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(Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, 

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων) 

 

Μακαριώτατε, 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, 

 

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

 

Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, 

 

Κύριε Διευθυντά του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, 

 

Εκλεκτές και εκλεκτοί ομιλητές, 

 

Κυρίες και κύριοι: 
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      Επιτρέψτε μου, καταρχήν, να ευχαριστήσω 

τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Κέντρου 

Μελετών Ασφάλειας (Κ.Ε.Μ.Ε.Α) για την 

πρόσκλησή τους και  να τους συγχαρώ για τη 

διοργάνωση αυτής της Ημερίδας. 

 

    Μιας ημερίδας που με τη βοήθεια των 

εξαιρετικών ομιλητών θα μας επιτρέψει να 

προσεγγίσουμε από ένα άλλο, ίσως, πρίσμα αλλά 

με ολοκληρωμένη, σίγουρα, ματιά ένα εξαιρετικά 

σημαντικό ζήτημα : 

 

- την κοινωνική όψη των θεμάτων ασφάλειας. 

 

    Γιατί, μπορεί στην αντίληψη του μέσου πολίτη 

το στερεότυπο της ασφάλειας να μην περιλαμβάνει 

ή να περιλαμβάνει ως δευτερεύον συστατικό τις 

κοινωνικές παραμέτρους του ζητήματος, όμως η 

αντικειμενική αλήθεια, η καθημερινή 

πραγματικότητα είναι, μάλλον, διαφορετική. 

 

     Ειδικά σ’ αυτό το σύγχρονο, πολύπλοκο, 

διαρκώς μεταβαλλόμενο και ολοένα πιο απαιτητικό 

περιβάλλον που ζούμε, ο κοινωνικός παράγοντας 

είναι, και επιβάλλεται να είναι, βασικό στοιχείο των 

στρατηγικών που επιλέγονται και των δράσεων 
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που εκδηλώνονται για την προστασία και την 

ασφάλεια της κοινωνίας και των πολιτών. 

 

    Σε μία εποχή, λοιπόν, που: 

 

- οι πολεμικές συγκρούσεις σε πολλές και μάλιστα 

εγγύς της χώρας μας περιοχές, συνεχίζονται, 

- η προσφυγική-μεταναστευτική κρίση βρίσκεται 

σε έξαρση, 

- η τρομοκρατική απειλή, συχνά-πυκνά, ρίχνει την 

αποκρουστική της σκιά σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη, 

- το οργανωμένο έγκλημα σ’ όλες σχεδόν τις 

μορφές του διευρύνεται, με τα διεθνικά του 

χαρακτηριστικά να ενισχύονται και τις συνέπειές 

του να «ακρωτηριάζουν» τις εθνικές οικονομίες και 

να πληγώνουν τις κοινωνίες, 

- η βαθειά οικονομική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές 

και τις ανοχές των πολιτών, 

- τα φαινόμενα της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, 

του κοινωνικού αποκλεισμού, του απομονωτισμού 

και της περιθωριοποίησης είναι έκδηλα σε πολλές 

εκφάνσεις της καθημερινότητας, 

 

   σε μία εποχή που η εξασφάλιση της 

σταθερότητας, της προστασίας και της ασφάλειας 

συνιστά όχι απλώς θεσμική υποχρέωση των 
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κρατικών αρχών επιβολής του νόμου αλλά 

κυρίαρχη απαίτηση των πολιτών, είναι προφανές 

και αυταπόδεικτο πως ένα σύγχρονο περιβάλλον 

εσωτερικής ασφάλειας βρίσκεται, εκ των 

πραγμάτων, σε μία διαρκή αλληλοδιαδραστική 

σχέση με την κοινωνία. 

 

    Από την ουσιαστική αυτή παραδοχή προκύπτει 

ότι ο βασικός στόχος της στρατηγικής εσωτερικής 

ασφάλειας πρέπει να είναι η επιλογή ενός 

προτύπου ασφάλειας το οποίο θα ενσωματώνει, σ΄ 

ένα επίπεδο αρμονικής ισορροπίας, τόσο τις 

αναγκαίες επιχειρησιακές δράσεις για την επιβολή 

του νόμου όσο και την τήρηση των κανόνων και 

την εκδήλωση παράπλευρων προς την εκπλήρωση 

της κύριας αποστολής των αστυνομικών αρχών 

πρωτοβουλιών, που αφορούν στον απόλυτο 

σεβασμό των ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων των πολιτών και την εξυπηρέτηση 

της κοινωνικής τους καθημερινότητας. 

 

    Είναι η ίδια αυτή παραδοχή, οι ίδιες, 

αυτονόητες, διαπιστώσεις που σε γενικές γραμμές 

εμπεριέχονται στη στρατηγική εσωτερικής 

ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Δηλαδή : 

- εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας επί τη βάσει 

σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
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διεθνούς προστασίας, του κράτους δικαίου και της 

ιδιωτικής ζωής, 

 

- προστασία όλων των πολιτών, χωρίς εξαιρέσεις 

και διακρίσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα 

στα περισσότερα ευάλωτα άτομα, στα θύματα 

εγκληματικών πράξεων, καθώς και στα άτομα που 

χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης και προσοχής, 

 

- διαφάνεια της αστυνομικής δράσης και 

υποχρέωση λογοδοσίας του προσωπικού για 

πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, 

 

- διάλογος, ως μέσο επίλυσης των διαφορών, 

σύμφωνα με τις αρχές της ανεκτικότητας, του 

σεβασμού της προσωπικότητας και της ελευθερίας 

της έκφρασης, 

 

- αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ 

των κρατών, ως βασικός κανόνας επιτυχούς 

συνεργασίας και καθοριστικός παράγοντας για την 

αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων 

ασφάλειας. 

