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Μεγάλη µέρα η σηµερινή και είναι µεγάλη µέρα όχι επειδή βρεθήκαµε στη 
διαδικασία εγκαινίων µιας έκθεσης. Η έκθεση θα αποτελέσει, έτσι και αλλιώς, 
σελίδα της τοπικής ιστορίας της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μαγνησίας. Το 
σηµαντικότερο είναι ότι βρεθήκαµε σήµερα εδώ, γιατί κάποιοι άνθρωποι, έξω από 
την υποχρέωση τους, έξω από τα καθήκοντα τους τα αστυνοµικά, τα αυστηρώς 
επιχειρησιακά, ασχολήθηκαν και δηµιούργησαν αυτή την όµορφη έκθεση.  

Είναι πέρα από την ευθύνη που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία. Είναι στο 
περίσσευµα του χρόνου τους. Είναι παράλληλα µε την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Αυτό κατά την γνώµη µου είναι το όµορφο, είναι το µεγάλο, είναι αυτό που 
εισπράττουµε σήµερα εµείς και νιώθουµε αυτή τη µεγάλη ικανοποίηση.  

Ο κ. Αρχηγός, στο µεστό του λόγο, επιγραµµατικά, συνοπτικά, σας είπε τι έχει 
γίνει τα τελευταία χρόνια. Σας µίλησε για τα προεδρικά διατάγµατα του 2016, του 
2017 και ένα που ετοιµάζεται, όπως είπε ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής κ. Καραίσκος. 
Τι δηλαδή; Κατοχυρώνουµε στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, τη µεγάλη 
κοινωνική, πρωτίστως, προσφορά του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας.  

Γιατί ξέρετε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς πολλές φορές η προσπάθεια που γίνεται 
από την Αστυνοµία αµαυρώνεται και ακυρώνεται από επιλεκτικές εικόνες που 
προβάλλονται, δηµιουργώντας την αίσθηση, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες, ότι η 
Αστυνοµία είναι µόνο για καταστολή.   

∆εν είναι αυτός ο ρόλος της Αστυνοµίας. Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι 
να αποτρέπει, να προλαµβάνει, και αν χρειαστεί βεβαίως, συνταγµατικά είναι 
κατοχυρωµένο έτσι και αλλιώς, να καταστέλλει. Αλλά υπάρχουν βήµατα που 
πρέπει να γίνουν. Αυτή εδώ λοιπόν η έκθεση µπορεί να λειτουργήσει ως 
«γέφυρα» ανάµεσα στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας και στην µαθητιώσα 
νεολαία της τοπικής κοινωνίας, και γιατί όχι της Περιφέρειας και ακόµα πιο έξω 
από την Περιφέρεια.  

Να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ένστολους 
συνεργάτες µου, γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνοµίας, να δείξουν αυτό 
που πραγµατικά παράγουν, που µε ρώτησαν οι φίλες και φίλοι δηµοσιογράφοι 
των τοπικών Μέσων Ενηµέρωσης, αν υπάρχει εδραιωµένο το αίσθηµα ασφάλειας 
και τους είπα κάτι πολύ απλό.  

Κοιτάξτε η χώρα µας είναι σε µία δύσκολη φάση. Περνάµε, όπως οι περισσότερες 
χώρες, δύο πολύ µεγάλες κρίσεις. Οικονοµική-δηµοσιονοµική, την βιώνουµε στο 
πετσί µας όλοι. Προσφυγικό-µεταναστευτικό, είµαστε η πρώτη χώρα που 
υποδέχεται τα µεγάλα αυτά κύµατα, αλλά, δόξα τω θεώ, και µε την βοήθεια 



αυτών των παιδιών δεν έχουµε κρίση ασφάλειας στην Ελλάδα, όταν κρίση 
ασφάλειας αντιµετωπίζουν µεγάλες χώρες, ευρωπαϊκές, σύγχρονες χώρες µε 
πλούσιο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, µε όλα τα µέσα που διαθέτουν, έτσι και αλλιώς, 
σε σχέση µε εµάς, οι Αστυνοµίες αυτών των χωρών.  

