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Κέντρο Φύλαξης ετοιμάζει το υπουργείο Δημοσίας Τάξης

Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του υπουργού Δημοσίας Τάξης Νίκου Δένδια να
μετακινήσει 500 αστυνομικούς από την Ήπειρο στα σύνορα της χώρας με τον Έβρο μια
δεύτερη έρχεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αυτή την φορά στην Άρτα.

Έτσι ο Υπουργός Νικόλαος Δένδιας ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Φύλαξης Μεταναστών στην Άρτα στο ΚΕΝ.

Μία τέτοια εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Άρτα καθώς το
στρατόπεδο εντός του αστικού ιστού της Άρτας και σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και
σχολικά συγκροτήματα.

Ο δήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης, μιλώντας στους «Ν.Α» δήλωσε άγνοια για την
εξέλιξη αν και παραδέχτηκε πως είχε ακουστεί το ΚΕΝ της Άρτας για τη δημιουργία
Κέντρου Φύλαξης, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι τελεσίδικο.
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«Αν ισχύουν οι πληροφορίες, τότε ο κ. Υπουργός και η κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμαστούν
για πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Εγώ έχω δηλώσει υπέρμαχος της δημιουργίας τέτοιων
κέντρων αρκεί όμως να βρίσκονται μακριά από τον αστικό ιστό. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση μιλάμε για ένα στρατόπεδο που απέναντί του βρίσκονται σπίτια και σχολεία.
Φυσικά και δεν πρόκειται να περάσει η απόφαση αυτή. Αν γίνει κάτι επίσημο θα ζητήσουμε
άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό για του εξηγήσουμε τη θέση μας, αλλά όπως και να έχει
μαζί με τους κατοίκους της Άρτας που θα αντιδράσουν πολύ έντονα και ο δήμος δεν
πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία τέτοιου κέντρου μέσα στην πόλη», μας είπε ο κ.
Παπαλέξης.

Χωρίς νεοσύλλεκτους

Αξίζει να θυμίσουμε ότι το ΚΕΝ Άρτας είναι στην ουσία το μοναδικό που λειτουργεί πια
στην Ήπειρο, μετά και τον «αφοπλισμό» του ΚΕΝ Ιωαννίνων στο στρατόπεδο
«Κατσιμήτρου» στο Πέραμα.

Ο δήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης έχει στείλει εδώ και μέρες επιστολή
διαμαρτυρίας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Παναγιωτόπουλο ζητώντας την ακύρωση
της πιθανολογούμενης απόφασης. Σημειωτέον ότι το σχέδιο του ΓΕΕΘΑ για κλείσιμο
διαφόρων ΚΕΝ ανά την Ελλάδα βρίσκεται στα σκαριά εδώ και μήνες.

Μετά τον κ. Παπαλέξη, παρέμβαση για την όλη υπόθεση κάνει και ο περιφερειάρχης
Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, ο οποίος έστειλε κι αυτός επιστολή στον κ. Παναγιωτόπουλο.
Όπως τονίζει, αν και οι αποφάσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό των στρατοπέδων δεν
έχουν ανακοινωθεί, εντούτοις επιχειρείται σταδιακή απαξίωση του ΚΕΝ Άρτας με τη μη
εισαγωγή νεοσυλλέκτων με την ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών) του
Σεπτεμβρίου. Στην επιστολή του, ο κ. Καχριμάνης αφήνει δε αιχμές για πολιτικές
σκοπιμότητες. «Αντίθετα άλλα ΚΕΝ, όπως στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα που
έκλεισαν πριν ένα περίπου χρόνο, επαναλειτουργούν με πρόσφατες αποφάσεις, άγνωστο
με ποιο σκεπτικό και βάσει ποιού σχεδιασμού», αναφέρει, προσθέτοντας ότι πάγια θέση
της Περιφέρειας είναι τα στρατόπεδα να λειτουργούν σε ακριτικές περιοχές. «Είναι
αδιανόητο να λειτουργούν Κέντρα Νεοσυλλέκτων στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα και να
μένει εκτός σχεδιασμού η Ήπειρος, η οποία πέραν του βαρύτατου τιμήματος που έχει
προσφέρει στο πεδίο των εθνικών αγώνων, έχει επηρεαστεί σε μέγιστο βαθμό από την
οικονομική κρίση» καταλήγει.
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