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Από το δημοτικό συμβούλιο Πωγωνίου

Δεν ... συμμερίζεται το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πωγωνίου την άποψη του υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια περί ... κοινωνικής αποδοχής του
Κέντρου Κράτησης λαθρομεταναστών στο παλιό ΚΤΕΟ Κακαβιάς.

Μπορεί ο υπουργός να δήλωσε, προ ημερών στην Ηγουμενίτσα, ότι προς το τέλος του
καλοκαιριού θα λειτουργήσει (το χαρακτήρισε μάλιστα, ως «προαναχωρησιακό») το κέντρο,
το δημοτικό συμβούλιο όμως, του άμεσα ενδιαφερομένου δήμου τοποθετήθηκε την
περασμένη Παρασκευή με ένα μεγάλο και ομόφωνο «όχι» σε αυτόν τον σχεδιασμό, εν
αγνοία του δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

Και οι 27 δημοτικοί σύμβουλοι έδωσαν αρνητική ψήφο στο θέμα που συζητήθηκε και σε ότι
αφορά την δημοτική πλειοψηφία, ο δήμαρχος Κώστας Καψάλης χωρίς να τάσσεται εξαρχής
κατά, τελικά οδηγήθηκε στην άρνηση λόγω της στάσης του υπουργείου την οποία
χαρακτήρισε επιεικώς ως απαράδεκτη και απαξιωτική για το δήμο.

Αγνόησαν το δήμο
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Ο κ. Καψάλης μιλώντας στους «Ν.Α» υπενθύμισε ότι μετά την ...εξαγγελία του κ. Δένδια
στην επίσκεψη του στα Γιάννινα, ακολούθησε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου στην οποία ήταν προσκεκλημένοι ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης
και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Παπιγκιώτης. Σε αυτή δεν πάρθηκε κάποια
απόφαση, απλά έγινε μια πρώτη ενημέρωση για το πώς σχεδιάζουν το Κέντρο με βάση όσα
μετέφεραν οι προσκεκλημένοι. Ο δήμος και το δημοτικό συμβούλιο, έκτοτε, αναμένουν
αναλυτική ενημέρωση από το υπουργείο, μάταια όμως. Απλά ο υπουργός δήλωσε πρόσφατα
ότι θα λειτουργήσει χωρίς κοινωνική αντίδραση, το Κέντρο στην Κακαβιά με 250
μετανάστες και αυτό ήταν όλο.

Εύλογα ερωτήματα

Τα ερωτήματα που θέτει ο δήμαρχος Πωγωνίου είναι σαφή. Πως θα λειτουργήσει Κέντρο
κράτησης στα σύνορα με την Αλβανία, όταν οι μετανάστες έχουν προορισμό την Ευρώπη,
μέσω του λιμανιού Ηγουμενίτσας, σε ποιες εγκαταστάσεις θα χωρέσουν 250 άνθρωποι, σε
ποιες υποδομές ( πρόβλημα με το νερό, την αποχέτευση, την αποκομιδή απορριμμάτων
κλπ) θα στηριχτεί η διαμονή τους στην Κακαβιά, τι θα γίνει με την αστυνόμευση και πως
μπορεί να συνδυαστεί ένα Κέντρο κράτησης με το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου που
προβλέπει διαμετακομιστικό εμπορικό κέντρο στην Κακαβιά;

Επί αυτών των ερωτημάτων καμιά απάντηση ή ενημέρωση από το υπουργείο και η αρνητική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν, εν πολλοίς, αναμενόμενη και η συνέχεια
αναμένεται με ενδιαφέρον.

Δεν εγκρίνει ΕΟΖ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Σώμα συζήτησε εκτός ημερησίας διάταξης και το άλλο... καυτό θέμα, την δημιουργία
Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) με αφορμή το πρόσφατο «όχι» του επικεφαλής της task
force Χορστ Ράιχενμπαχ σε ερώτηση του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.

Ουσιαστικά η Ε.Ε που είναι αρμόδια να αποφασίσει για δημιουργία ΕΟΖ, βάζει φρένο σε
σχέδια και ...ιδέες που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα και προκάλεσαν εδώ κι έναν χρόνο
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πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο δήμος Πωγωνίου ήταν από τους «ενδιαφερόμενους»
να μπει στη διαδικασία για ΕΟΖ, αλλά υπό βασικούς και απαράβατους όρους, όπως
υποστηρίζει ο δήμαρχος. Οι παρατάξεις της μειοψηφίας και φορείς είχαν εξαρχής
απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τον κ. Καψάλη, εφόσον εγκρίνονταν η δημιουργία ΕΟΖ στη χώρα, «ο δήμος
Πωγωνίου για να τη δεχθεί θα ζητούσε διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος,
εργασιακές σχέσεις όμοιες με τις ισχύουσες στις εκτός ζώνης περιοχές, πρόσληψη
ντόπιων από τις επιχειρήσεις που θα λειτουργούσαν και συμμετοχή του δήμου στο σχήμα
που θα διαχειρίζονταν την ΕΟΖ».

Αυτά, πλέον, δεν έχουν σημασία, δεδομένου ότι για την ώρα δόθηκε τέλος στις ΕΟΖ,
ωστόσο ο κ. Καψάλης απαντά με τις τελευταίες εξελίξεις και σε όσους έσπευσαν να
συνδυάσουν την ΕΟΖ με το Κέντρο Κράτησης λαθρομεταναστών, περί δήθεν απασχόλησης
μεταναστών σε επιχειρήσεις που θα στήνονταν...

«Κάτι τέτοιο μόνο αποκύημα νοσηρής φαντασίας μπορεί να είναι», λέει χαρακτηριστικά.
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