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Λόγια στον... αέρα οι δεσμεύσεις Αβραμόπουλου

Επίλογος δυστυχώς με άσχημο τέλος μπήκε οριστικά το σήριαλ του ΚΕΝ Άρτας, με τις
νταλίκες να φορτώνουν και να μεταφέρουν τον εξοπλισμό του στην Καλαμάτα.

Οι διαβεβαιώσεις που αφειδώς δόθηκαν τους προηγούμενους μήνες, τόσο από τον Υπουργό
Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο όσο και από τον αντιπρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο
Βενιζέλο στους βουλευτές της Άρτας αλλά και τους τοπικούς φορείς, για συνέχιση της
λειτουργίας του ΚΕΝ, ήταν απλά λόγια...

Η τακτική αυτή προκαλεί πλέον έντονο προβληματισμό για την τύχη που θα έχουν άλλες
μονάδες στην Ήπειρο, όπως είναι τα στρατόπεδα Κόνιτσας και Φιλιατών.

Οι αντιδράσεις στην Άρτα πάντως αναμένεται να είναι έντονες. Ενδεικτική είναι η δήλωση
της βουλευτή Όλγας Γεροβασίλη η οποία ευθέως μιλά για εμπαιγμό που περισσεύει.

Στη δήλωσή της η κ. Γεροβασίλη σημειώνει: «Σήμερα, αποδείχτηκε, για ακόμη μία φορά, ότι
η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ εμπαίζει τον Αρτινό λαό. Νταλίκες φόρτωσαν είδη

1/2

Οριστικό λουκέτο στο ΚΕΝ Άρτας
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2013 16:32 -

στρατωνισμού από το ΚΕΝ Άρτας για να τα μεταφέρουν στο ΚΕΝ Καλαμάτας, στην
εκλογική περιφέρεια του πρωθυπουργού.

Η συνειδητή παραπληροφόρηση, με την μέθοδο των διαρροών και των δήθεν διαβεβαιώσεων
«ημετέρων», δεν μπορεί πλέον να κρύψει το γεγονός ότι ολοκληρώνεται η απογύμνωση του
ΚΕΝ Άρτας, εγκαταλείποντας ως άδειο κέλυφος το στρατόπεδο.

Η Άρτα δεν χρειάζεται άλλο ένα «Παπακώστα». Το υπουργείο δεν μπορεί να κρύβεται άλλο
πίσω από ασαφείς απαντήσεις. H κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα και με
διαφάνεια, πράγμα που μέχρι στιγμής έχει αποφύγει επιμελώς, για το ποιοι είναι οι
σχεδιασμοί, εάν υπάρχουν βέβαια...»

Οι φορείς της Άρτας έμειναν εμβρόντητοι από την εξέλιξη και μάλλον αιφνιδιάστηκαν ενώ
οι δύο βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού φέρονται να γίνονται αποδέκτες νέων
υποσχέσεων περί αξιοποίησης του ΚΕΝ κι αλλαγή χρήσης.

Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου καυτηρίασε με έντονο ύφος την απόφαση του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να κλείνει μονάδες σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα
σύνορα κι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και να της μεταφέρει στην Πελοπόννησο.

«Δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση. Έχω ζητήσει τα ΚΕΝ να λειτουργούν σε περιοχές
αδύναμες κι όχι εκεί που δεν έχουν ανάγκη. Όμως κάποιοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
νομίζουν ότι με τις αποφάσεις που λαμβάνουν βοηθούν την...ανάπτυξη της πατρίδας.
Κάνουν λάθος.

Τα ΚΕΝ δεν έπρεπε να πηγαίνουν στην Πελοπόννησο αλλά να μείνουν εκεί που τα έχει
ανάγκη ο τόπος», τόνισε ο Περιφερειάρχης και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν υπάρξει
πρόβλημα με τη λειτουργία των στρατοπέδων στην Κόνιτσα και τους Φιλιάτες.
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