
 

 

 

 

 

 

Εγκληματικότητα - Παραβατικότητα 

 

 Ζνύκε ζε κηα πεξηνρή κε θηώρεηα θαη αλεξγία πνπ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε θξίζε αμηώλ, εμαζιηώλεη ηνπο ήδε αξθεηά 

θαηαπνλεκέλνπο εξγαδόκελνπο θαηνίθνπο. Η κέηξηα 

ζπγθνηλσληαθή επηθνηλσλία κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε 

γθεηνπνίεζε, ε έιιεηςε κέξηκλαο γηα κόξθσζε θαη 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηώλ πνπ δνπλ ζην δήκν καο, ε έιιεηςε 

αζιεηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ππνβαζκίδνπλ ζπλερώο ηηο ζπλζήθεο δσήο καο.  

 Σεκεηώλνπκε ηε ζηάζε ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο θαη 

ηεο πνιηηείαο πνπ κέρξη ηώξα δελ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξό 

πιαίζην ζηήξημεο ησλ θαηνίθσλ πνπ είηε θαηνηθνύλ, είηε 

εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή καο. Απηό ζαλ γεγνλόο επηβαξύλεη 

επηπιένλ ηελ θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη όιεο 

απηέο νη ζπλζήθεο πνπ εμππεξεηνύλ δηάθνξα θπθιώκαηα, κε 

ζθνπό ην θέξδνο ελώ εύθνια εληάζνπλ ζηνπο θόιπνπο ηνπο, 

απνδπλακσκέλνπο απινύο ιατθνύο αλζξώπνπο. 

  Εδώ ζπληειείηαη έλα έγθιεκα κε όια ηα ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Υπάξρεη ην 

θίλεηξν πνπ είλαη νηθνλνκηθό. Είλαη ηεξάζηηα ηα θέξδε πνπ 

απνθνκίδνληαη από ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ, όπισλ, ηζηγάξσλ 

θαη πνξλείαο. Υπάξρεη ην ζύκα πνπ είλαη νη θάηνηθνη θαη νη 

εξγαδόκελνη ζηηο Αραξλέο. Υπάξρεη θαη ν ζύηεο, ν νπνίνο 

ζεκεησηένλ δελ έρεη έλα πξόζσπν. Υπάξρνπλ νη εζηθνί 



απηνπξγνί θαη νη θπζηθνί απηνπξγνί. Ωο εζηθνί απηνπξγνί πέξα 

ησλ εγθιεκαηηθώλ θέληξσλ ζεσξνύκε ηηο δεκνηηθέο θαη 

πνιηηεηαθέο αξρέο πνπ αλέρνληαη θαη δελ απνηξέπνπλ ηελ 

θαηάζηαζε απηή θαη ρσξίο λα ληώζνπλ θακία ελνρή ή έζησ 

ζνβαξή αλεζπρία, ζπληεινύλ κε ηελ απξαμία ηνπο ζηελ 

ζπληήξεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη θπζηθνί είλαη απηνί πνπ 

δηαπξάηηνπλ ηα θάζε ινγήο εγθιήκαηα.  

Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα έγηλαλ κηα ζεηξά θηλεηνπνηήζεσλ από 

κεξηάο ησλ δηθαίσο αγαλαθηηζκέλσλ θαηνίθσλ, ζηηο νπνίεο ε 

δεκνηηθή αξρή έδεημε όηη πξσηνζηαηεί, παξαζύξνληαο ζε αγώλα 

ρσξίο ζηόρνπο,  μεπιέλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηηο επζύλεο ηεο 

θαη θνπθνπιώλνληαο ηεο. Καινύκε ζε επαγξύπλεζε όινπο ηνπο 

γνλείο, ζέινπκε ζπκκάρνπο ζε όιεο ηηο γεηηνληέο ηνπ δήκνπ καο 

θάζε γνλέα θαη θάζε έλα εξγαδόκελν. 

 

 Είκαζηε πιένλ ππνρξεσκέλνη λα είκαζηε ππνςηαζκέλνη, 

ζθεπηόκελνη θαη επηθπιαθηηθνί θαη γηα ην ιόγν απηό βάδνπκε ηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Γηα πνην ιόγν ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ αθήλνληαη ρσξίο 

λα γίλεηαη θαλέλα έξγν αλαβάζκηζεο θαη έληαμεο ζην 

Σρέδην Πόιεο ;  

 Γηαηί ηα παηδηά πνπ δνπλ ζηηο ζπλνηθίεο απηέο δελ 

ιακβάλνπλ ηελ ζηνηρεηώδε, ειάρηζηε αιιά ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε θαη αθήλνληαη λα δνπλ ζε πξόρεηξα 

θαηαιύκαηα. Πνηα θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ ή ηεο 

πνιηηείαο κεξηκλά γηα ην θαηλόκελν απηό ;  

 Η πνιηηεία θαη ε δεκνηηθή αξρή δελ δηαζέηεη ηνπο 

κεραληζκνύο  ειέγρνπ θαη ζπλέπεηαο ησλ νηθνγελεηώλ 

απηώλ πξνο ηα ζρνιεία? Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ 



έγηλαλ ζηελ θαηεύζπλζε θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κηθξώλ 

ειηθηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα? 