 

      Η στρατηγική κατεύθυνση της Ελληνικής 

Αστυνομίας είναι εναρμονισμένη απόλυτα με εκείνη 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, επειδή η 

ιδιοσυγκρασία του Έλληνα και ως εκ τούτου και 

του Έλληνα αστυνομικού ως αναπόσπαστου 

μέλους της Ελληνικής κοινωνίας, εμπεριέχει σε 

υψηλό βαθμό τα στοιχεία της ευαισθησίας, της 

αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο και, επιτρέψτε 

μου τη χρήση των όρων, του φιλότιμου και της 

ανθρωπιάς, τα στοιχεία αυτά αντανακλούν, κατά 

κανόνα, και στη συμπεριφορά του κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του, γεγονός που 

συμβάλλει σημαντικά στη συντονισμένη 

προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διαμόρφωση 

μιας νέας αντίληψης στον αστυνομικό Οργανισμό. 

 

     Μιας αντίληψης με κύρια χαρακτηριστικά την 

εξωστρέφεια προς την κοινωνία, την επικοινωνία 

και τη συνεργασία με τον πολίτη, τη συμμετοχή 

στην κοινωνική καθημερινότητα, την προστασία 

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 

      Είναι προφανές, πως η Αστυνομία αποτελεί 

έναν κοινωνικό θεσμό. Ένα θεσμό προορισμένο να 

υπηρετεί την κοινωνία και τον πολίτη. 

 

     Κι ως κοινωνικός θεσμός οφείλει να λειτουργεί 

και να ενεργεί έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο. 
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    Συνεπής στην υποχρέωσή της η Ελληνική 

Αστυνομία, στοχεύει να δημιουργήσει ένα νέο 

σύγχρονο πρόσωπο, να καταξιωθεί ακόμη 

περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών, να 

ανταποκριθεί με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και 

ανθρωπισμό στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις 

των πολιτών. 

 

   Με λίγα λόγια, η Ελληνική Αστυνομία καλείται να 

συνεχίσει και να αναβαθμίσει την αδιάλειπτη 

δράση και τη συνεχή προσφορά της προς την 

κοινωνία και τον άνθρωπο· και στο πλαίσιο αυτό, 

στην προσπάθειά της αυτή, πρωτοβουλίες όπως η 

σημερινή Ημερίδα του Κέντρου Μελετών 

Ασφάλειας συμβάλλουν αποφασιστικά. 

 

   Γιατί, δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν 

προβληματισμοί να διατυπωθούν σκέψεις και 

προτάσεις, να αναδειχτούν στην ευρύτερη 

κοινωνική τους διάσταση όλα τα ζητήματα που 

αναπόσπαστα συνδέονται με την αποστολή και τη 

δράση των αρχών επιβολής του νόμου και 

προστασίας του πολίτη. 

 

   Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην 

ευρύτερη συλλογιστική που αναπτύσσεται, 

αναφορικά με την κοινωνική διάσταση των 
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θεμάτων ασφάλειας, όλων των φορέων που 

εμπλέκονται ή ευαισθητοποιούνται στο 

συγκεκριμένο ζήτημα, σχηματίζεται μια κοινή 

αντίληψη ως προς την προσέγγιση και την 

κατανόησή του και διευκολύνεται η δια ζώσης 

επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

κρατικών Υπηρεσιών, της Εκκλησίας, των 

κοινωνικών φορέων και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, γεγονός που ενισχύει τη μεταξύ 

τους συνεργασία, στοιχείο απαραίτητο για τη 

διαμόρφωση περιβάλλοντος εσωτερικής ασφάλειας 

και προστασίας. 

 

     Ενός περιβάλλοντος, όπου η αστυνομική δράση 

που εκδηλώνεται στο πλαίσιο της εξασφάλισης των 

απαραίτητων συνθηκών ομαλότητας, ευνομίας και 

ασφάλειας διέπεται από τους κανόνες της 

νομιμότητας του ανθρωπισμού, του σεβασμού της 

αξίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της 

αξιοπρέπειας, της ίσης μεταχείρισης, της 

αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης· χωρίς 

προκαταλήψεις, χωρίς παρεκκλίσεις, χωρίς 

διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

 

         Επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας το 

χαιρετισμό μου να ευχαριστήσω και πάλι τον 

Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Κέντρου Μελετών 
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Ασφάλειας για την πρόσκλησή τους και να τους 

συγχαρώ για την οργάνωση της εξαιρετικής αυτής 

Ημερίδας, καθώς και τους ομιλητές και 

συμμετέχοντες σ’ αυτήν. 

 

    Είμαι βέβαιος πως τα συμπεράσματα που θα 

εξαχθούν θα είναι ανάλογα της σπουδαιότητας του 

θέματος της Ημερίδας και θα συνεισφέρουν 

ουσιαστικά στη βελτίωση της στρατηγικής και των 

αυτοτελών ή συμμετοχικών δράσεων που 

εκδηλώνονται από την Ελληνική Αστυνομία αλλά 

και τους άλλους συναρμόδιους φορείς στο πλαίσιο 

της κοινωνικής τους αποστολής. 

 

     Εύχομαι σε όλους υγεία, καλοτυχία και δύναμη, 

ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για έναν 

κόσμο περισσότερο ασφαλή, μια κοινωνία πιο 

δίκαιη, πιο ανθρώπινη.                            

 

                                             Σας ευχαριστώ. 

 


