Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας της
Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος,
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη απηύθυνε
χαιρετισμό, ενώ ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ανέγνωσε την
Ημερήσια Διαταγή
Β. Κικίλιας: «Η Αστυνομία μας, αγωνίζεται με αυταπάρνηση για την
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών μας, για το δικαίωμα στην
κοινωνική ειρήνη που εξασφαλίζει τη λειτουργία της κοινωνίας»
Πραγματοποιήθηκαν σήμερα (20.10.2014) σε όλη τη χώρα οι εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.
Παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Βασίλη Κικίλια, πραγματοποιήθηκε το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον
Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία χοροστάτησε ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης – Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος.
Στη συνέχεια της εορταστικής εκδήλωσης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας απηύθυνε χαιρετισμό και ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης
ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος
Αθανασίου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος
Ανδρεουλάκος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Σεραφείμ Τσόκας,
ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Θεόδωρος Δραβίλλας, ο Α' Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π.
κ. Παναγιώτης Κοντούλης, η Νομική Σύμβουλος του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσαφούλα Αυγερινού και οι πρώην
Υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.κ. Νικόλαος
Γκελεστάθης και Ελευθέριος Οικονόμου.
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Επιπλέον, παραβρέθηκαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Τσουβάλας, οι Προϊστάμενοι Κλάδων του Αρχηγείου του Σώματος, ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, επίτιμοι Αρχηγοί του Σώματος, άλλοι
ανώτατοι εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί, αντιπροσωπείες από
Διευθύνσεις Κλάδων και αυτοτελών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, καθώς επίσης
Πρόεδροι συνδικαλιστικών ενώσεων και ενώσεων αποστράτων και λοιπό
αστυνομικό προσωπικό.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας
στον χαιρετισμό του ανέφερε:

«Σήμερα είναι η ημέρα της Γιορτής του Προστάτη Αγίου της Αστυνομίας μας,
του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.
Ο Άγιος Αρτέμιος μάς εμπνέει με τον ενάρετο βίο του και με το απίστευτο
θάρρος που επέδειξε για την προάσπιση των χριστιανών μέχρι τον μαρτυρικό
του θάνατο. Έδωσε την ίδια του την ζωή για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα
των χριστιανών, οι οποίοι επέλεξαν την αλήθεια και το πλήρωσαν με το αίμα
τους.
Γι’ αυτό είναι και προστάτης άγιος της Αστυνομίας μας. Επειδή η Αστυνομία
μας, αγωνίζεται με αυταπάρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των
πολιτών μας, για το δικαίωμα στην κοινωνική ειρήνη που εξασφαλίζει την
λειτουργία της κοινωνίας.
Θέλω να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του, τις ευχές και τις
ευχαριστίες του Πρωθυπουργού μας κ. Αντώνη Σαμαρά και δια αυτού
ολόκληρης της κυβέρνησης, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.
Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου δεσμεύτηκα πως η
Ελληνική Αστυνομία θα είναι πανταχού παρούσα, πιστή στην υποχρέωσή της
να προστατεύει τον Έλληνα πολίτη. Πιστεύω ακράδαντα πως ο ρόλος της
Αστυνομίας είναι πρωτίστως προληπτικός και έπεται ο κατασταλτικός της
ρόλος. Ο αστυνομικός δεν είναι σε διαρκή μάχη, σε διαρκή αντιπαράθεση με
την κοινωνία και τους πολίτες. Είναι κοινό το συμφέρον και κοινός ο στόχος,
που δεν είναι άλλος παρά η δημόσια ευταξία και η επικράτηση του δικαίου και
εν τέλει της κοινωνικής ευημερίας.
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Η καλή λειτουργία μιας αστυνομίας δεν εξαρτάται από νομοθετήματα και
αναδιαρθρώσεις, ούτε αυτά αποτελούν αυτοσκοπό που άλλωστε κρίνονται
όπως και να έχει εκ του αποτελέσματος. Το ζητούμενο για εμένα είναι η νέα
οργανωτική δομή της Αστυνομίας να ανατρέπει τα κακώς κείμενα, όποια είναι
αυτά και να δημιουργεί μια Αστυνομία αποτελεσματική, ενταγμένη στην
κοινωνία, με ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο και με ουσιαστική δημοκρατική
νομιμοποίηση και λειτουργία.
Γι’ αυτούς τους λόγους βελτιώσαμε με στοχευμένες παρεμβάσεις μας τον
πρόσφατο νόμο.
Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Επιθυμώ όμως να είστε βέβαιοι με τη
βοήθεια του Θεού και του Αγίου Αρτεμίου η Ελληνική Αστυνομία είναι πιστή
στο Σύνταγμα και στους θεσμούς της Δημοκρατίας μας. Αυτή η πίστη είναι
που δυναμώνει τον Έλληνα πολίτη. Αυτή η πίστη παρέχει όλα τα εχέγγυα για
ένα καλύτερο και πιο ασφαλές αύριο.
Συνεχίστε να τηρείτε τον όρκο σας με απόλυτο σεβασμό προς τα δικαιώματα
των πολιτών και τους νόμους της πατρίδας μας.
Κλείνοντας θέλω να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ κάθε καλό και κυρίως
δύναμη πνευματική και σωματική στον καλό σας αγώνα και να παρακαλέσω
τον Προστάτη Άγιο Αρτέμιο να σκεπάζει με την αγάπη του όλους εσάς και τις
οικογένειές σας, την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική κοινωνία».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ημερήσια Διαταγή, μεταξύ άλλων,
επεσήμανε:

