ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λ.Κων. Καραμανλή &
Αμμοχώστου 1
Ταχ. Κωδ. : 18900
TELEFAX : 2132027414
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132027413
Email : dimarxos2@0165.syzefxis.gov.gr

Σαλαμίνα
Αρ.πρωτ:

01.08.2018
-73-

ΠΡΟΣ: -κ.Τόσκα Νικόλαο
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 10177 Αθήνα
.-κ. Τσουβαλή Κωνσταντίνο, Αντιστράτηγο
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 1077 Αθήνα
.-κ.Θεοφίλου Ανδρέας, Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος
Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά
Ακτή Μιαούλη 50 Τ.Κ. 18536 Πειραιάς
.-κ. Παπαζαφείρη Χρήστο, Υποστράτηγο
.-Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Αττικής
Λεωφ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ.11522-Αθήνα
Κοινοποίηση:
.-Αστυνομική Δ/νση Πειραιά
Ηρώων Πολυτεχνείου 37 ΤΚ.18532 Πειραιάς
.-Α.Τ. Σαλαμίνας –Α.Τ. Ασφαλείας Σαλαμίνας
Σολωμού Διονυσίου 4 Τ.Κ.18900 Σαλαμίνα
.-Γ΄Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας
Σαλαμινομάχων 2 Τ.Κ. 18901 Παλούκια Σαλαμίνας

ΘΕΜΑ: Παραβατική δραστηριότητα
του Δήμου Σαλαμίνας

των «Ρομά» στa διοικητικά όρια

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι
σήμερα στο Δήμο μας όπως και στο παρελθόν που είχαμε ενημερώσει
εγγράφως τους αρμόδιους φορείς έχει προκύψει σοβαρότατο
πρόβλημα από διερχόμενους ΡΟΜΑ που κατακλύζουν Κ/Χ του Δήμου .

Κάθε χρόνο τους θερινούς μήνες παρουσιάζεται το φαινόμενο
να
εγκαθίστανται
οικογένειες
διερχόμενων
αθιγγάνων
σε
συγκεκριμένους χώρους του Δήμου που προφανώς τους εξυπηρετούν,
γιατί διαθέτουν φωτισμό και παροχές νερού , όμως την φετινή
περίοδο ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος και καθημερινά αυξάνεται
δραματικά, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Διότι ως είναι γνωστόν , οι
άνθρωποι αυτοί ζουν σε
απαράδεκτες συνθήκες από άποψη υγιεινής , ρυπαίνουν την περιοχή
που εγκαθίστανται , παραβιάζουν παροχές νερού & ρεύματος για να
καλύψουν τις ανάγκες τους και το σημαντικότερο εκφοβίζουν και
ληστεύουν κατοικίες που διαμένουν κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι.
Υπάρχουν περιοχές όπως το Μπιζάνι και τα Βασιλικά που
διαμένουν και δραστηριοποιούνται παραβατικά αθίγγανοι ενοχλώντας
καθημερινά τους περιοίκους ,
οι δε
αγρότες έχουν σχεδόν
εγκαταλείψει τις λεηλατημένες ιδιοκτησίες τους μην αντέχοντας άλλο
το πρόβλημα.
Πλέον αυτού όμως , οι διερχόμενοι ΡΟΜΑ κατακλύζουν και
τα κεντρικά λιμάνια του νησιού Παλουκίων και Βουρκαρίου σε
καθημερινή βάση από την 22.00 μέχρι πρωίας
, προκαλούν,
καταλαμβάνουν μέρος των κρηπιδωμάτων, κοιμούνται στην ύπαιθρο,
αφοδεύουν στα παρτέρια , χρησιμοποιούν παρανόμως τα πίλαρς νερού
και ρεύματος και γενικά έχουν μετατρέψει τους συγκεκριμένους
χώρους που χρησιμοποιούνται από χιλιάδες ανθρώπους για
μετακίνηση και αναψυχή σε σκουπιδότοπους .
Εμείς σαν Δημοτική Αρχή , έχουμε υιοθετήσει την πολιτική της
ένταξης αθιγγάνων στην κοινωνία μας και στο νησί μας πολλά χρόνια
υπάρχουν νόμιμοι καταυλισμοί, από τους οποίους ουδόλως θιγόμαστε
και στους οποίους παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια .
Όμως ο διερχόμενοι ΡΟΜΑ είναι αγνώστου προέλευσης ,
παράνομοι και ανεξέλεγκτοι .
Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών αλλά και στοιχεία του Α.Τ.
Σαλαμίνας,
έχουμε δραματική αύξηση κλοπών σε κατοικίες και
μάλιστα ένοπλων επιθέσεων.
Σε όλα τα ανωτέρω έρχεται να προστεθεί και ο κίνδυνος της
πρόκλησης πυρκαγιάς από τις εστίες που τοποθετούν χωρίς καμία
προστασία , κυρίως κάτω από σκιές δένδρων για το καθημερινό
μαγείρεμα . Όπως καταλαβαίνετε , αυτό είναι άκρως επικίνδυνο και αν
συμβεί ατύχημα θα είναι μοιραίο για το νησί μας που είναι κατάφυτο
και άναρχα πυκνοκατοικημένο .
Όπως είναι φυσικό το πρόβλημα καταλήγει στο Δήμο και θα
πρέπει να δοθεί άμεση λύση .

