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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πολφωρη ςυνάντηςη του Δημάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη χθζσ Τρίτη 
15 Μαρτίου, με τον Διοικητή του Αςτυνομικοφ Τμήματοσ Μεγάρων 

για τα τελευταία κροφςματα με τουσ Τςιγγάνουσ 
 

Πρίν από αρκετοφσ μινεσ με πρωτοβουλία του Δθμάρχου κ. Γρθγόρθ 
ταμοφλθ και ςτενι ςυνεργαςία με τισ Αςτυνομικζσ αρχζσ και με πολλαπλζσ 
ςυναντιςεισ με τθν φυςικι και πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Προςταςίασ του 
Πολίτθ είχαν οργανωκεί επιχειριςεισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και είχε περιοριςτεί 
αιςκθτά θ παραβατικι ςυμπεριφορά των Σςιγγάνων που βρίςκουν καταφφγιο ςτθν 
περιοχι του Βλυχοφ. 

 Σελευταία όμωσ φςτερα από τα περιςτατικά που ςθμειώκθκαν ςτα Μζγαρα 
με κφματα τον γνωςτό περιπτερά ςτθν Πλατεία Λιτάρα και δφο γυναίκεσ που 
τραυματίςτθκαν ςοβαρά ςε τροχαίο, ςτθν ςυμβολι των Οδών Ριγα Φερραίου και 
Σεπελενίου και εγκαταλείφτθκαν από Ρομά, υπάρχει ζντονθ ανθςυχία για 
περαιτζρω ζξαρςθ παρόμοιων περιςτατικών και απειλι για τθν δθμόςια Αςφάλεια 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι μασ. 

Για το λόγο αυτό ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ είχε ςτο 
Γραφείο του ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων χκεσ Σρίτθ 15 Μαρτίου, πολφωρθ ςυνάντθςθ 
με τον Διοικθτι του Αςτυνομικοφ Σμιματοσ Μεγάρων όπου ςυηθτικθκαν διεξοδικά 
τα πάντα ςχετικά με τθν αντιμετώπιςθ τθσ ζξαρςθσ τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ 
των Σςιγγάνων και λιφκθκαν ςθμαντικζσ αποφάςεισ ςχετικά με δράςεισ και 
ςυντονιςμζνεσ επιχειριςεισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ προκειμζνου να μειωκοφν τα 
κροφςματα και να εμπεδωκεί ξανά το αίςκθμα Αςφαλείασ ςτουσ πολίτεσ τθσ 
περιοχισ των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου. 

Ο Δήμαρχοσ κ. Σταμοφλησ φςτερα από τη ςυνάντηςη αυτή δήλωςε: 
« Είχαμε μία πολφ ςθμαντικι ςυνεργαςία με τον Διοικθτι του Αςτυνομικοφ 
Σμιματοσ Μεγάρων. Εξετάςαμε τα πάντα ςχετικά με τθν όλθ κατάςταςθ που ζχει 
δθμιουργθκεί, φςτερα από τα τελευταία κροφςματα με τουσ Σςιγγάνουσ. Θα 
λθφκοφν άμεςα μζτρα τα οποία προφανώσ για λόγουσ αςφάλειασ δεν 
ανακοινώνονται. Όμωσ ζχουν γνώςθ οι φφλακεσ. Σο ηιτθμα είναι ςοβαρό και 
ευαίςκθτο και  αντιμετωπίηεται με τθ δζουςα προςοχι και ςφντομα κα υπάρξουν 
αποτελζςματα.» 
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