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Καταυλισμός Τσιγγάνων Ν. Αλικαρνασσού: Ζωές χαμένες στα
ψέματα
Μετά από συνεννόηση του εισαγγελέα με την Νομάρχη
Ηρακλείου, τη Δευτέρα 21-9-2009 η Πολεοδομία μαζί με τον
εισαγγελέα και συνοδεία αστυνομικής δύναμης σχεδιάζουν να
μπουν στον καταυλισμό και να καταγράψουν τα «αυθαίρετα» με
σκοπό την κατεδάφιση τους! Εάν συμβεί αυτό, θα πρόκειται περί
πλήρους διακωμώδησης της νομιμότητας.

Σε μια χώρα που συστηματικά δεν κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα, η επιβολή της «νομιμότητας» στις παράγκες
του καταυλισμού μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί ενώ μπορεί να προκληθούν σοβαρά επεισόδια και
κοινωνική έκρηξη με απρόβλεπτες συνέπειες!
Ο καταυλισμός των Τσιγγάνων στη Ν. Αλικαρνασσό είναι ένας οικισμός παράγκας, όπου ζουν 500 περίπου
άνθρωποι χωρίς υποδομές, χωρίς αποχέτευση και χωρίς συστηματική αποκομιδή σκουπιδιών. Περιοχή εφιαλτική, όπου
συμβιώνουν άνθρωποι και ποντίκια.
Ο καταυλισμός ιδρύθηκε το 1983 όταν η Νομαρχία Ηρακλείου θέλησε να εφαρμόσει τη, ρατσιστική όπως
χαρακτηρίστηκε, Υγειονομική Διάταξη Α5/696/1983 «για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων νομάδων». Δεν φρόντισε
όμως από τότε μέχρι και σήμερα να δημιουργήσει στοιχειώδεις υποδομές για ανθρώπινη διαβίωση ενώ οι δημοτικές
αρχές Ν. Αλικαρνασσού έκαναν ότι μπορούσαν για να τον διώξουν από την περιοχή.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επιχείρησε το 1995 τη μετεγκατάσταση του καταυλισμού αλλά κανένας ΟΤΑ δεν τον
ήθελε στην περιοχή του. Ο Δήμος Αλικαρνασσού, δύο φορές, το 1999 και το 2000, προσπάθησε να διώξει δικαστικά
τους Τσιγγάνους χαρακτηρίζοντάς τους ως καταπατητές και αδιαφορώντας που θα πάνε. Το Ειρηνοδικείο όμως έκρινε
καταχρηστική την αποβολή και αναγνώρισε ότι ο καταυλισμός είναι νόμιμος.
Το 1999 η περιφέρεια Κρήτης εξασφάλισε χρηματοδότηση και χώρο 32 στρ. δίπλα στον καταυλισμό για την
μετεγκατάσταση των τσιγγάνων και ο Δήμος Ν. Αλικαρνασσού συναίνεσε. Το 2003 και ενώ το έργο που εκτελεί ο ΟΑΝΑΚ
βασισμένος σε μια πρωτοποριακή μελέτη είναι σχεδόν έτοιμο και έχουν εκταμιευτεί 180 εκ. δρχ., ο Δήμος
καταλαμβάνει τμήμα του εργοταξίου, το περιφράσσει ως περιουσία του και η μετεγκατάσταση ματαιώνεται.
Το 2004 η κυβέρνηση, ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων αποφασίζει να χορηγήσει στεγαστικά δάνεια σε σκηνίτες
Τσιγγάνους για να κλείσει τους καταυλισμούς. Τα δάνεια είναι πολύ μικρά και ανεπαρκή για αγορά οικοπέδου και
χτίσιμο σπιτιού. Σε όλη την Ελλάδα στήνεται μια απίστευτη κομπίνα εκταμίευσης των χρημάτων με πλαστά παραστατικά
χωρίς να υπάρχουν τελειωμένα σπίτια.
