Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας
του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια σε Σύμη και Τήλο

Β. Κικίλιας: «Η αποτελεσματική λειτουργία της Αστυνομίας μας,
στηρίζεται πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό της. Δεν εξαρτάται από
νομοθετήματα και αναδιαρθρώσεις, ούτε αυτά αποτελούν αυτοσκοπό»

Διήμερη επίσκεψη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο (31/07 και 01/08) ο
Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας σε
Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στο
πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Κικίλιας θα συναντηθεί επίσης με εκπροσώπους της
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και φορείς της Εκκλησίας.
Πρώτος σταθμός της σημερινής επίσκεψης ήταν η Σύμη, όπου ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Σύμης, κ. Χρυσόστομος καλωσόρισε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
& Προστασίας του Πολίτη στο μοναστήρι "Πανορμίτης". Στη συνέχεια ο κ.
Κικίλιας επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα της Σύμης και ακολούθησε
συνάντηση με τον Δήμαρχο Σύμης κ. Λευτέρη Παπακαλοδούκα, με τον οποίο
συζήτησαν για θέματα ασφάλειας του νησιού εστιάζοντας στην παράνομη
μετανάστευση.
Μετά τη συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύμης και τον Δήμαρχο
Σύμης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη δήλωσε: «Είχα τη

χαρά και την τιμή να συναντηθώ με δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες του
νησιού, τον Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσόστομο και τον Δήμαρχο κ. Λευτέρη
Παπακαλοδούκα. Συζητήσαμε για θέματα ασφάλειας της περιοχής,
επικεντρώνοντας στο αυξημένο κύμα μεταναστευτικών ροών που παρουσιάζεται
τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο.
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Είναι δύο προσωπικότητες που έχουν προσφέρει έργο επικεντρωμένο στον
άνθρωπο και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής του νησιού, αναδεικνύοντας
ουσιαστικά το ρόλο της Εκκλησίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Δημάρχου στη θεομηνία που βίωσε η
Ρόδος τον περασμένο Νοέμβριο. Στάθηκε δίπλα στους συγγενείς του άτυχου
δάσκαλου αποτελώντας ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας».
Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας
του Πολίτη ήταν η Τήλος, όπου συναντήθηκε με την Δήμαρχο κα. Μαρία ΚαμμάΑλειφέρη και συζήτησαν για το θέμα της διαχείρισης των παράνομων
μεταναστευτικών ροών. Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε την Δήμαρχο Τήλου για την
ανθρώπινη διάσταση που επιδεικνύει τόσο η ίδια προσωπικά, όσο και οι κάτοικοι
του νησιού στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, τονίζοντας τα εξής: «Η

χώρα μας αγωνίζεται για να έχει το πιο σύγχρονο σύστημα χειρισμού
μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των
μεταναστών με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με απόλυτο
σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ακολούθησε η επίσκεψη στον Αστυνομικό Σταθμό της Τήλου. Ο Υπουργός
συναντήθηκε με το προσωπικό του Σταθμού και συζητήθηκαν θέματα
υλικοτεχνικής υποδομής και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. «Η

γεωγραφική κατανομή της χώρας μας, με τα πολλά και απομακρυσμένα νησιά,
σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές δυσκολίες δυσχεραίνει το θέμα της
επάνδρωσης με επαρκές αστυνομικό προσωπικό» τόνισε ο κ. Κικίλιας
απευθυνόμενος προς τους αστυνομικούς του Σταθμού και συνέχισε «Παρόλα
αυτά είναι από τις πρώτες προτεραιότητες μας, η ενίσχυση αυτών των Σταθμών
με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό».
Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων του στις αστυνομικές Υπηρεσίες της
Σύμης και της Τήλου, ο κ. Υπουργός δήλωσε: «Πριν από λίγες ημέρες δήλωσα

ότι θέλουμε ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα της
εβδομάδας, όλο το χρόνο. Προσθέτω ότι θέλουμε ο πολίτης να αισθάνεται
ασφαλής σε κάθε περιοχή της Ελλάδας ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο
χωριό, στο πιο ακριτικό νησί.

Με την επίσκεψή μου σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα της Σύμης και στον
Αστυνομικό Σταθμό της Τήλου είχα την ευκαιρία να δω το έργο των
Αστυνομικών που καλούνται να προσφέρουν σε αυτές τις απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας μας. Και είναι γεγονός ότι σήμερα ο Αστυνομικός καταβάλλει
μία υπεράνθρωπη προσπάθεια, υπό δυσχερέστατες συνθήκες και κυρίως
θέτοντας, σε δεύτερη προτεραιότητα τις υλικές απολαβές του.
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Η αποτελεσματική λειτουργία της Αστυνομίας μας στηρίζεται πρωτίστως στο
ανθρώπινο δυναμικό της. Δεν εξαρτάται από νομοθετήματα και αναδιαρθρώσεις,
ούτε αυτά αποτελούν αυτοσκοπό. Το ζητούμενο είναι δημιουργήσουμε τα
εχέγγυα για μία Αστυνομία αποτελεσματική, ενταγμένη στην κοινωνία, με
ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο και με ουσιαστική δημοκρατική νομιμοποίηση και
λειτουργία. Τονίζω ότι για την προστασία του πολίτη δίνουν καθημερινά το
παρών όλοι οι Αστυνομικοί. Κανείς δεν περισσεύει, όλοι οι Αστυνομικοί είναι
σημαντικοί και επαναλαμβάνω αξιέπαινοι για το έργο που προσφέρουν».
Σημειώνεται ότι η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού στη Χάλκη ματαιώθηκε
λόγω μηχανικής βλάβης που παρουσιάστηκε στο πλωτό σκάφος του λιμενικού
που τον μετέφερε. Το πρόγραμμα της αυριανής επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί
κανονικά.
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