Περιγραφικά σας αναφέρω ότι η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο
νησί του Αργοσαρωνικού με 96 τ.χλμ κάλυψη, 40.000 μόνιμους
κατοίκους που διπλασιάζονται τα Σαββατοκύριακα και την θερινή
περίοδο ο αριθμός ανέρχεται στο απίστευτο νούμερο των 250.00 έως
και 350.000 από επίσημες καταγραφές εισιτηρίων των πορθμείων του
εκ των οποίων το ένα Πέραμα – Παλούκια είναι το μεγαλύτερο σε
επιβατική κίνηση στην Ευρώπη με 13.000.000 επιβάτες τον χρόνο.
Από την εικόνα που σας έδωσα καταλαβαίνετε το μέγεθος των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε όλους τους τομείς .
Όμως αυτό που υπερέχει όλων των θεμάτων , είναι η ασφάλεια
των δημοτών μας αλλά και των επισκεπτών του νησιού μας.
Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας , έχουμε κινητοποιήσει τις
υπηρεσίες μας, καταγγείλαμε την παραβατικότητα των αθιγγάνων σε
όλους τους αρμόδιους φορείς , ζητήσαμε
την συνδρομή του
Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας
με το οποίο έχουμε αγαστή
συνεργασία, όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα το πρόβλημα παραμένει
άλυτο και εκτιμάται ότι αν δεν ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα θα
επιδεινώνεται σε βάρος των κατοίκων όχι μόνο των θιγόμενων
περιοχών , αλλά θα επεκταθεί περαιτέρω.
Ωστόσο η εκτίμηση μας καθώς και η εκτίμηση των κατοίκων
της Σαλαμίνας είναι ότι η αριθμητική δύναμη του προσωπικού του
Α.Τ. Σαλαμίνας και του Α.Τ. Ασφαλείας Σαλαμίνας
καθώς Γ΄
Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας, δεν επαρκεί για τις ανάγκες που
έχουν προκύψει σήμερα στο νησί.
Επειδή όμως , για την αστυνόμευση και την εμπέδωση του
αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες έχετε εσείς την αποκλειστική
αρμοδιότητα , θα θέλαμε κρίνοντας το θέμα σαν επιτακτική ανάγκη , να
συνδράμετε με τις προσπάθειές σας
να ενισχυθούν άμεσα και
αποτελεσματικά με ικανό αριθμό το Α.Τ. Σαλαμίνας , το Α.Τ.
Ασφαλείας Σαλαμίνας και το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας , ώστε κι
αυτά με την σειρά τους να μπορέσουν να ανταποκριθούν με
αποτελεσματικότητα στο έργο τους.
Επιπροσθέτως , θα θέλαμε για να περιορισθεί το φαινόμενο,
να επιληφθείτε ώστε η ομάδα (ΔΙΑΣ) να ενεργεί σε τακτά χρονικά
διαστήματα ελέγχους και επεμβάσεις στο νησί μας.
Όμως όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η κατάσταση , η
μοναδική και οριστική λύση του προβλήματος , είναι μια συντονισμένη
επέμβαση πλήρους απομάκρυνσης των διερχόμενων ΡΟΜΑ από το
νησί μας.

Σε αυτή ακριβώς τη λύση επικεντρώνεται το αίτημα του Δήμου
μας και σας παρακαλώ θερμά να το εξετάσετε με την ευαισθησία που
σας διακρίνει, γιατί χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση
Με εκτίμηση
Η Δήμαρχος Σαλαμίνας
Ισιδώρα Νάννου-Παπαθανασίου

