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ΤΣΟΥΒΑΛΑ 

Όταν το Σεπτζμβριο του 2005 ςυςτάκθκε το Κζντρο Μελετϊν Αςφαλείασ (ΚΕ.Μ.Ε.Α.), 
προκειμζνου να αξιοποιθκεί θ γνϊςθ, θ εμπειρία και θ δυναμικι που απζκτθςαν οι Αρχζσ 
αςφαλείασ τθσ χϊρασ μασ ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των μζτρων 
αςφαλείασ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ τθσ Ακινασ το 2004, όλοι μποροφςαν να εικάςουν, 
ουδείσ όμωσ να εγγυθκεί πωσ ο νεοςφςτατοσ αυτόσ επιςτθμονικόσ, ερευνθτικόσ και 
ςυμβουλευτικόσ φορζασ, λίγα χρόνια αργότερα κα είχε εξελιχκεί ςϋ ζνα εγνωςμζνου 
κφρουσ και διαρκϊσ αναβακμιηόμενθσ προοπτικισ διεκνζσ κζντρο παραγωγισ ςκζψθσ και 
διάχυςθσ γνϊςθσ ςε κζματα αςφάλειασ. Αυτό ζμελλε να το αποδείξει ο χρόνοσ και βεβαίωσ 
οι ικανότθτεσ και οι προςπάκειεσ όλων όςοι με ηιλο, με υπευκυνότθτα και όραμα 
ςυνζβαλλαν ςτθν λειτουργία και τθν ανάδειξθ του ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Σιμερα ζντεκα (11), περίπου χρόνια από τθν ίδρυςθ του, το ΚΕ.ΜΕ.Α. ζχει αυτοδικαίωσ 
προςδιορίςει και κατοχυρϊςει το ρόλο και τθν κζςθ του, ωσ ιδιαιτζρου ειδικοφ βάρουσ 
μθχανιςμοφ υποςτιριξθσ, όχι μόνον ςτο εςωτερικό αλλά και ςτο ευρφτερο διεκνζσ 
περιβάλλον εμπλουτίηοντασ ςυνεχϊσ και επεκτείνοντασ το πεδίο των δραςτθριοτιτων του. 
Με τθν ςυςςωρευμζνθ, πλζον, εμπειρία, με τθν ειδικι τεχνογνωςία των ςτελεχϊν του, με 
τισ ςυνεργαςίεσ που αναπτφςςει ςε Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, το ΚΕ.ΜΕ.Α. 
διαδραματίηει εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο ςτον κρίςιμο και υπό τισ παροφςεσ μάλιςτα 
ςυνκικεσ κακοριςτικό τομζα τθσ αςφάλειασ. 
Η εκπόνθςθ και εκτζλεςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων και μελετϊν για κζματα εςωτερικισ 
αςφάλειασ, ο ςχεδιαςμόσ μεκόδων και πρακτικϊν ςτθν άςκθςθ αντεγκλθματικισ πολιτικισ, 
θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςε εκνικό επίπεδο και διεκνζσ επίπεδο ςϋ ζνα ευρφτατο φάςμα 
αντικειμζνων κοινοφ ενδιαφζροντοσ, θ υποςτιριξθ διαδικαςιϊν ςυνοριακισ ςυνεργαςίασ, 
θ οργάνωςθ και διεξαγωγι ςυνεδρίων, θ πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων και θ 
παροχι πιςτοποιθμζνων εκπαιδεφςεων ςε κζματα αςφάλειασ, αποτελοφν ζνα ενδεικτικό 
αλλά απολφτωσ αντιπροςωπευτικό περίγραμμα των δραςτθριοτιτων και κατϋ επζκταςθ του 
ρόλου του ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Η ςυνειςφορά του ΚΕ.ΜΕ.Α. ςτο ζργο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ είναι ςθμαντικι, κακϊσ 
προςφζρει πολφτιμα ςτοιχεία ςτο ςχεδιαςμό τθσ επιχειρθςιακισ δράςθσ του Σϊματοσ, 
ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν επιμόρφωςθ και τθν αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων του προςωπικοφ και εξελίςςεται ςϋζνα πλαίςιο αμοιβαίασ κατανόθςθσ και 
αρμονικισ ςυνεργαςίασ. 
Είμαι απολφτωσ βζβαιοσ πωσ το ΚΕ.ΜΕ.Α. κα ςυνεχίςει με τθν ίδια επιτυχία το ςθμαντικό 
του ζργο, κα εξακολουκιςει να διευρφνει το ρόλο και τθν προοπτικι του και κα 
επαναλαμβάνει τακτικά πρωτοβουλίεσ όπωσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ διοργάνωςθ τθσ 
κερινισ Ακαδθμίασ, μιασ μορφισ εκπαίδευςθσ που εγκαινιάηει νζεσ μεκόδουσ και 
πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ αναγκαίασ περιοδικισ επιμόρφωςθσ του αςτυνομικοφ προςωπικοφ 
και δθμιουργεί μεγάλεσ προςδοκίεσ αναφορικά με τθν ςυμμετοχι των ςτελεχϊν του 
Σϊματοσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ δράςθ και βεβαίωσ τθν αξιοποίθςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ 
ςτον ευαίςκθτο χϊρο τθσ αςφάλειασ.  
Καλι Επιτυχία.  
 


