Στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής που διεξήχθη την 27/3/2012 μεταξύ των άλλων
συζητήθηκε και αποφασίστηκε η διάθεση τριών στρατοπέδων εντός των ορίων
δικαιοδοσίας της περιφέρειας για την φιλοξενία παράνομων μεταναστών.
Έκτοτε
η
προβάλλεται από ορισμένα ΜΜΕ ότι 1 επιλογή για τη δημιουργία αυτού του κέντρου είναι
το ανενεργό στρατόπεδο της ΠΑ στο Κατσιμίδι.
Η προβολή του θέματος αυτού προκαλεί έκπληξη και αγανάκτηση στους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής δεδομένου ότι:
•

•

•

•

Το στρατόπεδο, το οποίο χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, βρίσκεται εντός
αστικής περιοχής, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία για την οποία υφίσταται σχέδιο πόλης
από 1979. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές κατοικίες του οικισμού εφάπτονται
στην κυριολεξία του στρατοπέδου.
Το στρατόπεδο εφάπτεται του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας ενώ το ίδιο
περικλείεται από πυκνή βλάστηση ιδιαίτερα εύφλεκτη (πεύκα). Είναι επομένως
ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος εκούσιας ή ακούσιας πρόκλησης δασικής
πυρκαγιάς από την οποία θα κινδυνεύσουν οι «φιλοξενούμενοι», οι κάτοικοι της
ευρύτερης περιοχής και γενικότερα ο τελευταίος ανέγγιχτος πνεύμονας πρασίνου
της Αττικής. Είναι γνωστές άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν οι κάτοικοι της
Ιπποκράτειου κατά τους θερινούς μήνες ώστε να προστατευτεί από τους κινδύνους
της δασικής πυρκαγιάς η ευρύτερη περιοχή. Η δημιουργία ενός τέτοιου
πυκνοκατοικημένου κέντρου είναι μια ωρολογιακή βόμβα στην καρδιά της
Πάρνηθας.
Το ερώτημα δεν είναι αν θα ενεργοποιηθεί αλλά πότε θα
ενεργοποιηθεί.
Το στρατόπεδο εκ κατασκευής είναι περιορισμένων διαστάσεων και σε καμιά
περίπτωση δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει όπως προβλέπεται 1.000 μετανάστες
συν το προσωπικό φύλαξης και υποστήριξης της δραστηριότητας αυτής. Όπως είναι
προφανές δεν μπορούν να προσφερθούν ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες για
τους ανθρώπους αυτούς γεγονός που πέραν ότι θεωρείται απαράδεκτο θα
αποτελέσει και αιτία δημιουργίας μεγάλων εντάσεων στο στρατόπεδο με ότι αυτό
συνεπάγεται. Επίσης οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης είναι υποτυπώδεις
και δεν επαρκούν για την προοριζόμενη χρήση. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι της
Ιπποκρατείου ακόμα και με τις σημερινές πληθυσμιακές συνθήκες αντιμετωπίζουν
πρόβλημα επάρκειας νερού κατά τους θερινούς μήνες. Είναι ευνόητο ότι θα
δημιουργηθεί αξεπέραστο πρόβλημα αν οι απαιτήσεις αυτές τουλάχιστον
διπλασιαστούν.
Ο χώρος του στρατοπέδου έχει χαρακτηριστεί με ΠΔ του 2007 που αφορά την
προστασία της Πάρνηθας σαν ζώνη Δ1, δηλαδή χώρος αναψυχής. Κατά συνέπεια
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Τα παραπάνω είναι ορισμένα από τα βασικά προβλήματα που καθιστούν αδύνατη τη
χρήση του στρατοπέδου σαν χώρου φιλοξενίας μεταναστών. Πρέπει λοιπόν να
αναληφθούν άμεσες και οργανωμένες δράσεις ώστε οι μέχρι σήμερα σκέψεις για
αξιοποίησή του για το σκοπό αυτό να μην προχωρήσουν. Κατά συνέπεια το συμβούλιο
αποφασίζει:

•

•

•

•

Το στρατόπεδο Κατσιμιδίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος φιλοξενίας
μεταναστών. Αυτό να γνωστοποιηθεί στην περιφέρεια Αττικής και σ’ όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Να αναληφθεί από το Δήμο σε συνεργασία και σε συντονισμό με τις
συλλογικότητες της περιοχής και τους κατοίκους εκστρατεία ενημέρωσης των ΜΜΕ
για την υφιστάμενη κατάσταση και την ακαταλληλότητα του χώρου ως κέντρο
φιλοξενίας μεταναστών.
Να προετοιμαστεί και να οργανωθεί έγκαιρα νομική παρέμβαση (προσφυγές, κλπ)
σε περίπτωση που το σχέδιο αξιοποίησης του στρατοπέδου προχωρήσει παρόλα τα
προηγούμενα.
Να προταθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η χρήση του στρατοπέδου ως έδρα της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η οποία σήμερα ασφυκτιά στον υφιστάμενο χώρο.

