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Κάθε συζήτηση για το πρόβλημα του Καταυλισμού των Τσιγγάνων στη Νέα Αλικαρνασσό θα
πρέπει να έχει σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας που δεν είναι άλλη από την
υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει στους Ρομά τις απαραίτητες υποδομές
υγιεινής
και ασφάλειας που έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες όπως είναι η ύδρευση, η αποχέτευση, το
ηλεκτρικό ρεύμα, ο φωτισμός, η αποκομιδή των απορριμμάτων κ.ά.

Ο Καταυλισμός ιδρύθηκε το 1983 όταν η Νομαρχία Ηρακλείου εφάρμοσε την Υγειονομική
Διάταξη Α5/696/1983. Δε φρόντισε όμως ποτέ, εδώ και 27 χρόνια, να δημιουργήσει
στοιχειώδεις υποδομές για ανθρώπινη διαβίωση. Το 2003 έγινε ένα βήμα για τη λύση του
προβλήματος με το χαρακτηρισμό νέου χώρου και την κατασκευή των απαραίτητων
υποδομών που στοίχησαν 180 εκ. δραχμές. Με ευθύνη του Δημάρχου Νέας Αλικαρνασσού
που κατέλαβε τμήμα του χώρου και του Γ.Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης Σ. Τσόκα
που τον αποχαρακτήρισε εκείνη η λύση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Οι Τσιγγάνοι προσέφυγαν
στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης αλλά η υπόθεση
ακόμα εκκρεμεί.
Το 2004, εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων, η κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγήσει
στεγαστικά δάνεια για να κλείσει τους καταυλισμούς. Ενώ όμως τα δάνεια των 60.000 ευρώ

1/3

Να δοθεί, επιτέλους, οριστική λύση στο πρόβλημα του Καταυλισμού των Τσιγγάνων στη Νέα Αλικαρ
Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος 2010 15:22

ήταν εξόφθαλμα μικρά για αγορά σπιτιού, στήθηκε μια απίστευτη κομπίνα με
πρωταγωνιστές επιτήδειους εργολάβους για την εκταμίευση των χρημάτων με πλαστά
παραστατικά χωρίς να υπάρχουν τελειωμένα σπίτια. Σήμερα που οι τράπεζες ζητούν τις
δόσεις, οι τσιγγάνοι δεν είναι σε θέση ούτε να ανταποκριθούν ούτε να μετεγκατασταθούν
σε σπίτια φαντάσματα ενώ ο εισαγγελέας Ηρακλείου, αγνοώντας προκλητικά την οδηγία
του Συνηγόρου του Πολίτη προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες «να απέχουν από
οποιαδήποτε ενέργεια βίαιης αποβολής των Τσιγγάνων από το χώρο που έχουν
εγκατασταθεί.», με μια κίνηση που αγγίζει τα όρια του ρατσισμού, ζητά από την Πολεοδομία
την κατεδάφιση των παραγκών του καταυλισμού ως «αυθαίρετα», απειλώντας να τους
αφήσει χωρίς στέγη!

Το 1997, επειδή μέχρι τότε η υδροδότηση του Καταυλισμού γινόταν με νερό αμφιβόλου
ποιότητας από βυτία ιδιωτών, ο σύλλογος των Τσιγγάνων «η Ελπίδα» ζήτησε εγγράφως να
υδροδοτηθούν με υδρόμετρα όλες οι οικογένειες του Καταυλισμού. Η ΔΕΥΑΗ, όμως,
εγκατέστησε μόνο 10 κοινόχρηστες παροχές. Όπως ήταν φυσικό, ελάχιστοι λογαριασμοί
πληρώθηκαν, ενώ η ΔΕΥΑΗ με «πολιτική απόφαση» δεν διέκοψε ποτέ την παροχή όταν τα
οφειλόμενα ποσά ήταν μικρά. Ξαφνικά, μετά από 12 χρόνια, η ΔΕΥΑΗ απαιτεί 650.000 ευρώ
(!) από 10 Τσιγγάνους και είναι βέβαιο ότι και αν ακόμη καταδικαστούν τελεσίδικα είναι
αδύνατον να τα εισπράξει! Από την άλλη ο εισαγγελέας Ηρακλείου, επιδεικνύοντας για
άλλη μια φορά υπερβάλλοντα ζήλο και οξύνοντας την κατάσταση, σπεύδει και διακόπτει το
νερό, παρουσία των ΜΑΤ, αφήνοντας χωρίς νερό 700 ανθρώπους!

Η Ένωση Πολιτών κατά της Ξενοφοβίας και του Ρατσισμού, επιχειρώντας να συμβάλλει
στην οριστική λύση του προβλήματος και επειδή το θέμα του καταυλισμού των Τσιγγάνων
είναι πρωτίστως πολιτικό και κοινωνικό, προτείνει:

1) Στο Γ.Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης να αποσύρει τον αποχαρακτηρισμό της
περιοχής μετεγκατάστασης του Καταυλισμού και να συμβάλλει έτσι στη λύση του
προβλήματος.

2) Στο Δήμο Ηρακλείου που από 1.1.2011 θα είναι υπεύθυνος για το πρόβλημα του
Καταυλισμού, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της πολιτείας και να εργαστεί για μια
οριστική λύση με τον καθαρισμό και την ολοκλήρωση των υποδομών όπως ακριβώς
προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο του νέου Καταυλισμού. Ταυτόχρονα να δώσει λύση στο
θέμα της ύδρευσης, στο οποίο είναι υπεύθυνες οι κατά καιρούς διοικήσεις της ΔΕΥΑΗ, και
να φροντίσει για την ασφαλή ύδρευση και αποχέτευση όπως επίσης για την αποκομιδή των
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απορριμμάτων και την υγιεινή του χώρου του Καταυλισμού μέχρι την μετεγκατάστασή του.

Ηράκλειο 13 Δεκ. 2010
Ένωση Πολιτών κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας
antiracist.her@gmai.com
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