
Χαιρετισμός Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας κατά την ημερίδα «Ο 

ρόλος και η συμβολή της ΕΛ.ΑΣ. στην καθημερινή ζωή των ατόμων με 
αναπηρία». 

 
(Κοζάνη, 16/4/2019) 

 
 
Επιτρέψτε μου, κατ΄ αρχάς, να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να συγχαρώ το 
προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής 

Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής 
Μακεδονίας και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης που συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας. 

 
Μιας ημερίδας που υλοποιείται στο πλαίσιο της δημόσιας δέσμευσης της  Ηγεσίας 

της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την πρώτη αντίστοιχη ημερίδα της 30ης του 
παρελθόντος Οκτωβρίου που είχε διοργανωθεί από το Αρχηγείο του Σώματος και 
πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, για διεύρυνση της 

συγκεκριμένης πρωτοβουλίας σε όλες τις Γενικές Περιφερειακές  Αστυνομικές 
Διευθύνσεις της χώρας. 
 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 
Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο κ. Δημήτρη Σιορέντα, για την πρόσκληση και ως εκ 
τούτου για τη δυνατότητα που μου δόθηκε να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και να 

μοιράζομαι μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς για ένα  μείζον κοινωνικό ζήτημα. 
Ένα ζήτημα που αναμφίβολα μας αφορά όλους. 
 

Γιατί, η συμβολή στη βελτίωση, στην εξυπηρέτηση, στη διευκόλυνση της 
καθημερινότητας των συνανθρώπων μας με αναπηρία, αποτελεί στοιχειώδη και 
ουσιαστική υποχρέωση κάθε πολιτισμένου κράτους, κάθε ατόμου, κάθε 

οργανωμένης κοινωνίας. 
 
Κυρίες και κύριοι,  

 
Αποτελεί, ασφαλώς, αυτονόητη και ως τούτου μη αμφισβητούμενη παραδοχή, 

τουλάχιστον για κάθε υγιώς σκεπτόμενο άτομο, πως η αξία της ανθρώπινης  
υπόστασης και τα θεμελιώδη δικαιώματα με τα οποία συναρτάται δε συμβιβάζονται 
με λογικές και αντιλήψεις που αποδέχονται το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την 

ανισότητα, τη διάκριση, το στιγματισμό. 
 
 Δεν είναι αποδεκτό ο πολιτισμένος άνθρωπος να μετέρχεται ή να ανέχεται ενέργειες 

και πρακτικές που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην περιθωριοποίηση, 
στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής οποιουδήποτε μέλους της ανθρώπινης 
κοινωνίας.  

 
Δεν είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη δημοκρατική κρατική οντότητα, σε μία 
οργανωμένη και πολιτισμένη κοινωνία να υπάρχουν άτομα ή ομάδες  ατόμων που 

εξαιτίας του χρώματος, του φύλου, της καταγωγής, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή κάποιας σωματικής ή ψυχικής τους αναπηρίας, αντί να ασκούν 
αυτοδικαίως, διεκδικούν ακόμη αυτονόητα δικαιώματα και ελευθερίες, αντί να 

βιώνουν όπως οι συνάνθρωποί τους,  ονειρεύονται απλώς τη συμμετοχή τους σε 
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δραστηριότητες της κοινωνικής καθημερινότητας, αντί να διευκολύνεται, 

παρεμποδίζεται η πρόσβαση ή η ένταξή τους σε αρκετούς τομείς του 
επαγγελματικού, κοινωνικού ή οικονομικού περιβάλλοντος. 

 
Ειδικά, σε ό,τι αφορά τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, θα πρέπει, να 
ξεφύγουμε από την παρωχημένη αντίληψη πως η αναπηρία αποτελεί πρόβλημα του 

ατόμου και της οικογένειάς του. Θα πρέπει να οδηγηθούμε στη διαμόρφωση ενός 
κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία, μιας νέας αντίληψης βασισμένης στις Αρχές 
της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και στις συνταγματικές 

επιταγές της ισότητας, του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου. 
 
Θα πρέπει, επιτέλους, να συνειδητοποιήσουμε, να παραδεχτούμε, να αποδεχτούμε 

την αναπηρία ως πρόβλημα όχι του ατόμου αλλά ως πρόβλημα της κοινωνίας.  
 
Της κοινωνίας  που, παρότι οφείλει, δεν κατάφερε ακόμη να μεταβάλλει την 

αντίληψη της για το σοβαρό αυτό ζήτημα και να απομακρύνει από τη σκέψη, την 
ψυχή και το περιβάλλον όλα εκείνα τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν  στους 
συνανθρώπους μας με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις 

δραστηριότητες της κοινωνίας. 
 

Είναι επιτρέψτε μου την οξύτητα της λέξης- ντροπή για την κοινωνία, να αναγκάζει, 
έστω και με την αδιαφορία ή την αδράνειά της, κάποια από τα μέλη της, εν 
προκειμένω τα άτομα με αναπηρία, να αγωνίζονται, ακόμη και σήμερα, ενάντια στον 

κοινωνικό τους αποκλεισμό. 
 
