
Σελίδα 1 από 2

Ομιλία της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κατέρινα
Παπακώστα-Σιδηροπούλου στην εκδήλωση για τη Γραμμή

Ψυχολογικής Υποστήριξης

Καλό μεσημέρι, καλή Σαρακοστή. «Μην παγιδεύεσαι» είναι το μότο το οποίο
είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνει τον τόνο για μία τέτοια ημερίδα που
διοργανώνεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τη συνδρομή των
ενστόλων, της Φυσικής Ηγεσίας και βέβαια και υπό την αιγίδα και την ομπρέλα
της Πολιτικής Ηγεσίας, η οποία κάθε φορά δίνει και τον τόνο.

Θέλω λοιπόν να χαιρετίσω την εκδήλωση, να σας συγχαρώ και να πω ότι σε
λίγο χρονικό διάστημα θα είμαστε και στην ευχάριστη θέση οι υπηρεσίες
υγείας, οι οποίες παρέχονται στους ενστόλους μας και στην οικογένεια της
Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, να έχουν ακόμα
υψηλότερη ποιότητα με δράσεις και με πολιτικές παρεμβάσεις που θα
συντελεστούν και θα τις ανακοινώσουμε. Ο Στρατηγός ο κύριος Μαλεβίτης
είναι σε γνώση του θέματος και μπορεί κάποια στιγμή εκείνος να σας
ενημερώσει εναργέστερα έτσι ώστε πραγματικά ένα Σώμα το οποίο δρα, το
οποίο ενεργεί, το οποίο φορτίζεται, το οποίο πρέπει να είναι αποτελεσματικό,
του οποίου τα στελέχη πρέπει να έχουν μία προσωπικότητα συγκροτημένη, να
έχουν ψυχραιμία, ο Αστυνομικός πρέπει να έχει ψυχραιμία, πρέπει να μην
υποκύπτουν στις προκλήσεις, πρέπει με καθαρό νου να αναλογιστούν πώς θα
διαχειριστούν ένα δύσκολο περιστατικό, κι όλα αυτά κάτω από την πίεση της
καθημερινότητας της δικής τους της προσωπικής, αντιλαμβάνεστε ότι δεν
είναι καθόλου εύκολη εξίσωση αυτό. Είναι και πολύπλοκη, και
πολυπαραγοντική.

Επειδή λοιπόν εμείς αυτό το αντιλαμβανόμεθα εδώ, θεωρούμε ότι και με την
εμπειρία μας – η Όλγα είναι και γιατρός, εγώ ήμουν στην Πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας – ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα θέματα και προσπαθώ και
εδώ να μεταφέρω και την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να εξυπηρετηθεί
το ένστολο προσωπικό αλλά και το πολιτικό προσωπικό μας, εφόσον η Υγεία
του προσωπικού μας είναι και το μεγαλύτερο «όπλο». Με την έννοια αυτή
βασικός στόχος της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
είναι η ενίσχυση της 24ωρης Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης των
Αστυνομικών.

Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τα στελέχη μας τα οποία επανδρώνουν αυτή την
Υπηρεσία, διότι είναι υψηλής γνώσης και κατάρτισης, εξαιρετικά εκπαιδευμένα
και παρέχουν στοχευμένα υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας στους
συναδέλφους τους και βεβαίως έχουν και την εμπειρία και την προσήλωση και
αφοσίωση στην δουλειά τους.

Η λειτουργία της Γραμμής και τα συμπεράσματα θα έχουν πολύ ενδιαφέρον
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να τα δούμε και να τα ακούσουμε. Και βέβαια θέλω να πω ότι είναι πολύ
σημαντική η διάσταση, αυτή η πλευρά της Γραμμής Υποστήριξης, γιατί είχα
στο παρελθόν και την ευθύνη της Ψυχικής Υγείας [στο Υπουργείο Υγείας],
αυτή η στήριξη δεν μπορεί να είναι «σημαδεμένη τράπουλα», επιτρέψτε μου
μέσα σε εισαγωγικά. Θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίζεται απολύτως ο ένστολος
ο οποίος ζητά την ψυχολογική υποστήριξη, θα πρέπει να διασφαλίζεται ως
προς τα εργαλεία που χρησιμοποιεί – να μην του στερούνται – θα πρέπει να
διασφαλίζεται η εχεμύθεια και το απόρρητο της στήριξης προς αυτόν, διότι
είναι εκ των ων ουκ άνευ να έχει ψυχολογική υποστήριξη τέτοια ο ένστολος
όταν δρα καθημερινά στο πεδίο.

Κι επειδή ακούω από πολλούς τελευταία και χαίρομαι ιδιαίτερα, ότι
αγκαλιάζουν τον Έλληνα Αστυνομικό, τον Έλληνα Πυροσβέστη, τους
ενστόλους μας, θέλω να πω ότι και ο πολιτικός κόσμος πρέπει να κατανοήσει
ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις την μικροπαραβατικότητα, το
οργανωμένο έγκλημα, τις συλλογικότητες και όσους κάθε Σαββατοκύριακο
κάνουν ασκήσεις με εκρηκτικά πάνω στα σώματα των ενστόλων μας, δεν είναι
απλή υπόθεση.

Η ψυχολογική λοιπόν υποστήριξη και αυτή η Γραμμή στήριξης είναι πάρα πολύ
σημαντική δουλειά και θέλει πολύ θάρρος για να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, σαν αυτά που ακροθιγώς σας είπα
και καταλάβατε τι εννοώ, διότι η συνταγματική αποστολή της Ελληνικής
Αστυνομίας είναι να προλαμβάνει, να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο, να
είναι δίπλα στον πολίτη και να διασφαλίζει την ηρεμία. H δική μας αποστολή
ως Πολιτική Ηγεσία είναι να συμβάλλουμε σε αυτήν την πρόληψη, να
προστατεύουμε τους ανθρώπους της Αστυνομίας, γιατί με αυτούς δουλεύουμε
και με αυτούς είμαστε δίπλα, αυτοί αγωνίζονται καθημερινά για να κάνουν το
καθήκον τους και σε ιδανικές συνθήκες θα θέλαμε, αν και δεν είναι ιδανικές οι
συνθήκες πάντα, δεν είναι συνθήκες ηρεμίας.

Κι επειδή κάθε άνθρωπος ερμηνεύει τα όρια της οπτικής του ως τα όρια του
κόσμου, για να θυμηθούμε και τον Σοπενάουερ, να βάλουμε και λίγο μία άλλη
πινελιά σε αυτήν εδώ την συνάντηση, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε κάθε
γυναίκα και κάθε άνδρα που υπηρετεί στην Αστυνομία να συνειδητοποιήσει
ότι δεν είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος του και με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν
περιμένω κι εγώ, όπως και η κ. Γεροβασίλη και ο κ. Αναγνωστάκης αλλά και η
Φυσική Ηγεσία να ακούσουμε τα αποτελέσματα αυτής της καλής προσπάθειας
η οποία πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί ακόμα περισσότερο, στοχεύοντας
στο να καλύψει και τα κενά που έχουμε διαπιστώσει εν τω μεταξύ. Σας
ευχαριστώ θερμά.