 Πνηεο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο έγηλαλ 

ζηηο γεηηνληέο ηνπ δήκνπ?  Πνπ λα βγάδεη από ηελ 

απνκόλσζε ηεο νζόλεο ηα παηδηά καο, λα εμαίξεη ηε 

ζπιινγηθόηεηα, ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ πνιηηώλ θαη λα 

αλνίγεη  κέησπν ζε δηάζπαξηεο ξαηζηζηηθέο απόςεηο  

δηαρσξηζκνύ, αληεθδίθεζεο θαη κίζνπο? 

 Με πνηα κέηξα ε δεκνηηθή αξρή θαη ε πνιηηεία 

αληηκεηώπηζε ηα θαηλόκελα εγθιεκαηηθόηεηαο ζηε ξίδα 

ηνπο, έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, λα 

ζηακαηήζεη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπ  από θάζε επίδνμν πνιηηεπόκελν. 

  Ο Σύιινγνο ηνπ 1ου Λυκείου Αχαρνών πηζηεύεη όηη ε 

θαηάζηαζε απηή πξέπεη λα αιιάμεη. Αμίδνπκε θαιύηεξεο θαη 

αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο δσήο γηα καο θαη ηα παηδηά καο. Όρη 

άιιε αλνρή, πξνηείλνπκε ηελ νξγάλσζε ζηνπο ζπιιόγνπο καο 

γηα θηλεηνπνηήζεηο  νη νπνίεο ζα ζηνρεύνπλ ζηελ αιιαγή ηεο 

θαηάζηαζεο.  

 Δελ πεξηκέλνπκε λα γίλνπλ ζαύκαηα αιιά δελ κπνξνύκε 

λα παξακείλνπκε ζεαηέο γηαηί πηζηεύνπκε όηη κπνξνύκε λα 

πηέζνπκε ώζηε λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε θαη λα γίλεη ν δήκνο 

καο, έλα αζθαιέο κέξνο, γηα λα κεγαιώζνπκε ηα παηδηά καο.  

 Ωο γνλείο ζαο θαινύκε ζήκεξα λα γίλεηε έλα κε εκάο λα 

ζηεξίμεηε ηελ πξνζπάζεηά καο θαη λα πξνρσξήζνπκε από 

θνηλνύ ζην ζηόρν καο,  πνπ είλαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο 

ησλ παηδηώλ καο. 

 Σηόρνο καο είλαη ηνπο επόκελνπο 6 κήλεο κέρξη ηέινο ηνπ 

ρξόλνπ λα ζπζπεηξώζνπκε ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ θαη 



θεδεκόλσλ ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο κέζα από δηάθνξεο κνξθέο δξάζεσλ θαη 

θηλεηνπνηήζεσλ.  

 Με θαζαξνύο ζηόρνπο θαη αγώλεο δηεθδίθεζεο λα 

απαηηήζνπκε από ην ππνπξγείν λα απμεζνύλ νη δαπάλεο γηα ηα 

ζρνιεία καο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ όπσο: 

 Φύιαμε επί 24σξνπ ησλ ζρνιείσλ, ην άλνηγκα ησλ 

πξναύιησλ ρώξσλ θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα  παηδηά, ηνπο ρώξνπο άζιεζεο θαη 

επαξθή θσηηζκό ζε όια ηα ζρνιεία. 

 Οη ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παηδηώλ 

καο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κόλν όηαλ ε θάζε γεηηνληά ηνπ 

δήκνπ καο, ην θάζε ζρνιείν απνηειέζεη εζηία ζπζπείξσζεο όιν 

θαη πεξηζζόηεξσλ γνλέσλ, αληίζηαζεο ζηελ δηαιπηηθή πνιηηηθή  

δεκνηηθώλ  αξρώλ θαη θπβεξλήζεσλ, εζηία  ελσηηθώλ θαη  

καδηθώλ αγώλσλ δηεθδίθεζεο. 

 Θεσξνύκε όηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κε 

ζπζπεηξσκέλνπο γνλείο, ζπλεηδεηνπνηώληαο ην πξόβιεκα θαη ηηο 

αηηίεο ηνπ, όρη από νξγή θαη αγαλάθηεζε, απνβάιινληαο θαζε 

είδνπο ξαηζηζηηθέο επηξξνέο, κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

ηηο αλαγθαίεο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα πιαηζηώλνληαη από κηα 

ζεηξά αηηεκάησλ πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ζα έρνπλ θαηαγξαθεί 

από εκάο ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. 

 


