
 

 

 

 

Μζγαρα, 31 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Δθμαρχοσ Μεγαρέων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ, ζητεί από την 

Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτη Κα Ολγα Γεροβαςίλη, να ληφιοφν 

μέτρα για την ανεξέλεγκτη κατάςταςη των Ρομά, ςτο Βλυχό 

Άμεςη και ουςιαςτική ήταν η αντίδραςη του Δημάρχου Μεγαρζων κ. 

Γρηγόρη ταμοφλη, ςτην απαράδεκτη και άκρωσ επικίνδυνη κατάςταςη ανομίασ με 

πυροβολιςμοφσ ςτο Βλυχό, το τελευταίο διήμερο. 

Με ςχετικό κατεπείγον ζγγραφο, (Αριθμ. Πρωτ: 20626/ 30.10.2018), που 

ζςτειλε χθζσ ο κ. ταμοφλησ ςτην αρμόδια Υπουργό Προςταςίασ του Πολίτη Κα 

Ολγα Γεροβαςίλη επιςημαίνει ότι η κατάςταςη με την δράςη των Ρομά που 

κατοικοφν ςτο Βλυχό ζχει φτάςει ςτο απροχώρητο και η πολιτεία οφείλει άμεςα να 

λάβει μζτρα και να παρζμβη άμεςα, διότι οι πολίτεσ των Μεγάρων δεν αιςθάνονται 

πλζον αςφαλείσ όταν υπάρχουν ζκνομεσ δράςεισ και όταν βλζπουν μειονότητεσ να 

παραμζνουν ςτο απυρόβλητο των Νόμων. 

το πλήρεσ κείμενο του Δημάρχου Μεγαρζων προσ την Κα Γεροβαςίλη 

αναφζρονται κατά λζξη τα εξήσ: 

« Κυρία Υπουργέ 

Η θαηάζηαζε κε ηελ δξάζε ησλ ξνκά, πνπ θαηνηθνύλ ζε ζπλνηθία ηεο 

πόιεο ησλ Μεγάξσλ έρεη θζάζεη ζην απξνρώξεην. 

Γηα άιιε κηα θνξά, λόκηδε θαλείο πσο ζηελ ζπλνηθία απηή δηεμάγεηαη 

πόιεκνο. Χζεο θαη πξνρζέο ην βξάδπ θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο 

εθαηνληάδεο, ίζσο θαη ρηιηάδεο ππξνβνιηζκνί αθνύγνληαλ ζε όιε ηελ πόιε, 

γεγνλόο πνπ ζπλερηδόηαλ κε κηθξόηεξε έληαζε θαη ηελ εκέξα. 

Ο θίλδπλνο θάπνηα αδέζπνηε ζθαίξα λα ηξαπκαηίζεη ή αθόκα θαη λα 

θνλεύζεη αλππνςίαζην πνιίηε είλαη ελδερόκελνο θαη ζνβαξόο. 



Τν γεγνλόο όηη ζηηο παξπθέο ηεο ζπλνηθίαο απηήο ππάξρνπλ θαη πνιιά 

ζρνιεία, δύν Δεκνηηθά, δύν Γπκλάζηα θαη έλα Λύθεην, θαζηζηά ηελ θαηάζηαζε 

ηξαγηθή. 

Τν θαηλόκελν απηό, κε ηνπο ππξνβνιηζκνύο γηα 2-3 εκεξόλπρηα δελ είλαη 

ζπάλην γηα ηελ ζπλνηθία απηή. 

Είλαη ζέκα ηύρεο, πνπ δελ έρνπκε αθόκα ζξελήζεη ζύκαηα. 

Δελ είλαη δπλαηόλ όκσο λα αθήζνπκε άιιν ηελ θαηάζηαζε ζηελ ηύρε. 

Η ηνπηθή θνηλσλία απνξεί, αλεζπρεί θαη εμαλίζηαηαη κε ηελ αδπλακία ηνπ 

θξάηνπο λα επεκβαίλεη θαη ζηακαηά ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη θπξίσο κε ην λα 

αλέρεηαη λα ππάξρνπλ πεξηνρέο θαη κάιηζηα εληόο ηνπ νηθνδνκηθνύ ηζηνύ  ηεο 

πόιεσο, πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην «άβατο». 

Κυρία Υπουργέ 

Σαο θαινύκε λα αλαιάβεηε άκεζα ηηο επζύλεο ζαο πξηλ λα είλαη αξγά. 

Η θνηλσλία δελ αληέρεη άιιν απηήλ ηελ θαηάζηαζε, είλαη ζε αλαβξαζκό θαη 

ιίγν πξηλ ηελ έθξεμε. 

Τν ππέξηαην αγαζό γηα ηνλ άλζξσπν είλαη  ε Ειεπζεξία θαη  Ειεπζεξία 

ρσξίο αζθάιεηα δελ ππάξρεη. 

Οη πνιίηεο δελ αηζζάλνληαη πιένλ αζθαιείο, όηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο δξάζεηο 

θαη όηαλ βιέπνπλ κεηνλόηεηεο λα κέλνπλ ζην «αππξόβιεην» ησλ λόκσλ.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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