξασφαλίσουν για τους πολίτες τις 
στοιχειώδεις υποδοµές για την ασφάλεια και την προστασία τους. 

- Τυπικά-συµβολικά, η κοινή αυτή προσπάθεια εκφράζεται µε τη σηµερινή 
τελετή. 

- Ουσιαστικά, εκφράστηκε και αποτυπώθηκε στις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν από τους κρατικούς φορείς και το ∆ήµο, για την παραχώρηση, 
την ανακαίνιση και γενικά την εξασφάλιση των υποδοµών στέγασης και 
λειτουργίας του Αστυνοµικού Τµήµατος Νοτίου Πηλίου. 

Σήµερα, λοιπόν, σ΄ αυτόν εδώ το χώρο, στο αστυνοµικό κατάστηµα Νοτίου Πηλίου 
επικυρώνονται τυπικά : 

-η απόφαση της Πολιτείας να συνεχίσει να εξασφαλίζει για την τοπική κοινωνία την 
προστασία και την ασφάλεια που αναµφίβολα δικαιούται· µέσω της λειτουργίας του 
τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος και της παραχώρησης από το Υπουργείο 
Οικονοµικών της κτηριακής υποδοµής για τη στέγαση του, 

-η πρόθεση του δήµου Νοτίου Πηλίου να στηρίξει την προσπάθεια της Ελληνικής 
Αστυνοµίας και να υπερασπιστεί την απαίτηση των πολιτών για τη διατήρηση 
µόνιµης αστυνοµικής παρουσίας στην περιοχή· συνδράµοντας υλικά στην ανακαίνιση 
–διαµόρφωση των χώρων του νέου αστυνοµικού καταστήµατος και ενισχύοντας 
ηθικά το προσωπικό της τοπικής Υπηρεσίας, αλλά και όλων όσοι υπηρετούµε το 
Αστυνοµικό Σώµα, µέσω των πρωτοβουλιών και των προσπαθειών που εκδηλώθηκαν 
από πλευράς του, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναζήτησης της καλύτερης δυνατής 
λύσης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του τοπικού Αστυνοµικού 
Τµήµατος, 



-η αναγνώριση, από την τοπική κοινωνία, του έργου και της προσφοράς της 
Ελληνικής Αστυνοµίας στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών και η 
βούληση των κατοίκων του δήµου Νοτίου Πηλίου να συνδράµουν την προσπάθεια 
του Αστυνοµικού Τµήµατος της περιοχής τους. 

Είµαι ευτυχής, ως Αρχηγός του Σώµατος, για την ευρεία αποδοχή, τη στήριξη και την 
εµπιστοσύνη που εκφράζουν οι τοπικές κοινωνίες στην Ελληνική Αστυνοµία και στο 
προσωπικό της. 

Είµαι ευτυχής που οι πολίτες, ιδίως οι πολίτες της Ελληνικής περιφέρειας, 
συντάσσονται στην προσπάθειά µας να διατηρήσουµε και να ενισχύσουµε το επίπεδο 
εσωτερικής  ασφάλειας της χώρας µας. 

Αυτό δείχνει πως κερδίζουµε το «στοίχηµα». Το «στοίχηµα» της συµφιλίωσης, της 
αµοιβαίας αποδοχής και εµπιστοσύνης, της σύµπραξης της Αστυνοµίας µε την 
κοινωνία. Κι αυτό φαίνεται πλέον να παγιώνεται στην αντίληψη και τη συνείδηση 
όλων. 

Αυτός, άλλωστε, είναι ο βασικός µας στόχος, η προτεραιότητά µας. Να πείσουµε τον 
πολίτη, το συνάνθρωπό µας, µε το έργο, την προσφορά και την εν γένει 
συµπεριφορά µας, πως είµαστε πάντοτε δίπλα του, πάντοτε κοντά του, πάντοτε 
έτοιµοι να ανταποκριθούµε στις ανάγκες και τις προσδοκίες του. 

Αυτό ακριβώς καλώ τον διοικητή και το προσωπικό του Αστυνοµικού Τµήµατος 
Νοτίου Πηλίου να συνεχίσουν να πράττουν. 

Να είναι πάντα δίπλα στους συνανθρώπους µας, στους συµπολίτες τους, στην 
κοινωνία του δήµου Νοτίου Πηλίου. Εκπληρώνοντας την αποστολή τους µε ζήλο, µε 
αξιοπρέπεια, µε υπευθυνότητα. 

Αποτελεσµατικά και ανθρώπινα. Όπως ακριβώς απαιτούν οι πολίτες και όπως οι 
υπηρεσιακές εντολές αλλά και η ίδια η συνείδησή τους επιτάσσει. 

Αξιοποιώντας, για το σκοπό αυτό, τις δυνατότητες που το νέο αστυνοµικό 
κατάστηµα στο οποίο στεγάζεται πλέον η Υπηρεσία τους εξασφαλίζει. 

Είµαι βέβαιος πως θα ανταποκριθούν στο ακέραιο στα καθήκοντα και στις 
υποχρεώσεις τους, ανταποδίδοντας µε το έργο τους την εµπιστοσύνη και τη στήριξη 
της τοπικής κοινωνίας. 

Επιτρέψτε µου, ολοκληρώνοντας αυτές τις λίγες σκέψεις που είχα τη χαρά να 
µοιραστώ µαζί σας, να ευχαριστήσω το δήµαρχο του δήµου Νοτίου Πηλίου κύριο 
Νίκο Φορτούνα για τη συνεισφορά του, τα µέλη του δηµοτικού Συµβουλίου για τη 
συνδροµή του δήµου στη διαµόρφωση-ανακαίνιση του αστυνοµικού καταστήµατος, 
το Υπουργείο Οικονοµικών για τη δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου στο οποίο 
στεγάζεται πλέον το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής σας και βεβαίως τους κατοίκους 
του δήµου Νοτίου Πηλίου για την εµπιστοσύνη και την αγάπη τους προς την 
Ελληνική Αστυνοµία. 

Σας ευχαριστώ». 