Η Περιφέρεια Κρήτης εισηγείται να εκχωρηθούν τα δάνεια στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για οργανωμένη
δόμηση. Η υπόδειξή της δεν λαμβάνεται υπόψη από τη δημοτική αρχή Νέας Αλικαρνασσού η οποία αναλαμβάνει να
συντάξει τους φακέλους των δικαιούχων. Με αδιαφανείς διαδικασίες συντάσσονται, σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου,
160 φάκελοι. Αποτέλεσμα: 5 οικογένειες μόνο έκαναν σωστή διαχείριση του δανείου, 25 οικογένειες δε ζήτησαν
δάνειο ή δεν το εκταμίευσαν και οι υπόλοιπες 100 περίπου οικογένειες εκταμίευσαν το δάνειο αλλά δεν έχουν
στέγη!
Εντωμεταξύ άρχισαν οι τράπεζες να ζητούν τις δόσεις, οι τσιγγάνοι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν και
αρχίζουν να διαισθάνονται ότι εξαπατήθηκαν και ότι τα «θαλασσοδάνεια» θα γίνουν η καταστροφή τους.
Από τον Ιούλιο φέτος η δημοτική αρχή Ν. Αλικαρνασσού πιέζει τους Τσιγγάνους να εγκαταλείψουν τον
καταυλισμό. Ζήτησε μάλιστα την συνδρομή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου κ. Μαρκάκη ο οποίος τους έδωσε
προθεσμία να φύγουν μέχρι τις 15-9-2009, αλλιώς θα εφαρμόσει στις παράγκες τον νόμο περί αυθαιρέτων κατασκευών.
Μετά από συνεννόηση του εισαγγελέα με την Νομάρχη Ηρακλείου κ. Σχοιναράκη αποφασίσθηκε την Δευτέρα 21-9-2009 οι
αρμόδιοι υπάλληλοι της πολεοδομίας μαζί με τον εισαγγελέα και συνοδεία αστυνομικής δύναμης να μπουν στον
καταυλισμό και να καταγράψουν τα «αυθαίρετα» με σκοπό την κατεδάφιση τους! Εάν συμβεί αυτό, θα πρόκειται περί
πλήρους διακωμώδησης της νομιμότητας. Σε μια χώρα που συστηματικά δεν κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα, η επιβολή της
«νομιμότητας» στις παράγκες του καταυλισμού μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί.
Η Ένωση Πολιτών κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας τονίζει ότι το θέμα του καταυλισμού των Τσιγγάνων
είναι πρωτίστως πολιτικό και κοινωνικό και δευτερευόντως νομικό.Σε ένα κράτος δικαίου δεν αρχίζομε από την
παραβατική συμπεριφορά των ευάλωτων ομάδων αλλά από τους ηθικούς αυτουργούς και συνεργούς. Η ενδεχόμενη
παραβατική συμπεριφορά ορισμένων δανειοδοτηθέντων Τσιγγάνων θα πρέπει να συνεξετασθεί με την αυθαίρετη
συμπεριφορά των τοπικών αρχόντων (π.χ. αυθαίρετη κατάληψη του κρατικού εργοταξίου και σταμάτημα του έργου, την
επί χρόνια αδιαφορία στο να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους στον καταυλισμό κ.λπ.), την σύμπραξη κυκλωμάτων και
την ολιγωρία των ελεγκτικών υπηρεσιών στην εκταμίευση των δανείων χωρίς να έχουν τελειώσει τα σπίτια.
Σήμερα (18/9)επιδιώξαμε μάταια να συναντήσουμε τη Νομάρχη και κατόπιν ενημερώσαμε για τη σοβαρότητα του
θέματος την Αντινομάρχη κα Ε. Καγουδάκη. Ενημερώσαμε επίσης τα κόμματα και τους ζητήσαμε να τοποθετηθούν
εγκαίρως. Επειδή πιστεύουμε ότι στις Δημοκρατίες αυτά τα θέματα λύνονται από πολιτικές αποφάσεις και όχι από
δικαστικές ενέργειες, ελπίζομε και ευχόμαστε να μην πραγματοποιηθεί η εξαγγελθείσα δια των εφημερίδων ενέργεια.
εξ αιτίας της οποίας μπορεί να προκληθούν σοβαρά επεισόδια και κοινωνική έκρηξη με απρόβλεπτες συνέπειες.
Ένωση Πολιτών κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας
Στο συνημμένο το πλήρες κείμενο της Ένωσης όπως επιδόθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και στα κόμματα
μαζί με φάκελο τεκμηρίωσης.
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