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Είναι όντως µεγάλα και φορτισµένα µε συγκίνηση τα τελευταία 24ωρα. Είχαµε 
την χαρά µε τον κ. Αρχηγό να παραστούµε, πριν λίγες µέρες, στην αντίστοιχη 
εκδήλωση στον ∆ήµο Επιδαύρου. Το πρωί είχαµε την τύχη, την ευκαιρία, να 
εγκαινιάσουµε µία έκθεση µουσειακού, ιστορικού χαρακτήρα στην Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση Μαγνησίας και τώρα να βρεθούµε εδώ στο νότιο Πήλιο, για να 
παραστούµε στην τελετή αγιασµού του νέου κτιρίου που θα στεγάσει την 
Υπηρεσία µας.  

Ο κ. Αρχηγός τα είπε όλα στην τοποθέτηση του. Επιτρέψτε µου να 
συµπληρώσω, όσο µπορώ πιο σύντοµα, µε δυο-τρεις σκέψεις την προσπάθεια 
που κάνει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη.   

Η χώρα µας βρίσκεται σε µία δύσκολη στιγµή, σε µία δύσκολη κατάσταση. 
Όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες, ο καθένας  από το δικό του “µετερίζι” 
καταβάλουµε προσπάθεια να φύγουµε από τα δύσκολα και να ατενίσουµε µε 
αισιοδοξία το αύριο, το µέλλον. Σηµαντικός παράγοντας για να βγούµε από 
αυτά τα δύσκολα, είναι να υπάρχει αίσθηµα ασφάλειας, τόσο στους 
συµπολίτες µας, όσο και στους επιθυµούντες να επισκεφτούν τη χώρα.  

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, οι γυναίκες 
και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνοµίας, έχουν συµβάλει καθοριστικά στο να 
παραµείνει η χώρα ασφαλής. Ασφαλής χώρα και για τον τουρισµό, αλλά και 
για επενδύσεις. Κάτι που δυστυχώς, και η έκφραση αυτής της συµπάθειας 
είναι ειλικρινέστατη, άλλες προηγµένες µεγάλες χώρες και πρωτεύουσες µε 
πολύ πιο σύγχρονα τεχνολογικά µέσα στη διάθεσή τους, δεν µπόρεσαν να 
διασφαλίσουν, αυτό το αγαθό της δηµόσιας ασφάλειας. Η σηµερινή εκδήλωση 
έρχεται να σηµατοδοτήσει την έγνοια που έχει η Πολιτεία, στο σύνολο της, 
στο να εδραιωθεί αίσθηµα ασφάλειας στους Έλληνες, αλλά και στους 
επισκέπτες της χώρας.  

Η περιοχή σας, µία περιοχή ευλογηµένη από το Θεό, κάνει την δική της 
προσπάθεια για την τοπική της οικονοµία, αλλά συµβάλει και στην εθνική 
προσπάθεια τόνωσης της ελληνικής οικονοµίας. Ήταν αυτονόητο λοιπόν, κ. 
Αντιδήµαρχε, να συνυπολογιστεί η προσπάθεια σας και στο πλαίσιο της 
αναδιάταξης, της αναδιοργάνωσης των περιφερειακών Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνοµίας.  

Έτσι, λοιπόν, µετά και την στήριξη που είχαµε από συναρµόδια Υπουργεία και 
από διάφορους πολιτικούς εκπροσώπους, και του νοµού, στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο, είµαστε στην ευχάριστη θέση, πραγµατικά, να εγκαινιάσουµε ένα 
κόσµηµα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η συνεργασία µεταξύ της 
Ελληνικής Αστυνοµίας  και του ∆ήµου Νοτίου Πηλίου, θα συνεχιστεί.  



Μου επιτρέπεται να δεσµευτώ για δεύτερη φορά απέναντι σας και δηµόσια, 
µπορεί να µην ανοίξουµε Αστυνοµικό Σταθµό, γιατί είναι µοντέλο 
παρωχηµένης αστυνόµευσης, δεσµεύοµαι όµως, σε συνεννόηση µε τον 
Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Μαγνησίας, να λειτουργήσουµε το θεσµό του Τοπικού 
Αστυνόµου, που λειτουργεί και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν εδώ ∆ιευθυντές 
της Θεσσαλίας που έχουν στους νοµούς τους τον συγκεκριµένο θεσµό. Άρα 
λοιπόν είµαι σίγουρος ότι θα συνεννοηθούν µε τον κ. ∆ιευθυντή και σύντοµα 
θα έχουµε τη λειτουργία του θεσµού και σε αυτή τη περιοχή.  

