
Ομιλίες των κ.κ. Jean Loup KUHN-DELFORGE, πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα και Νικόλαου 

Δένδια, υπουργού δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη με την ευκαιρία της παράδοσης 

δέκα διοικητικών οχημάτων, προσφορά της Γαλλικής Εθνικής Αστυνομίας προς την Ελληνική 

Αστυνομία. 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 

 

Ομιλία του υπουργού δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη κ. Νικόλαου ΔΕΝΔΙΑ  

«Κυρίες και κύριοι, είναι µεγάλη χαρά και µεγάλη τιµή για εµάς να έχουµε σήµερα µαζί µας τον 
Πρέσβη της Γαλλίας και τον Αστυνοµικό Ακόλουθο. Οφείλω να πω ότι ο κύριος Πρέσβης 
εκπροσωπεί µία µεγάλη και ιστορικά φίλη χώρα της Ελλάδος, µε την οποία στα µείζονα θέµατα 
υπάρχει συµπόρευση στην κοινή ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία.  

Έχω καταστήσει τον κύριο Πρέσβη και δι’ αυτού τη Γαλλική Κυβέρνηση κοινωνό των µεγάλων 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα, αλλά ειδικά η Ελληνική Αστυνοµία. Και οφείλω να 
πω ότι είµαι ιδιαίτερα ευτυχής και ευγνώµων διότι η Γαλλική Κυβέρνηση αντιλαµβανόµενη τα 
προβλήµατά µας, βρίσκεται αρωγός στην προσπάθειά µας.  

Ελπίζω ότι η Γαλλική Κυβέρνηση θα είναι αρωγός στην ευρύτερη προσπάθεια που κάνουµε και 
την οποία µε ιδιαίτερη ζέση διεξάγει ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Αντώνης Σαµαράς για 
την αντιµετώπιση του τεράστιου µεταναστευτικού προβλήµατος, το οποίο έχει η Ευρώπη, αλλά 
και η χώρα µας. Ήδη όπως όλοι γνωρίζετε τις τελευταίες ηµέρες έχει ανοίξει ένας ευρύς 
διάλογος, ο οποίος διεξήχθη και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την προηγούµενη Πέµπτη και 
Παρασκευή ακριβώς µε αυτό το αντικείµενο: την εύρεση κοινών αξόνων ευρωπαϊκής πορείας 
για την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού προβλήµατος.  

Ο κύριος Πρέσβης έχει µία σαφή αντίληψη του προβλήµατος από την ελληνική προοπτική και 
γωνία ενόρασης. Και κατά συνέπεια ο υποστηρικτικός του λόγος προς τη Γαλλική Κυβέρνηση 
έχει για εµάς πάρα πολύ µεγάλη σηµασία.  

Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριµένους άξονες που για εµάς είναι 
καθοριστικής σηµασίας, όπως παραδείγµατος χάριν της διατήρησης ως ποινικού αδικήµατος 
της διέλευσης στα σύνορα της Ευρώπης και της Ελλάδος ειδικά, της δυνατότητας να µπορούµε 
να θέτουµε υπό κράτηση το άτοµο το οποίο έχει εισέλθει παράνοµα στη χώρα µας και επίσης 
την ευρωπαϊκή βοήθεια στην προσπάθεια επιστροφής των ανθρώπων αυτών στις χώρες από τις 
οποίες προέρχονται.  

Αυτά είναι τα ευρύτερα θέµατα, τα οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε µαζί. Στο ειδικό 
θέµα της δηµόσιας ασφάλειας η Γαλλική Κυβέρνηση χαρίζει - αν θέλετε - σήµερα στην 
Ελληνική Αστυνοµία µία σειρά εξαιρετικής κατάστασης, όπως µου είπε ο κ. Αρχηγός, 
οχηµάτων, τα οποία ήδη βρίσκονται στο προαύλιο του Υπουργείου µας και τα οποία από αύριο 
θα τεθούν στη διάθεση των µονάδων της Ελληνικής Αστυνοµίας για τη µάχη εναντίον του 
εγκλήµατος και για την προστασία του Έλληνα Πολίτη, της ζωής, της περιουσίας, της 
αξιοπρέπειας του.  

Κύριε Πρέσβη, τα οχήµατα αυτά είναι σε τόσο εξαιρετική κατάσταση που θα µου επιτρέψετε να 
σας παρακαλέσω θερµά να αυξηθεί στο εγγύς µέλλον ο αριθµός τους. Καταλαβαίνουµε ότι και 



το γαλλικό κράτος έχει θέµατα, αλλά για εµάς είναι εξαιρετικά κρίσιµο και ειλικρινά όταν µου 
τα έδειξαν, αντιλήφθηκα ότι το γεγονός ότι είναι µεταχειρισµένα δεν φαίνεται καν. Οι Έλληνες 
αστυνοµικοί τα «ερωτεύθηκαν», για αυτό ειλικρινά σας λέω, σας παρακαλώ θερµά θα ήµασταν 
ευγνώµονες αν είχαµε 100 ακόµα από αυτά τα οχήµατα!  

Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι δεν σας είµαι βαθύτατα ευγνώµων για τα δέκα οχήµατα τα οποία 
µας δόθηκαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερµά, να ευχαριστήσω τη Γαλλική Κυβέρνηση και να 
σας παρακαλέσω να µεταφέρετε τους εγκάρδιους χαιρετισµούς µου στον οµόλογό µου, τον 
υπουργό τον κ. Βαλς, µαζί µε τις θερµές ευχαριστίες τις δικές µου και της κυβερνήσεως και του 
πρωθυπουργού, κυρίου Αντώνη Σαµαρά».  

 

Ομιλία του πρέσβη Jean Loup KUHN-DELFORGE  

 

« Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, Κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνοµίας, Κυρίες 
και Κύριοι εκπρόσωποι του σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας,  

Με την ευκαιρία της επίσηµης παράδοσης αυτών των δέκα οχηµάτων, προσφορά του Γαλλικού 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού ∆ιευθυντή της Εθνικής Αστυνοµίας, επιθυµώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι η Γαλλία είναι ευτυχής συµβάλλοντας ελάχιστα στις αξιοπρόσεκτες 
προσπάθειες της Ελληνικής Αστυνοµίας, τόσο για την εξασφάλιση της καθηµερινής ασφάλειας 
των πολιτών και των επισκεπτών της Ελλάδος, όσο και για την εγγύηση της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής ασφάλειας.   

Με την ευκαιρία των διαβηµάτων που ξεκίνησαν εδώ και ένα περίπου χρόνο, είχα την 
ευχαρίστηση να διαπιστώσω ότι η ανταπόκριση της Γαλλικής Αστυνοµίας υπήρξε άµεση και 
θετική παρά το γεγονός ότι εξαιτίας των δικών µας δηµοσιονοµικών περιορισµών, η Εθνική 
µας Αστυνοµία υποχρεούται να µειώνει κάθε χρόνο τα µηχανικά της µέσα και ειδικότερα τον 
στόλο των οχηµάτων της.   

Οπωσδήποτε, η ταχύτητα της γαλλικής ανταπόκρισης οφείλεται στην ιστορική φιλία µεταξύ των 
δύο κρατών µας.  Εδώ και περίπου δύο αιώνες, ουδέποτε η Γαλλία και η Ελλάδα έπαψαν να 
αλληλο- υποστηρίζονται στην αντιµετώπιση αντιξοοτήτων, συγκρούσεων ή κρίσεων. Η φιλία 
αυτή προκύπτει  επίσης από την άριστη συνεργασία µας σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας, που 
επισφραγίσθηκε ήδη εδώ και πολλά χρόνια µε συµφωνίες διµερούς συνεργασίας, οι οποίες 
υλοποιούνται καθηµερινά µε γόνιµες ανταλλαγές σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό 
επίπεδο.  Οφείλεται όµως επίσης, στην συνειδητοποίηση εκ µέρους των Γαλλικών Αρχών του 
µείζονος ρόλου της Ελλάδας στο θέµα της προστασίας των ευρωπαίων πολιτών, για την 
ακεραιότητα του χώρου της Σένγκεν. Χάρη στη γεωγραφική της θέση, η Ελλάδα αποτελεί 
προπύργιο τη αστυνοµίας των ευρωπαϊκών κρατών και είµεθα ευγνώµονες για τις άνευ 
προηγουµένου προσπάθειες που καταβάλλετε εσείς προσωπικά κύριε Υπουργέ και οι Έλληνες 
Αστυνοµικοί, για τη διατήρηση της ισορροπίας της κοινής µας ασφάλειας έναντι των µεγάλων 
απειλών της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, της λαθροµετανάστευσης και της 
παράνοµης διακίνησης ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο.     



Από συµβολικής άποψης, τα οχήµατα αυτά που αποτελούν ουσιαστικά το εργαλείο της 
αποστολής του αστυνοµικού επί του εδάφους, µέχρι τώρα είχαν ως οδηγούς Γάλλους 
Αστυνοµικούς. Μετά τη µεταφορά τους στην Αθήνα, θα τα οδηγούν πλέον  Έλληνες 
Αστυνοµικοί. Επιθυµώ λοιπόν αυτά τα οχήµατα καθώς και εκείνο που προσέφερε από την 
πλευρά της η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, να αποτελέσουν έναν επιπλέον κρίκο της 
αλυσίδας που συνδέει τους Έλληνες µε τους Γάλλους αστυνοµικούς».    

 


