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 Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ καο θαη εγώ πξνζσπηθά 
εθθξάδνπκε ηελ έληνλε δηακαξηπξία καο γηα ηελ απόθαζή ζαο κε ηελ νπνία 
πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ Αζηπλνκηθνύ Τκήκαηνο Κνιηλδξνύ. 
Δειώλνπκε απεξίθξαζηα πσο δελ πξόθεηηαη λα δερηνύκε παζεηηθά κηα ηέηνηα 
ελέξγεηα πνπ, θαηά ηελ άπνςή καο, απνδπλακώλεη ηελ πεξηθέξεηα, θαζώο 
απνθόπηεη ηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο από ππεξεζίεο θξίζηκεο, 
ζπλπθαζκέλεο κε ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη ηελ παξάδνζή ηνπο.  
    Δελ είλαη δπλαηό, ζην όλνκα κηαο «νξζνινγηζηηθήο» δήζελ πνιηηηθήο, 
λα αγλννύληαη νη θνηλσλίεο θαη κάιηζηα λα θαηαξγείηαη έλα ζεκειηώδεο αηνκηθό 
θαη θνηλσληθό δηθαίσκα, απηό ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ, κε ην αηηηνινγηθό 
όηη ππάξρεη ρακειή εγθιεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή. Πξόθεηηαη γηα έλα 
επηρείξεκα αίνιν θαη πξνζρεκαηηθό, αθνύ ε ρακειή εγθιεκαηηθόηεηα 
ζπλαξηάηαη πξσηίζησο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αζηπλνκηθνύ Τκήκαηνο 
Κνιηλδξνύ. Άιισζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ Αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο ζηνλ Κνιηλδξό 
δελ έρεη ηδηαίηεξν θόζηνο, αθνύ ην θηήξην όπνπ ζηεγάδεηαη ε ελ ιόγσ 
ππεξεζία είλαη ηδηόθηεην θαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαιύπηνληαη από ηνλ 
Δήκν.  

Γηα καο είλαη αδηαλόεηε θαη κόλν ε ζθέςε γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπ, ηε 
ζηηγκή πνπ ε βαζηά θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε, ε εληεηλόκελε 
θησρνπνίεζε θαη ην πξνζθπγηθό πξόβιεκα δηακνξθώλνπλ αλεμέιεγθηεο 
ζπλζήθεο θαη έλα πξόζθνξν πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε πνηθίισλ κνξθώλ 
παξαβαηηθόηεηαο θαη εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ. Σε κηα ηέηνηα ινηπόλ ζπγθπξία 
ε πνιηηεία, πνπ έρεη ηε ζεζκηθή θαη πνιηηηθή ππνρξέσζε λα ζθύςεη 
πξαγκαηηθά θαη λα αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, νθείιεη 
πξαγκαηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηεο λα ζηεξίδεη ηνπο αλζξώπνπο θαη λα  κελ 
ηνπο αθήλεη έξκαηα ζηελ ηύρε ηνπο εληείλνληαο ηελ αλεζπρία ησλ θαηνίθσλ, 
πνπ δηθαηνινγεκέλα αηζζάλνληαη αλνρύξσηνη θαη αλαζθαιείο. 

Δειώλνπκε όηη από ηελ πιεπξά καο ζα θάλνπκε ην παλ γηα λα 
δηαζθαιηζηεί κε θάζε ηξόπν όηη ζα εμαθνινπζήζεη λα ιεηηνπξγεί ην ελ ιόγσ 
Αζηπλνκηθό Τκήκα, θαζώο είλαη, κεηά ην αληίζηνηρν ηνπ Αηγηλίνπ, ην κνλαδηθό 
πνπ ππάξρεη ζηνλ Δήκν καο. Δελ είλαη δπλαηόλ ηελ ώξα πνπ ν Δήκνο καο 
θαηαβάιιεη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 
ζπλδεκνηώλ καο θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο εζηίεο ηνπο, ε 
πνιηηεία λα απνγπκλώλεη ηνλ Δήκν καο από ππεξεζίεο πνπ όρη κόλν 
εμππεξεηνύλ ηνπ πνιίηεο θαη εκπεδώλνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο, αιιά θαη 
απνηεινύλ ζηαζεξέο ζην λα παξακείλεη ε πεξηνρή καο δσληαλή θαη αθκαία. 

Εμάιινπ ζεσξνύκε αδηαλόεην λα απνθαζίδνπλ θάπνηνη εξήκελ ησλ 
ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηέηνηεο απνδηαξζξσηηθέο ελέξγεηεο 
απίζρλαλζεο ηεο πεξηθέξεηαο, αληί κε ηελ πνιηηηθή ηνπο λα δίλνπλ θίλεηξα 
κεηεγθαηάζηαζεο θαη όρη απεξήκσζεο, λα εληζρύνπλ ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο 
θαη εμππεξέηεζεο ησλ ζπλδεκνηώλ καο. Ειπίδνπκε όηη ηέηνηνπ είδνπο 
απνθάζεηο πνπ αγλννύλ ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο δε ζα 



 2 

πξνρσξήζνπλ ζηελ πξάμε, θαζώο είλαη θαλεξό όηη αληηζηξαηεύνληαη ηα 
θαιώο ελλννύκελα ζπκθέξνληα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ηηο πξαγκαηηθέο, 
ςπρνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο, αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. 
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