Θέλω να µου επιτρέψετε να νιώσω ιδιαίτερη χαρά γιατί δύο νέα παιδιά, ο 
Αντιδήµαρχος και ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος, συνοµολόγησαν ότι 
υπάρχει αγαστή συνεργασία, υπάρχει µια σύµπνοια και αυτό λειτουργεί προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας.  

Έχω θητεύσει κ. Αντιδήµαρχε 16 ολόκληρα χρόνια στη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
πρώτου βαθµού. Είχα τη τιµή να θητεύσω και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Ξέρετε η δική µου η γενιά κουβαλάει πολλά λάθη. Ελπίζω και εύχοµαι µέσα 
από δυο νέα παιδιά, να έχουµε εκείνα τα καλά αποτελέσµατα που 
χρειαζόµαστε. Όσο υπάρχει διάθεση σύµπλευσης και συνεργασίας, είµαι 
σίγουρος ότι αυτά τα αποτελέσµατα θα έρθουν πολύ γρηγορότερα απ’ ότι τα 
περιµένουµε.  

Κυρίες και κύριοι 

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είπε ο κ. Αρχηγός, δε στέκεται 
στη καταστολή. Η καταστολή είναι ένα µέσο, ένα εργαλείο στη διάθεση της 
Αστυνοµίας. Αυτό που εµείς θέλουµε να προτάξουµε είναι το κοινωνικό 
πρόσηµο, ο κοινωνικός χαρακτήρας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Για αυτό 
βλέπετε ότι έχουµε αναπτύξει ένα πλέγµα δράσεων, έτσι ώστε να 
προλαβαίνουµε, να αποτρέπουµε και λιγότερο να καταστέλλουµε.  

Σε αυτή τη προσπάθεια θέλουµε τη βοήθεια όλων σας. Θέλουµε τη βοήθεια 
της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ∆ευτεροβάθµιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας.  

Θέλω να µου επιτρέψετε να κάνω µια αναφορά σε αυτά τα παιδιά, τα οποία  
είναι αυτά που κάθε µέρα εκτίθενται στον κίνδυνο. Είναι τα παιδιά της ∆Ι.ΑΣ., 
της ∆ίκυκλης Αστυνόµευσης. Μαζί µε αυτά τα παιδιά υπάρχουν και οι άλλες 
Υπηρεσίες, όπως είναι οι Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι Οµάδες Ελέγχου, η Ο.Π.Κ.Ε., η Οµάδα 
Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι 
πολλές φορές υπερβαίνουν τους εαυτούς τους. Πολλές φορές διακινδυνεύουν 
την ίδια τους τη ζωή, για να υπερασπιστούν τον συνάνθρωπο και το δηµόσιο 
συµφέρον. Πολλές φορές, όχι µε τα µέσα που θα έπρεπε να έχουν και θέλω 
δηµόσια, µια που µου δίνεται η ευκαιρία, να τους ευχαριστήσω και να 
καταθέσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες και του κ. Υπουργού.  

Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, πολλές φορές µπαίνουν µπροστά στον κίνδυνο. Η 
Ελληνική Αστυνοµία έχει θρηνήσει αρκετά θύµατα, έχει πληρώσει µε αίµα 
αυτή τη συµβολή στην εδραίωση και τη διασφάλιση του δηµόσιου αγαθού της 
ασφάλειας.  



Θέλω να τους υποσχεθώ ότι όσο µου επιτρέπουν οι δυνάµεις µου και µόλις 
ωριµάσουν οι συνθήκες, είµαι σίγουρος, ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις, στο 
σύνολό της η Πολιτεία, θα σας ανταποδώσει αυτά που σας οφείλει και αυτό 
ελπίζω να γίνει πολύ σύντοµα.  

Τέλος, είναι απόλυτα βέβαιο ότι οι περισσότερες και οι περισσότεροι από δω 
θα σκέφτεστε αν αυτή η έντονη παρουσία της Ελληνικής Αστυνοµίας θα 
υπάρξει και όταν τελειώσει αυτή η σεµνή τελετή. Σας διαβεβαιώ πως ναι. Η 
παρουσία της Ελληνικής Αστυνοµίας θα συνεχίσει να υπάρχει στην ένταση που 
πρέπει και οφείλει η Ελληνική Αστυνοµία να έχει στην περιοχή σας.  

Σας ευχαριστώ πολύ!  

 


