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Σκληρή κριτική στην Περιφερειακή Αρχή για την απουσία της από το δημοτικό συμβούλιο
του Δήμου Αρταίων όπου τέθηκε το θέμα της προσφυγικής δομής στην Άρτα, ασκεί η
παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» και ο περιφερειακός σύμβουλος ΠΕ Άρτας, Στάθης Νάνος
που παρέστη και μίλησε στη συνεδρίαση.

Ο κ. Νάνος επισημαίνει τα εξής σε γραπτή δήλωσή του:

«Η σκανδαλώδης απουσία του Περιφερειάρχη Ηπείρου και των μελών της παράταξής του
από το έκτακτο Δ.Σ του Δήμου Αρταίων για το θέμα της κατασκευής δομής φιλοξενίας
προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή μας, ήταν απαράδεκτη. Αν και είχε προσκληθεί,
αποφάσισε να κρυφτεί πιθανότατα για να μην εκτεθεί, για μια ακόμη φορά.
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Για άλλη μια φορά πάντως γίναμε μάρτυρες της αδιαφορίας, της ατολμίας και της τακτικής
του «νίπτω τας χείρας μου» από την ηγεσία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο τεράστιο
ζήτημα που έχει προκύψει όμως με τη φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων στην Άρτα,
αυτή η τακτική, είναι καταστροφική.

Η ηγεσία της Περιφέρειας Ηπείρου έχει υποχρέωση απέναντι σε όλους τους Ηπειρώτες και
οφείλει επιτέλους να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα. Για αρχή θα
πρέπει να μας απαντήσει σχετικά με το αν έχει η ίδια άποψη για το ζήτημα.

Αμέσως μετά θα πρέπει να μας ενημερώσει ο Περιφερειάρχης αν έχει επιτέλους σκοπό να
προασπίσει τα συμφέροντα των πολιτών ή θα εξακολουθήσει να λειτουργεί σαν
κυβερνητικός εκπρόσωπος ακολουθώντας εντολές.

Και φυσικά θα πρέπει να μας ενημερώσει για το αν έχει κάποιο σχέδιο έτοιμο για
εφαρμογή. Το περιβόητο 1% έχει πάει περίπατο. Το ξέρει κι ο ίδιος αλλά σιωπά. Δεν τολμά
να να αντισταθεί στην κυβέρνηση. Θα μπορούσε τουλάχιστον να βρει το θάρρος να μιλήσει
ξεκάθαρα στους Ηπειρώτες για το τι μας περιμένει.

Επειδή λοιπόν στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ γνωρίζουμε ότι δεν έχει σχέδιο, θεωρούμε πως
ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος στην άβουλη πολιτική που ασκεί.

Έχει γίνει πλέον απόλυτα κατανοητό σε όλους τους Ηπειρώτες, πως δεν τολμά να εκφέρει
άποψη για το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα.

Αντίθετα, εμείς, στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και άποψη έχουμε, και ολοκληρωμένες
προτάσεις που αφορούν σε όλους τους τομείς του ζητήματος έχουμε καταθέσει. Εδώ και
τρεις μήνες μάλιστα. Αλλά προς το παρόν, φαίνεται πως μιλάμε σε τοίχο«.
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