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Αριθ. Πρωτ.: 235 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 20-12-2011 
 
ΠΡΟΣ : 

Αστυνοµικό Τµήµα Καπανδριτίου 
Υπηρεσία Ασφαλείας 
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
2. Αξιότιµο ∆ήµαρχο Ωρωπίων κ. Οικονοµάκο Ιωάννη 
3. ∆ηµοτικό  Συµβούλιο Ωρωπίων 
4. Αντιδήµαρχο κ. Ευάγ, Πάντο 
5. Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών 

 
ΘΕΜΑ: Αντιµετώπιση Περιστατικών ∆ιαρρήξεων – Κλοπών στην ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Αφιδνών 
 

Όπως γνωρίζετε, σηµειώνονται περιστατικά διαρρήξεων, κλοπών καθώς και ενόπλων ληστειών µε 
οµηρία κατοίκων, σε κατοικίες της Ιπποκρατείου Πολιτείας και της ευρύτερης περιοχής, µε 
αποκορύφωµα τους τελευταίους 2 µήνες, όπου τα περιστατικά αυτά ξεπερνούν τα δέκα. 

Σε όλα ανεξαιρέτως τα περιστατικά θα πρέπει να σηµειωθεί η καθυστερηµένη παρουσία της ΕΛΑΣ 
(από το αρµόδιο ΑΤ Καπανδριτίου), δεδοµένου ότι, όπως τονίζουν, στερούνται περιπολικών, δεν 
υπάρχουν κονδύλια για καύσιµα, η συντήρηση είναι πληµµελής και υπάρχει έλλειψη πληρωµάτων. 
Έτσι είµαστε αναγκασµένοι να περιµένουµε την προσέλευση της από τον Αγ. Στέφανο, ή από την Λ. 
Αλεξάνδρας, ή από όπου αλλού. Με τον τρόπο αυτό φυσικά εκµηδενίζεται κάθε πιθανότητα 
καταστολής ή συλλήψεων. 

Στα πλαίσια, λοιπόν, των καθηκόντων σας, (Προστασία του Πολίτη), καλείστε να συνδράµετε 
άµεσα στην αντιµετώπιση της διαµορφωθείσας κατάστασης, προκειµένου να αποκατασταθεί το 
κλίµα ασφάλειας και σιγουριάς στους κατοίκους της περιοχής.  

Ο Σύλλογος µας µάλιστα, την προηγούµενη Κυριακή 18-12-2011 πραγµατοποίησε ανοιχτή 
συγκέντρωση των κατοίκων, όπου αντηλλάγησαν απόψεις και ελήφθησαν συγκεκριµένες αποφάσεις 
για την αντιµετώπιση της κατάστασης, οι οποίες είναι στη διάθεσή σας, προκειµένου να βοηθηθείτε 
στο έργο σας.  

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες της Επιστολής, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος 
Παπουτσής, ο ∆ήµαρχος Ωρωπίων κ. Ιωάννης Οικονοµάκος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ωρωπίων 
και το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών, παρακαλούνται να µεριµνήσουν στα 
πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους για την αντιµετώπιση των θεµάτων τα οποία επισηµαίνονται 
παραπάνω. 

Για το ∆.Σ. 
 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


