
 
 

 

 

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον κο Υπουργό 

Εσωτερικών 

 

 

 

 

Θέμα: Παράνομη κατασκευή τσιμεντένιας πλατφόρμας και αυθαίρετη 

τοποθέτηση εκκλησίας, μέσα στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από πλήθος καταγγελιών πολιτών, θεσμικών 

φορέων και οργανισμών που εδράζονται στο Δήμο Γαλατσίου Αττικής, καθώς και 

από δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, η διοίκηση του Δήμου, 

προχώρησε σε αυθαίρετη ενέργεια, κατασκευάζοντας τσιμεντένια πλατφόρμα μέσα 

στο Άλσος Βεΐκου, πάνω στην οποία τοποθέτησε εκκλησία. 

Η συγκεκριμένη πράξη, αποτελεί μια παραβατική και καταχρηστική 

ενέργεια, η οποία έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες προηγούμενες, όπως η 

εναπόθεση σκουπιδιών και μπαζών στη δασική και αναδασωτέα έκταση της ΛΑΤΟ, 

αλλά και η ρίψη πίσσας στη δασική και αναδασωτέα περιοχή στο λόφο Κόκκου. 

Η αυθαίρετη τοποθέτηση της εκκλησίας, αποτελεί παράνομη πραγμάτωση, 
διότι δεν υπάρχει άδεια από την Πολεοδομία και από το Δασαρχείο, δεν υπάρχει 

έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, και δεν προβλέπεται στην διαχειριστική 

μελέτη του Πάρκου-Άλσους. Επιπροσθέτως, είναι καταχρηστική, διότι 

πραγματώθηκε με άκρα μυστικότητα σε καιρό εγκλεισμού, επιδιώκοντας πιθανώς 

το γεγονός του ότι δεν θα υπήρχε αντίδραση από την τοπική κοινωνία λόγω του 

απαγορευτικού κυκλοφορίας, γίνεται επίκληση στο ευαίσθητο ζήτημα των 

θρησκευτικών αισθημάτων των πολιτών ώστε να δημιουργηθεί τετελεσμένο, και 
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δίνεται αλγεινό παράδειγμα προς μίμηση, σε όλους όσοι έχουν ή όχι τίτλους 

ιδιοκτησίας σε δασική και αναδασωτέα έκταση, ώστε να προβούν ενδεχομένως σε 

αντίστοιχες ενέργειες. 

Κύριε Υπουργέ, δεν ερχόμαστε σε καμία περίπτωση σε αντίθεση, με το 

κοινό περί δικαίου θρησκευτικό αίσθημα, της τοπικής κοινωνίας του Γαλατσίου. Η 

εναντίωσή μας αφορά, αποκλειστικά, στο ζήτημα της παράνομης κι αυθαίρετης 

ενέργειας, της κατασκευής τσιμεντένιας πλατφόρμας στο Άλσος Βεΐκου και της μη 

νόμιμης τοποθέτησης εκκλησίας στο συγκεκριμένο χώρο. Για τους αξιακούς μας 

κώδικες, εκτός από σημαντικό πολιτικό ζήτημα, υφίσταται δηλωτικά και σημαίνον 

ζήτημα περιβαλλοντικής ηθικής.      

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες της τοπικής κοινωνίας του Γαλατσίου, 

αναφορικά με το ζήτημα της παράνομης κατασκευής τσιμεντένιας 

πλατφόρμας και αυθαίρετης τοποθέτησης εκκλησίας, μέσα στο Άλσος 

Βεΐκου; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Δήμου 
Γαλατσίου, στην αποξήλωση της αυθαίρετης κατασκευής και στην 

επαναφορά του ανάγλυφου, στην πρότερη περιβαλλοντική του υπόσταση; 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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