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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ                                                                                      Γαλάτσι, 14/05/2020 

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                    Αρ. Πρωτ.: 103 

«Γείτονες Γαλατσίου»  

Πληροφορίες:                                                                                       ΠΡΟΣ:  Όπως πίνακας αποδεκτών 

Μονογυιού Αδαμαντία, 6944272445 

Φετάνης Λάζαρος, 6974850160                                                         ΚΟΙΝ:  Όπως πίνακας αποδεκτών 

Δαλάτσης Δημήτριος, 6972288887 

geitonesgalatsiou@gmail.com  

Θέμα:  Παράνομη εγκατάσταση αθίγγανων (Ρομά)  σε  έκταση εντός του Δήμου 
Γαλατσίου κατά παράβαση των μέτρων που  ισχύουν για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Τα σημεία που διαμένουν παρανόμως οι Αθίγγανοι στο Γαλάτσι 

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που εφαρμόζονται  προς αντιμετώπιση του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  σας ενημερώνουμε ότι πριν λίγες 
ημέρες, και συγκεκριμένα στις 4/5/2020,  ομάδα αθίγγανων εγκαταστάθηκε παρανόμως 
σε δημόσια δασική έκταση, εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου και συγκεκριμένα  
κοντά στη συμβολή της οδού Λόφου Κόκκου με τη λεωφόρο Βεΐκου.  Προς ευκολία των 
αρμοδίων αρχών, παραθέτουμε και τα ακριβή σημεία της παράνομης εγκατάστασής 
τους.  Η ως άνω ομάδα των αθίγγανων, αποτελείται από 10-15 άτομα, μεταξύ των 
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οποίων και μικρά παιδιά.  Η ανησυχία όλων μας είναι μεγάλη διότι δεν γνωρίζουμε που 
διέμεναν αυτά τα άτομα κατά τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας, ποιος 
είναι ο μόνιμος τόπος κατοικίας τους (έρχονται κατά καιρούς στα σημεία αυτά και 
διαμένουν μικρά χρονικά διαστήματα), αν ο μόνιμος τόπος κατοικίας τους έχει 
κρούσματα  κορωνοϊού ή αν είναι εκτός του νομού Αττικής και άρα αν και η μετακίνησή 
τους εδώ είναι παράνομη.  Επίσης δεν γνωρίζουμε αν τα άτομα αυτά έχουν ελεγχθεί 
υγειονομικά, ειδικά τα μικρά παιδιά τα οποία περιφέρονται μόνα τους εντός της πόλης. 
Τα μέλη της ομάδας αυτής μεταβαίνουν στην πόλη του Γαλατσίου,  ψάχνουν στους 
κάδους με γυμνά χέρια, επαιτούν κυρίως στη λεωφόρο Βεΐκου, ενώ τα μικρά παιδιά τους 
κυκλοφορούν χωρίς καμία επιτήρηση ξυπόλητα και βρώμικα και  πολλές φορές 
μπαίνουν μέσα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης και μένουν εκεί και αυτό αποτελεί μία 
πολύ λυπηρή εικόνα γι’ αυτά τα παιδάκια.    

Στα σημεία που διαμένουν παρανόμως, κοιμούνται εντός των 3-4 ΙΧ που έχουν στην 
κατοχή τους ή στην ύπαιθρο σε αυτοσχέδια κρεβάτια.  Ανάβουν φωτιά και όπως είναι 
φυσικό αφοδεύουν στη γύρω περιοχή, πετάνε παντού σκουπίδια, ενώ για να πάρουν 
νερό εισέρχονται παρανόμως στα παρακείμενα σχολεία (2ο Δημοτικό Σχολείο, 3ο 
Γυμνάσιο και ειδικά στο 13ο Νηπιαγωγείο), όπου επίσης  πλένουν τα ρούχα τους, ή 
ακόμη κάνουν και μπάνιο και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει έντονα 
τους αρμοδίους εκπαιδευτικούς φορείς εν όψει της επαναλειτουργίας των σχολείων. 
Φημολογείται έντονα ότι η εν λόγω ομάδα αποτελείται από σεσημασμένα άτομα τα 
οποία εμπλέκονται στην υπόθεση της σύλληψης Ρομά τον Σεπτέμβριο του 2019 οι οποίοι 
παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και είχαν κλέψει σπίτια στο Γαλάτσι.1   