 

Κυρίες και κύριοι,  
 
Η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον παγιωθεί στην κοινωνική συνείδηση  όχι ως 

κρατικός κατασταλτικός μηχανισμός αλλά ως ένας από τους βασικούς 
θεματοφύλακες αξιών και ιδανικών άρρηκτα συνδεδεμένων με την ανθρώπινη 
υπόσταση, με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου. Ως εκ τούτου, 

βασικό στόχο της θεσμικής της αποστολής αποτελεί η προστασία και η ασφάλεια 
όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, η προάσπιση των δικαιωμάτων  τους και η 
διασφάλιση της απρόσκοπτης και πλήρης  συμμετοχής τους στην κοινωνικο-

οικονομική ζωή της χώρας.    
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία οφείλει, όχι απλώς ως τυπική 

επαγγελματική υποχρέωση αλλά πρωτίστως, ως στοιχειώδη κοινωνική αντίδραση, 
να προτάξει στις προτεραιότητες της τον έμπρακτο σεβασμό και την προστασία των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες 
που αφενός μεν θα στηρίζουν και θα διευκολύνουν περαιτέρω τη ζωή της ομάδας 
αυτής των συνανθρώπων μας,  αφετέρου δε  θα λειτουργήσουν ως κίνητρο και ως 

μοχλός μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της κοινωνίας  απέναντι στο μείζον αυτό 
ζήτημα. 
 

Σ΄ αυτές λοιπόν, τις πρωτοβουλίες, κάτω από αυτήν την αντίληψη οργανώθηκε και 
πραγματοποιείται η σημερινή ημερίδα. Η οποία, όπως προανέφερα, εντάσσεται σ΄ 
ένα οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο σχετικής οδηγίας 
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της κυρίας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία τιμά με την  παρουσία της 

και τη σημερινή  εκδήλωση και υλοποιείται από το Αρχηγείο και τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μια προοπτική που περιλαμβάνει όλες τις 

Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας.     
 
Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες αυτές, που εκδηλώνονται από το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία σε απόλυτη αρμονία με το νέο 
θεσμικό περιβάλλον για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο 
διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4488/2017, που ως γνωστόν, 

ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο τη Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία. 

 
Ο στόχος μας λοιπόν, ως Ελληνική Αστυνομία, με την πρωτοβουλία αυτή,  δεν είναι 
απλώς να συμμετέχουμε  σε μια ακόμη προσπάθεια περιορισμού των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Στόχος μας είναι να γίνουμε οι πρωτοπόροι 
μιας καθολικής προσπάθειας που θα ανατρέψει την κατεστημένη  παλαιά και θα 
διαμορφώσει μια νέα συλλογική και ατομική αντίληψη στην κοινωνία και στα μέλη 

της, στο βαθμό που οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία θα βιώνουν όπως όλοι, 
αυτοδικαίως και ισοτίμως, χωρίς να αναγκάζονται να αγωνίζονται γι΄αυτά, 

δικαιώματα και ελευθερίες κοινές για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. 
 
Επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας αυτές τις λίγες σκέψεις, να επισημάνω πως η 

Ελληνική Αστυνομία, εκτός από αυτήν την  κοινωνική  πρωτοβουλία 
ευαισθητοποίησης και τις σχετικές δράσεις που αδιαλείπτως και αδιακρίτως 
εκδηλώνει, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της θεσμικής της αποστολής για την προστασία 

των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, εκδηλώνει, παράλληλα, αντίστοιχες 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης αλλά και ελέγχου του προσωπικού της,  για 
πλήρη και διαρκή  υλοποίηση των διατάξεων και των διαταγών που αφορούν στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρία με τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες, όπως:  
  

 η  κατά απόλυτη προτεραιότητα  εξυπηρέτησή  τους,  

 η εξασφάλιση της πρόσβασης και της παραμονής τους στα αστυνομικά 
καταστήματα, 

 η διευκόλυνση της στάθμευσης των οχημάτων τους  πλησίον του 
αστυνομικού καταστήματος, 

 η σύνταξη των αιτήσεών τους, στις περιπτώσεις που αδυνατούν να γράψουν, 
 η εσωτερική διακίνηση των εγγράφων που αφορούν στην υπόθεσή τους από 

την Υπηρεσία και η εξασφάλιση καταλλήλων ατόμων για διευκόλυνση της 

επικοινωνίας όταν υφίσταται σχετική ανάγκη, όπως αναγνωστών ή 
διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, 

 η επίδοση τυχόν αιτηθέντων εγγράφων καθώς και η έκδοση δελτίων 
ταυτότητας, η θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η διενέργεια 
προανακριτικών πράξεων στην κατοικία τους, όταν η μετακίνησή τους είναι 

αδύνατη ή δυσχερής ή ενέχει κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασής τους και  

 γενικά, η εκδήλωση οποιασδήποτε νόμιμης και πρόσφορης πρωτοβουλίας 
αποσκοπεί στη διευκόλυνσή τους.     
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Είμαι βέβαιος πως και σ΄ αυτήν την ημερίδα θα διατυπωθούν εξαιρετικά χρήσιμες 

απόψεις και προτάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν όλους και βεβαίως την Ελληνική 
Αστυνομία να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο και την ποιότητα των 

υπηρεσιών της προς τα άτομα με αναπηρία, αλλά και θα ευαισθητοποιήσουν τους 
συνανθρώπους μας να συστρατευτούν στην κοινή προσπάθεια για μια κοινωνία 
χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμποδιζόμενες 

ανθρώπινες υπάρξεις.   
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την  παρουσία και την προσοχή σας, και εύχομαι σε όλους 

και όλες, ενόψει των επικείμενων εορτών του Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία και 
δύναμη  σ΄εσάς και στις οικογένειές σας, και αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους  
μας.  

 
 