«Ο Άγιος Αρτέμιος, διακρίθηκε για τη βαθιά χριστιανική του πίστη, την ισχυρή
θέληση και το άκαμπτο σθένος του. Εργάσθηκε μέχρι τέλους για την ειρήνη,
την ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών χωρίς υποχωρήσεις και
συμβιβασμούς…
…Γι’ αυτό και η επιλογή της Πολιτείας για την καθιέρωση του Αγίου Αρτεμίου
ως προστάτη της Αστυνομίας, μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων και την
ίδρυση ενός ενιαίου Σώματος, δεν ήταν τυχαία.
Σίγουρα, προέκυψε από την ανάγκη της καθιέρωσης ενός ηθικού προτύπου
και του παραλληλισμού των αρετών που πρέπει να έχει ένας αστυνομικός…
…Σήμερα ο αστυνομικός καλείται να αναλάβει πρόσθετες υποχρεώσεις και
νέους πιο απαιτητικούς ρόλους. Καθημερινά λοιπόν, οφείλουμε να
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προσαρμοζόμαστε να εξελισσόμαστε, αφού και το έγκλημα παρουσιάζεται
συνεχώς με νέες μορφές.
Η ασφάλεια των συνόρων, η τροχαία αστυνόμευση, το θεμελιώδες καθήκον
για τη δίωξη του εγκλήματος, η εµπορία ανθρώπων, το ξέπλυµα βρώμικου
χρήµατος, οι παραδοσιακές απειλές της τροµοκρατίας και η διαχρονική
διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και φυσικά η νεότερη μορφή που είναι το
ηλεκτρονικό έγκλημα, αποτελούν μερικές από τις αποστολές του
πολυδιάστατου έργου μας.
Αυτές πρέπει σθεναρά να καταπολεμούμε, ώστε να εμπεδώνεται το αίσθημα
ασφαλείας των πολιτών μας. Η κοινωνία, δικαιούται μια νέα Αστυνομία
σύγχρονη, αποτελεσματική, προσιτή, με ενισχυμένη την αστυνόμευση που να
βρίσκεται κοντά στον πολίτη, πάντα σεβόμενη τους δημοκρατικούς θεσμούς
και εναρμονισμένη με τις αρχές του κράτους δικαίου της ευνομούμενης
πολιτείας.
Παρόλο που σήμερα οι τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες είναι δυσμενείς,
εμείς συνεχίζουμε και ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στις
απαιτήσεις της κοινωνίας, ώστε οι πολίτες να νοιώθουν σίγουροι.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με ζήλο,
υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωση, ώστε να πετύχουμε τους στόχους που
μας θέτει καθημερινά η κοινωνία…
…Nα μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς, αλλά μας
εμπιστεύονται και το έχουν δείξει. Οφείλουμε όμως κι εμείς καθημερινά να
τους δικαιώνουμε, και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα.
Αυτή η ανιδιοτελής και σταθερή στάση και προσήλωση που έχετε στο
υπηρεσιακό καθήκον και την αποστολή σας, είναι και ο λόγος που η αστυνομία
καταξιώνεται στη συνείδηση του κόσμου και ενισχύεται και εμπεδώνεται η
άποψη ότι είσαστε πάντα δίπλα στον πολίτη.
Τρανό παράδειγμα οι διαχρονικές μας επιτυχίες σε βάρος του οργανωμένου
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, αλλά και κάθε μορφής εγκληματικότητας…
…Μολονότι σήμερα είναι ημέρα γιορτής και χαράς, δεν θα πρέπει να
λησμονούμε εκείνους τους συναδέλφους που δεν είναι πια κοντά μας, όλους
αυτούς που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, υπερασπίζοντας τα
δικαιώματα των πολιτών, όντας πιστοί στον όρκο τους.

Σελίδα 4 από 5

Δεν πρέπει ποτέ να τους ξεχνάμε, αλλά έχουμε ηθική υποχρέωση να τους
φέρνουμε στη μνήμη μας.»
Ανάλογες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του
Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου πραγματοποιήθηκαν
σε όλες τις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και Αστυνομικών
Διευθύνσεων της Χώρας.
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