Η περιοχή στην οποία διαμένουν και περιφέρονται έχει αυτή τη στιγμή ψηλά 
ξερόχορτα και αρκετά δέντρα (πεύκα, χαρουπιές, κυπαρίσσια κλπ) και υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος πυρκαγιάς και επέκτασής της στον οικισμό του Λόφου Κόκκου αφού 
μετακινούνται εντός του δάσους και πετάνε σκουπίδια, κάνουν την σωματική τους 
ανάγκη, καπνίζουν κλπ. Επισημαίνουμε ότι έχουμε εισέλθει στην αντιπυρική περίοδο και 
η παραμονή των αθιγγάνων εκεί εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. 

Παρακαλούμε άμεσα για τις ενέργειες των αρμοδίων φορέων για την άμεση και 
μόνιμη απομάκρυνση των αθιγγάνων και την επιστροφή τους στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας τους. Η ελληνική αστυνομία τους διώχνει κάποιες φορές αλλά αυτοί 
προφασίζονται πως φεύγουν και μετά από λίγες ώρες επανέρχονται.  Με την παραμονή 
τους εκεί, διακυβεύονται η δημόσια υγεία, η δημόσια ασφάλεια, η προστασία της 
δασικής έκτασης, υποβαθμίζεται η γενική εικόνα της πόλης  και  επικρατεί μια 
απογοήτευση στον μέσο πολίτη που όλο αυτό το διάστημα έχει υποστεί πλήθος 
απαγορεύσεων και αλλά και οικονομικών στερήσεων και βλέπει κάποιους να δρουν 

                                                           
1 Βλ. τη σχετική είδηση: https://www.securnews.gr/astynomika/item/145284-paristanan-tous-texnikoys-
tis-dei-kai-adeiazan-spitia-treis-syllipseis-apo-andres-tis-di-as-foto.html 
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https://www.securnews.gr/astynomika/item/145284-paristanan-tous-texnikoys-tis-dei-kai-adeiazan-spitia-treis-syllipseis-apo-andres-tis-di-as-foto.html


 

 
 

3 
 

παράνομα και να μην διώκονται.  Η τήρηση της έννομης τάξης αφορά τους πάντες και 
δεν πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις. 

Παρακαλούμε να πρωτοκολληθεί η παρούσα, να μας κοινοποιηθεί ο αριθμός 
πρωτοκόλλου και να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας εντός των 
χρονικών ορίων που ορίζει ο νόμος.  

 

Για την εθελοντική ομάδα «Γείτονες Γαλατσίου» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Μονογυιού Αδαμαντία, Πρόεδρος 

Φετάνης Λάζαρος,  Αντιπρόεδρος Α’ 

Δαλάτσης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Β’  
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Πίνακας αποδεκτών προς ενέργεια 

1. Δήμος Γαλατσίου/ Γραφείο Δημάρχου/Γραφείο Πολιτικής Προστασίας: galatsi@galatsi.gr   
grafeiotypougalatsi@galatsi.gr polprostasia@galatsi.gr  

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας info@gscp.gr  kepp@gscp.gr 
3. Περιφέρεια Αττικής, Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ppath@patt.gov.gr  
4. ΕΟΔΥ:  info@eody.gov.gr  kepix@eody.gov.gr  press@eody.gov.gr 
5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη kepik@mopocp.gov.gr  pressofice@yptp.gr 
6. Α.Τ. Γαλατσίου/ Ελληνική Αστυνομία atgalatsiou@astynomia.gr 

ta.galatsiou@astynomia.gr   gada@hellenicpolice.gr amesidrasigada@hellenicpolice.gr 
epit.grafchief@hellenicpolice.gr  
   
 

Πίνακας αποδεκτών προς κοινοποίηση 

 

1. Υπουργείο Υγείας: sitecontact@moh.gov.gr  
2. Υπουργείο Παιδείας: protocol@minedu.gr  
3. Διεύθυνση Δασών Αθηνών dash_athina@attica.gr  
4. Σύνδεσμος Δήμων Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης-Ψυχικού για την προστασία και 

ανάπλαση των Τουρκοβουνίων  (Σ.Π.Α.Τ.) sdtourkovounia@gmail.com  
5. Πυροσβεστικό Σώμα  dpyathin@psnet.gr grafeiotypoups@gmail.com  
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