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Άγνωστοι διέρρηξαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Ιουνίου το Δημοτικό Πολυχώρο
“Γαλαξίας” στην Κεντρική Πλατεία από όπου αφαίρεσαν 7 ηχεία (50Χ 50 εκατοστών)
και 1 τηλεόραση συνολικής αξίας βάσει τιμολογίων 4.000 περίπου ευρώ
. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Ν. Σμύρνης κ. Χατζατουριάν κατήγγειλε
αυθημερόν την παραπάνω κλοπή στο Α.Τ. Ν. Σμύρνης και κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων.

Μετά από έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι οι διαρρήκτες μπήκαν κατά τις
βραδινές ώρες στο χώρο από ένα μεγάλο πλαινό παράθυρο χωρίς να παραβιάσουν την
κεντρική είσοδο και έφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν.
Αναζητήσαμε τον υπεύθυνο του χώρου και Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού
κ. Χατζατουριάν, ο οποίος σχολιάζοντας το γεγονός μας δήλωσε: “…Αυτή είναι η
πρώτη φορά που γίνεται διάρρηξη στο “Γαλαξία”. Πριν από αρκετούς μήνες το χειμώνα
κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης και ενώ ο “Γαλαξίας” ήταν ανοιχτός άγνωστοι είχαν πάρει
από το γραφείο των υπαλλήλων στο φουαγιέ ένα φορητό υπολογιστή και κατάφεραν να
διαφύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί καθώς όλοι ήταν απασχολημένοι με την εκδήλωση.
Αυτή τη φορά έγινε οργανωμένη διάρρηξη και αφαιρέθηκαν αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας.
Την ίδια ημέρα κατέθεσα μήνυση κατ’ αγνώστων και κατήγγειλα το γεγονός στο Α.Τ. Ν.
Σμύρνης. Παρόλο που μετά από έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι δεν παραβιάστηκε
η κεντρική είσοδος αλλά οι διαρρήκτες μπήκαν από ένα πλαινό παράθυρο για προληπτικούς
λόγους αλλάξαμε την επομένη κιόλας μέρα όλες τις κλειδαριές και ενημέρωσα άμεσα το
Δ.Σ. για το συμβάν.
Θεωρώ απαράδεκτα τα σχόλια και τα δημοσιεύματα που θέλησαν να παραποιήσουν την
αλήθεια και να δημιουργήσουν εντυπώσεις ότι ο Δήμος αδιαφόρησε για τη δημοτική
περιουσία. Ως αρμόδιος του χώρου έκανα ότι μου επέβαλλε το καθήκον μου και δηλώνω
κατηγορηματικά ότι η Δημοτική Αρχή σέβεται και διαφυλάττει τη δημοτική περιουσία με τον
καλύτερο τρόπο και θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσει την αστυνομία στην
εξεύρεση των δραστών…” τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζατουριάν.
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