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Αξιότιμη Κα  Πρόεδρε 
Ως Πολίτες Αχαρνών, ζώντας και βιώνοντας τα χρόνια κρούσματα Παραβατικών συμπεριφορών, δηλώνουμε 
ότι ΔΕΝ είμαστε ευχαριστημένοι από την έως τώρα πορεία, για την επίλυση του ύψιστου δικαιώματος της 
Ασφάλειας όλων μας κι ούτε φυσικά μας είναι αρεστό να ακούμε δηλώσεις ότι ΄΄ πάμε καλύτερα΄΄, (ακόμα κι 
από το στόμα Τοπικών  Δημοτικών Αρχών) σύμφωνα με τα στοιχεία του Τοπικού Α.Τ Αχαρνών (παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειες των Αντρών της ΕΛ.ΑΣ). Το Εμπόριο Ναρκωτικών συνεχίζεται, ΑΒΑΤΑ υπήρχαν και 
υπάρχουν, όπλα υπάρχουν πολλά, αυτά χρησιμοποιούνται συνεχώς και οι Συμπολίτες μας στις αυλές, στις 
ταράτσες, στα τζάμια των αυτοκινήτων και στους δρόμους βρίσκουν κάλυκες συνεχώς!!!. Δεν μας έγινε 
μάθημα, το πάθημα της απώλειας μικρού παιδιού πριν 3 χρόνια από αδέσποτη σφαίρα, ΟΧΙ!!!. Όλοι οι 
Τοξικομανείς του λεκανοπεδίου εδώ έρχονται και παρέρχονται και κάποιοι εξ αυτών κυκλοφορούν ανάμεσα 
μας. Επίσης οι βιαιοπραγίες εις βάρος νεαρών από συγκεκριμένες ομάδες επαναλαμβάνονται συχνά, κλοπές 
και δυστυχώς Κύριοι κατέχουμε το απαράδεκτο ρεκόρ της εισβολής με όπλα στο ίδιο το Δημαρχείο της 
Πόλης μας, τον σοβαρό τραυματισμό Συμπολίτη με σκοπό την ληστεία (πυροβολήθηκε στο κεφάλι) έξω από 
αυτό, καθώς και τις πάμπολλες ληστείες με βία εις βάρους αθώων Ντελίβερι που ζούσαν τον τρόμο τα 
βράδια όταν εμείς από την σιγουριά των σπιτιών μας περιμέναμε να μας εξυπηρετήσουν τα καταστήματα 
εστίασης (πρόσφατα εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες). Πάμε καλύτερα άραγε;;;   
 
Τον Νοέμβριο του 2019 ο ίδιος ο Κος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δήλωσε ότι γκρεμίστηκαν τα ΑΒΑΤΑ 
σε ΑΣΟΕΕ, Εξάρχεια και ΑΧΑΡΝΕΣ!!!. Απάντηση καμία….. Δεν υπάρχουν ΑΒΑΤΑ δηλαδή;;;; 
Τον Φεβρουάριο του 2020 ο ίδιος σε συνάντηση με τον Δήμαρχο Αχαρνών, δήλωσε επίσης ότι ΘΑ 
επισκεφθεί την Πόλη, ΘΑ περπατήσει σε επίμαχες περιοχές μαζί με τον Δήμαρχο, ενώ ο Κος Δήμαρχος 
δήλωσε ότι ΘΑ τα καταφέρουμε και δεν θα σταματήσουν οι προσπάθειες. Ο Υπουργός ήρθε ή δεν ήρθε;;; 
Τον Μάρτιο του 2020 από την Ελληνική Δικαιοσύνη πάρθηκε μία απόφαση σταθμός, που καθιστά την 
Ελληνική Πολιτεία ΕΝΟΧΗ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για την μακροχρόνια ανέχεια και εγκατάλειψη της 
Περιοχής, επιτρέποντας στα Άνομα στοιχεία να αλωνίζουν, με αποτέλεσμα την απώλεια μικρού παιδιού. 
Πλήρης δικαίωση για την Οικογένεια. Ο Ένοχος κυκλοφορεί ελεύθερος όμως!!! 
Η Πολιτεία είναι ΕΝΟΧΗ ας καθαρίσει την Περιοχή. Λιγότερα ΘΑ δεν βλάπτουν, ΟΧΙ σε μακροχρόνια 
ημίμετρα, δεν κλείνουμε μάτια κι αυτιά, το οφείλουμε στα Παιδιά μας. ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΑ από κανέναν!!!       
 
Κάνοντας χρήση λοιπόν του δικαιώματος μας ως πολίτες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, που απορρέει από τις παρ. 6,7,8 του Άρθρου 5 ζητούμε να 
έλθει το θέμα προς συζήτηση άμεσα για την Εγκληματικότητα ως μοναδικό θέμα, λόγω της σοβαρότητας 
και διαστάσεως, που έχει γιγαντωθεί πλέον το πρόβλημα  στην πόλη μας με την ανέχεια πολλών. 
Πιο συγκεκριμένα πρέπει επιτέλους να ενημερωθούμε, τι έχει γίνει από την πλευρά των Αρμοδίων Αρχών 
έως σήμερα, τι αποτέλεσμα υπάρχει από τα μέτρα που έχει πάρει η Πολιτεία και ο Δήμος, και τι θα γίνει στο 
μέλλον. Για την σωστή πληροφόρηση, επιβάλλεται να παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Κος Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, ο Γεν. Γραμματέας Αυτού, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ και Υπουργείου Δικαιοσύνης 
καθώς ως οφείλουν κι οι Κύριοι Βουλευτές της Περιφερείας μας. Ουδείς είναι άμοιρος ευθυνών. 
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