Βεβαίως υπάρχει και η βοήθεια και άλλων παραγόντων και του Θεού, αλλά ας µην 
υποβαθµίζουµε τη συµβολή της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος 
στην προσπάθεια να παραµείνει η χώρα ασφαλής. Μια χώρα ασφαλής και για 
τουριστικό προορισµό, αλλά και για χώρα επενδύσεων. Είναι µια προσπάθεια που 
πρέπει να στηριχθεί από όλους τους Έλληνες από όλες τις Ελληνίδες. Είπα στους 
φίλους δηµοσιογράφους και δράττοµαι της ευκαιρίας να το πω και σε εσάς.  

Ξέρετε η ασφάλεια, το δηµόσιο αγαθό της ασφάλειας δεν είναι αποκλειστική, ή 
µάλλον δεν είναι µοναδική ευθύνη της Ελληνικής Αστυνοµίας, είναι ευθύνη και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Είναι ευθύνη και του 
απλού πολίτη, ο οποίος πρέπει να συµβάλλει και εκείνος µε τις µικρές ελάχιστες 
δυνατότητες του, αλλά να συµβάλλει. Πώς; Εάν ακολουθήσει τις οδηγίες, τις 
κατευθύνσεις των αστυνοµικών οργάνων.  

Θα ήθελα πάρα πολύ να ζούµε στη δεκαετία του ‘60 του ‘70, που κοιµόµασταν τα 
βράδια µε ανοιχτά παράθυρα. Έχει περάσει αυτή η περίοδος, δυστυχώς θα πρέπει 
να κλείνουµε τις πόρτες και να παίρνουµε όλα εκείνα τα µέτρα για να 
ασφαλίζουµε και τα σπίτια µας και τις περιουσίες µας. Αυτό είναι τεράστια 
βοήθεια στην Ελληνική Αστυνοµία, σε εµάς.  

Το να βάλει ο ∆ήµος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο φωτισµό στις πλατείες είναι 
αποτρεπτικό για να δηµιουργηθεί η µικροµεσαία παραβατικότητα. Είναι τεράστια 
η συµβολή τους στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και η Ελληνική Αστυνοµία.  

Σεβασµιότατε, η σηµαντική βοήθεια σας από τους ιερείς, όταν στο κήρυγµα τους, 
το κυριακάτικο, λένε το αυτονόητο στους χριστιανούς, στους ευλαβείς 
χριστιανούς, που είναι στην εκκλησία. Όπως, για παράδειγµα, να µην 
εξαπατώνται από επιτήδειους απατεώνες για δήθεν τροχαία ατυχήµατα, στα 
οποία ισχυρίζονται ότι µπορούν να µεσολαβήσουν. 

Αυτή η βοήθεια για µας είναι πολύτιµη. Άρα, αριθµώντας µερικά µόνο από αυτά 
που συµβαίνουν στην καθηµερινότητα µας, θέλω να αναδείξω και να αποδείξω, 
δεν ξέρω αν τα κατάφερα, ότι µόνοι µας δεν φτάνουµε. Μόνοι τους οι Ελληνίδες 
και Έλληνες αστυνοµικοί δεν φτάνουν. Χρειαζόµαστε τη συµπαράσταση σας, τη 
βοήθεια σας.  

Τέλος, ειπώθηκε ότι ίσως είναι η µοναδική έκθεση. Όχι. Υπάρχουν και άλλες 
τέτοιες προσπάθειες και νοµίζω ότι πρέπει να το πούµε, µπορεί να µην έχουν τη 
µορφή που έχει η έκθεση αυτή αλλά υπάρχουνε Μουσεία, για παράδειγµα στο 
Ρέθυµνο, που είναι αναξιοποίητο και θα το αξιοποιήσουµε.  

 



Υπάρχουν στην Καρδίτσα και βεβαίως στη ∆ράµα, µε όπλα κ.τ.λ. Αυτή η 
προσπάθεια, θέλει ο κ. Αρχηγός, µε τη στήριξη της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να πάρει µια πιο συγκροτηµένη µορφή, έτσι 
ώστε η ελληνική κοινωνία και οι επιµέρους τοπικές κοινωνίες να έχουν τη 
δυνατότητα να βλέπουν, να απολαµβάνουν αυτόν το πλούτο, που δεν είναι απλά 
ένας πλούτος που δηµιουργεί ένα θετικό συναίσθηµα αλλά µας µαθαίνει την 
Ιστορία µας. Και όποιος λαός µαθαίνει και δεν αγνοεί την Ιστορία του, δε χάνεται.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  


