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Στο σύγχρονο κόσμο, η έννοια του Πολίτη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 

συνάφεια με την έννοια της συν-ευθύνης που αναπτύσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο συλλογικής δράσης, με εμπεδωμένα τα αισθήματα συνοχής και 

αλληλεγγύης.

Τοποθετημένη μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά στον ρόλο και στην αποστολή 

των σύγχρονων Αρχών Προστασίας του Πολίτη θέτει ενώπιον των στελεχών τους 

μιας πρόκληση:

Την ανταπόκρισή τους στα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζονται από τον 
Νόμο, ως εγγυητές της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και, συγχρόνως, τη 
συνέπεια στην υπεράσπιση του δημόσιου αγαθού της ασφάλειας όλων 
ανεξαιρέτως των πολιτών, χωρίς διακρίσεις.

Είθισται τα θέματα ασφάλειας να ταυτίζονται με κατασταλτικούς μηχανισμούς για 

την αντιμετώπιση του εγκλήματος και της παραβατικότητας. Και είναι αυτή η 

εντύπωση που δημιουργεί μια απόσταση μεταξύ της κοινωνίας και των Αρχών 

Προστασίας του Πολίτη. Πριν την καταστολή όμως, η οποία είναι και επιλέγεται 

κάθε φορά ως έσχατη λύση, οι Αρχές Προστασίας του Πολίτη επιφορτίζονται με μια 

εξίσου σημαντική αποστολή, απόλυτα συμβατή με τον θεσμικό τους ρόλο: την 
πρόληψη.

Πρόληψη σημαίνει έγκαιρη παρέμβαση για την αποτροπή της γένεσης του 
εγκλήματος.



                      

Πρόληψη σημαίνει προστασία και υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων και συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια καταπολέμησης του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.

Πρόληψη σημαίνει επικοινωνία και αλληλοκατανόηση.

Πρόληψη σημαίνει «διαμεσολάβηση».

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψιν, με συναίσθηση της ευθύνης και των ειδικών 

χαρακτηριστικών της αποστολής της, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διαχείρισης 

Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στηρίζει τους 

σκοπούς του Ευρωπαϊκού Έργου PROACTIVE, εκτιμώντας ότι μέσω της 

εφαρμογής των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της υλοποίησής του (με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση 360 αστυνομικών σε όλη τη χώρα), θα 

συμβάλει τα μέγιστα στην ανάδειξη της κοινωνικής όψης των θεμάτων ασφάλειας, 

παρέχοντας, συγχρόνως, εκσυγχρονισμένα μέσα και εργαλεία για την υπεράσπιση 

του δημόσιου αγαθού της ασφάλειας όλων ανεξαιρέτων των πολιτών.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.


