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Δημήτρη Αναγνωστάκη στην εκδήλωση για τη Γραμμή

Ψυχολογικής Υποστήριξης

Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, στρατηγοί μου, κυρίες και
κύριοι για τρεις λόγους και εγώ θα καταθέσω την άποψή μου.

Ο πρώτος για να καταθέσω ευχαριστίες. Ειλικρινείς, θερμές ευχαριστίες τόσο σε
ανθρώπους που από την αρχή στήριξαν αυτό το εγχείρημα, όσο και στους
ανθρώπους που έβαλαν την επιστημοσύνη, που έβαλαν όλη εκείνη την
απαραίτητη και αναγκαία υποδομή, για να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας
αυτό που πραγματικά είχαν ανάγκη, τη στήριξη τη συμβουλευτική και
ψυχολογική.

Το δεύτερο στοιχείο, όπως ειπώθηκε από τις δύο κυρίες Υπουργούς, ο
απολογισμός δεν έχει να κάνει με μια αλαζονεία, με έναν ναρκισσισμό, τι καλά τα
έκαναν, μακριά και έξω από εμάς αυτή η αντίληψη, έχει να κάνει με την
αναγκαιότητα της ύπαρξης και αυτός ο τριετής απολογισμός έρχεται να
κατοχυρώσει τη συνέχεια αυτού του εγχειρήματος. Και το λέω ενώπιος ενωπίω,
απέναντι σε συνδικαλιστές, απέναντι σε αυτούς που θα αποτελέσουν αύριο την
εξέλιξη στην φυσική πυραμίδα. Το έχει ανάγκη το Σώμα, το έχει ανάγκη και η
ΕΛ.ΑΣ, το έχει ανάγκη και το Π.Σ. αλλά και όλοι όσοι από το πολιτικό προσωπικό
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βρεθούν σε κάποια δύσκολη κατάσταση-
περίπτωση.

Τρίτο και τελευταίο.

Κυρίες και κύριοι το επάγγελμα, η αποστολή της ελληνίδας και του έλληνα
Αστυνομικού, για αυτή την πολιτική ηγεσία είναι πρωτίστως κοινωνική
προσφορά. Είναι πρωτίστως ένα επάγγελμα που έχει κοινωνικό πρόσημο. Για να
είναι δίπλα στον πολίτη, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της
Ελληνικής Αστυνομίας, πρέπει, πάνω από όλα, να έχει και αυτός ένα ξεκάθαρο
περιβάλλον. Όλες οι άλλες οι προσπάθειες που γίνονται παράλληλα, έχουν ως
στόχο να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα μέσα για την εκπλήρωση αυτής της
αποστολής.



Τούτο εδώ όμως είναι πολύ σημαντικότερο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση,
και συγχωρέστε με αν φαίνεται και φαντάζει υπερβολικό. Έχει να κάνει με το
πολύ πιο δύσκολο κομμάτι που είναι η ισορροπία μας, που είναι η σταθερότητά
μας.

Άρα λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω να υπάρχει όχι μόνο η ανάλογη συνέχεια αλλά
ακόμα καλύτερη συνέχεια και να ξέρετε ότι όσοι φύγουμε για άλλους δρόμους,
για άλλες προκλήσεις, το μυαλό μας θα είναι και σε αυτή την προσπάθεια.

Καλή συνέχεια.


