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Ο Δήμαρχος Άρτας Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης και ο κυβερνητικός βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στύλιος συμμετείχαν από το
Νομό Άρτας στη διευρυμένη συνάντηση που είχε συγκαλέσει κυβερνητικό κλιμάκιο
στελεχών υπό τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο.

Οι συναντήσεις γίνονταν ανά Περιφέρεια και για την Ήπειρο, οι συγκεκριμένες συμμετοχές
αφορούσαν μόνο το Νομό Άρτας μιας και εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και η πίεση
της κυβέρνησης για τη δημιουργία κλειστής δομής υποδοχής προσφύγων στην Ήπειρο.

Καμία απόφαση δεν ελήφθη, η θέση «Κριεκούκια» μετά την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου της Άρτας φεύγει από το τραπέζι και πλέον αναζητείται εναλλακτική λύση για
χωροθέτηση της δομής. Αυτή ήταν η εικόνα της σύσκεψης που παρουσίασε στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων της ΒΗΜΑ Τηλεόραση, ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Στύλιος ο οποίος
συμμετείχε στη συνάντηση.
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Σε ανάρτησή του στο fb, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο, ο Δήμαρχος Αρταίων
Χρήστος Τσιρογιάννης ανακοινώνει ως σχεδόν ειλημμένη την απόφαση για δημιουργία
δομής στην περιοχή Χανόπουλου.

Είναι εμφανής η σύγκρουση, πιθανά με τον βουλευτή της Άρτας, Γιώργο Στύλο τον οποίο
πιθανά υπονοεί ο Δήμαρχος Αρταίων ως υποστηρίζοντας την επιλογή της κυβέρνησης...

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος:

«Στη σημερινή σύσκεψη που μας κάλεσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ήμουν
κατηγορηματικά αντίθετος στη δημιουργία Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στην Άρτα.
Ανέπτυξα τα επιχειρήματά μου λεπτομερώς. Μας ανακοίνωσαν την δημιουργία Δομής
Φιλοξενίας Μεταναστών σε ιδιωτική έκταση 50 στρεμμάτων (στην περιοχή Χανόπουλο,
Ρόκκα, Καλαμιά) με δυνατότητα φιλοξενίας 1.500 μεταναστών.

Μπορώ να κατανοήσω την αναγκαιότητα υπό συνθήκες πίεσης, να φιλοξενηθούν σε ιδιωτικό
χώρο 400 μετανάστες – δηλαδή το 1% του Δήμου μας. Αλλά είμαι αντίθετος στο να
δημιουργηθεί «μια πόλη μέσα στην πόλη», φέρνοντάς μας 1.500 μετανάστες σε μια ήδη
επιβαρυμένη από μετανάστες, περιοχή.

Όσοι με την ευθυνοφοβία τους ή την αδιαφορία τους για τον λαό της Άρτας αποδυναμώνουν
αυτά τα επιχειρήματα της κοινής λογικής που εξέθεσα σήμερα, ή με τις πράξεις και τις
παραλείψεις τους που καλλιέργησαν το προηγούμενο διάστημα, ας αναλάβουν τις ευθύνες
τους. Ας βγουν στον Αρτινό λαό να τον πείσουν. Γιατί εγώ ένα τέτοιο λάθος δεν θα το
στηρίξω».
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