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Ζητά η «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις»

Αποφασισμένη να αλλάξει τακτική στον τρόπο που αντιπολιτεύεται την περιφερειακή αρχή
δηλώνει η μείζονα μειοψηφία η οποία δια μέσου του επικεφαλής της, Βαγγέλη Αργύρη,
τόνισε χθες πως η περίοδος χάριτος που δόθηκε τον Περιφερειάρχη έχει τελειώσει και ότι
μετά από 2,5 χρόνια αιρετής Περιφέρειας η πολιτική που ακολουθήθηκε πρέπει επειγόντως
να ανατραπεί.

Αυτήν την φράση μάλιστα χρησιμοποίησε αρκετές φορές ο κ. Αργύρης θέλοντας να
υπογραμμίσει την αλλαγή στάσης που όπως είπε θα κάνει η παράταξή του σε ότι αφορά τις
ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής.

Η αλλαγή αυτή μάλιστα δεν ξεκίνησε μόνο στα λόγια αφού, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής
της «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις», έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή στον Εισαγγελέα προκειμένου
να δοθούν ορισμένα στοιχεία που έχουν ζητηθεί και η Περιφερειακή Αρχή δεν τα έχει δώσει.
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Χαμένη διετία

Ο κ. Αργύρης μίλησε για μια διετία που κατέστησε την Ήπειρο ξανά την τελευταία
Περιφέρεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιρρίπτοντας ευθύνες στον Αλέξανδρο
Καχριμάνη, λέγοντας ότι άσκησε διοίκηση στη λογική ενός μεγάλου δήμου, χωρίς δηλαδή να
ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, αλλά με θέματα «μικρά» όπως τα χαρακτήρισε.

«Ο τρόπος που διοικήθηκε η Περιφέρεια έχει φτάσει στα όριά του. Η Ήπειρος είναι ξανά
τελευταία και οι ευθύνες μετά από τρία σχεδόν χρόνια βαραίνουν αποκλειστικά την
διοίκηση. Γι' αυτό η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί», είπε ο κ. Αργύρης, ο οποίος
απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εξήγησε ότι δεν μιλά για ανατροπή του κ.
Καχριμάνη αλλά της πολιτικής του.

«Ο κ. Καχριμάνης είναι εκλεγμένος, δεν μπορούμε εμείς σε καμία περίπτωση να τον
ανατρέψουμε. Μιλάμε μόνο για την πολιτική του. Όταν έρθουν οι εκλογές θα παλέψουμε τόε
και για την ανατροπή της Περιφερειακής Αρχής», σημείωσε ο κ. Αργύρης.

Ταυτόχρονα ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κατηγόρησε την Περιφερειακή
Αρχή ότι επί δυόμιση περίπου χρόνια λειτουργεί στη λογική του «ενός ανδρός αρχή», ενώ
πρόσθεσε ότι μετά από τον εμπαιγμό που έχει δεχτεί για πολύ καιρό με στοιχεία που έχει
ζητήσει και δεν τις έχουν δοθεί αναγκάστηκε να καταφύγει στην Εισαγγελία ζητώντας της
να επέμβει.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έφτανα στο σημείο να ζητώ στοιχεία από τον Εισαγγελέα γιατί
η Διοίκηση αρνείται να μας τα δώσει ως οφείλει», υπογράμμισε ο κ. Αργύρης.

Ο ίδιος επισήμανε πως η παράταξή του υιοθέτησε τη λογική της ήπιας αντιπολίτευσης για
χάρη του νεοσύστατου θεσμού, αλλά πλέον διαφάνηκε ότι «μερικά πράγματα δεν αλλάζουν
και οδηγούν την Ήπειρο στην καταστροφή».

«Δεν συζητήσαμε ποτέ για τα φλέγοντα και σοβαρά θέματα της περιφέρειας και όσες
φορές το κάναμε έγινε μετά από πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Κάναμε υπομονή αλλά
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δυστυχώς κατάσταση αυτή δεν οδηγεί πουθενά», είπε ο κ. Αργύρης.

Κριτική για τα πετρέλαια

Από τις δηλώσεις του δεν ξέφυγαν και τα όσα συνέβησαν κατά την τελευταία συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβούλιου για το θέμα των μονάδων πετρελαιοειδών, για το οποίο
κατήγγειλε και τη στάση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρίδης υποκατέστησε την διαβούλευση με δύο συναντήσεις που έκανε
στο γραφείο του με τον Περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και τον
Δήμαρχο Ηγουμενίτσας και παρουσίασε μια θέση ως λύση για τη χωροθέτηση χωρίς να
ακούσει την τοπική κοινωνία.

Σε ότι έχει να κάνει με τον κ. Καχριμάνη υποστήριξε ότι η απόφασή του να ζητήσει την
αποχή της παράταξής του από την ψηφοφορία του θέματος που ο ίδιος έφερε προς
συζήτηση, ήταν πρωτοφανής και ήρθε ως αποτέλεσμα του φόβου του να μην υπάρχουν
διαρροές από τους Περιφερειακούς του Συμβούλους.

Απάντηση όμως είχε και για τα ονόματα που ακούστηκαν και που ενεπλάκησαν με την
υπόθεση των μονάδων πετρελαιοειδών.

Έτσι σε ότι αφορά τις πιέσεις που όπως είπε ο κ. Καχριμάνης δέχτηκε από τον τότε
υπουργό Νίκο Σηφουνάκη για τη Σαγιάδα, ο κ. Αργύρης μετέφερε δηλώσεις του πρώην
υπουργού στις οποίες απορρίπτει κάθε τέτοιο ισχυρισμό χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον κ.
Καχριμάνη ως κοινό ψεύτη και συκοφάντη.

Τέλος για τον κ. Μπακατσέλο, τόνισε πως ο πεθερός του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει
πεθάνει εδώ και χρόνια και ότι ουδέποτε ασχολούταν με πετρέλαια για να προσθέσει ότι
όντως υπάρχει κάποιος Μπακατσέλος που ασχολείται με τέτοιες επιχειρήσεις αλλά ανήκει
στους κόλπους της Ν.Δ και όχι του ΠΑΣΟΚ.
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«Σταθερή θέση της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» είναι ότι η εξαντλητική μελέτη
αναζήτησης λύσεων και όχι η κάλυψη ειλημμένων αποφάσεων με μελέτες είναι ο αξιόπιστος
τρόπος που πρέπει με ευλάβεια να ακολουθηθεί ώστε οι κοινωνίες να κατανοήσουν, να
πεισθούν και τελικά να υποστηρίξουν τις όποιες αποφάσεις των οργάνων της πολιτείας
που επηρεάζουν το περιβάλλον.

Έργα που θα λειτουργήσουν αναπτυξιακά για την Ήπειρο, όπως το λιμάνι της Ηγουμενίτσας,
πρέπει να είναι μελετημένα και ολοκληρωμένα για να είναι αποτελεσματικά στο ρόλο που
όλοι αναμένουμε», είπε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης.

Για το θέμα αυτό μίλησε και η περιφερειακή σύμβουλος της Θεσπρωτίας, Αθηνά Ιωάννου, η
οποία σημείωσε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία
προκείμενου να παρθούν αποφάσεις για τη χωροθέτηση μια τέτοιας μονάδας στο νομό.
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