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Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δήλωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια  

 
«Τα τελευταία πέντε χρόνια η πατρίδα μας αγωνίζεται ενάντια σε μία 
πολλαπλή κρίση με μοναδικό της όπλο τους κόπους και τις θυσίες των 
Ελλήνων πολιτών. Αγωνίζεται κυρίως για την αλλαγή μίας νοοτροπίας και για 
αυτό προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας, αλλά 
κυρίως προοπτικής σε όλη τη διεθνή κοινότητα. 
 
Κυρίως  όμως αγωνίζεται να οικοδομήσει μία νέα Ελλάδα, αντάξια των ονείρων 
όλων μας.  
 
Τις αμέσως επόμενες ημέρες και πάντα στο ίδιο πλαίσιο διαχείρισης αυτής της 
πραγματικότητας, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερες προκλήσεις, που 
ξεκινούν με την ψήφιση του νέου Προϋπολογισμού, που θα εφαρμοστεί την 
πρώτη χρονιά εξόδου της χώρας από το Μνημόνιο, την ημέρα μνήμης του 
θανάτου ενός παιδιού, αλλά και των τραγικών και ανυπολόγιστων 
καταστροφών που ακολούθησαν στην Αθήνα, όπως και την επίσκεψη του 
Τούρκου πρωθυπουργού και υπουργών της γείτονος χώρας. 
 
Συναισθανόμενος πλήρως τις ευθύνες όλων μας, καλώ όλα τα πολιτικά 
κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς και πάνω από όλα τους πολίτες- 
ανεξαρτήτως διαφορετικών πολιτικών θέσεων και απόψεων- να κατανοήσουμε 
την κρισιμότητα, αλλά και τη σπουδαιότητα αυτών των στιγμών και να 
λειτουργήσουμε με μοναδικό μας οδηγό το ουσιαστικό συμφέρον του τόπου 
και το τί προστάζουν οι νόμοι και το Σύνταγμα για μία ευνομούμενη 
Δημοκρατία. 
 
Η μακρόχρονη Ιστορία μας διδάσκει ότι όταν συνειδητοποιούμε τα μεγάλα και 
τα σημαντικά και παραμερίζουμε τις μικροδιαφορές και τα μικροσυμφέροντά 
μας, πραγματοποιούμε, ως λαός, θαύματα. 
 
Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα που απαιτεί διαρκή και συνεχή εγρήγορση, 
ώστε η ελευθερία να διασφαλίζεται και τα δικαιώματα των πολιτών να 
προστατεύονται ενάντια σε κάθε μορφή δράσης, που επιχειρεί να επιβληθεί με 
βία και καταστροφές. 
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Η Δημοκρατία διαθέτει ευτυχώς τους μηχανισμούς εκείνους που είναι σε θέση 
να εξασφαλίσουν την ευταξία και το δικαίωμα των πολιτών στην ποιότητα 
ζωής. 
 
Καταλήγοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω ότι η Δημοκρατία δεν 
επιτρέπει σε κανένα να επιβουλεύεται την κοινωνική ειρήνη, τη σταθερότητα, 
το δικαίωμα στην ιδιωτική και δημόσια περιουσία, δεν επιτρέπει καμία ανοχή 
απέναντι στον οποιαδήποτε επιχειρήσει να την αμαυρώσει. 
 
Αυτό απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αυτό 
επιτάσσει το χρέος μας απέναντι στην Πατρίδα  και αυτό θα διασφαλίσουμε με 
απόλυτη σοβαρότητα και αποφασιστικότητα». 


