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Στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για να περισώσει το
κύρος του θεσμού, απευθύνεται ανοιχτά η Παγχιακή Επιτροπή
Αγώνα, καταθέτοντας πρωτοκολλημένο αίτημα επείγουσας
μονοθεματικής συνεδρίασης για το προσφυγικό.

Στο αίτημα της η Παγχιακή αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις που
λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υλοποιούνται από
την δημοτική αρχή. Σταθμίζοντας μάλιστα τα νέα δεδομένα ζητά
από το ανώτερο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης του νομού να
αποφασίσει αν θα διεκδικήσουμε να είμαστε μόνο κέντρο
καταγραφής και ταυτοποίησης, πράγμα που θα επιφέρει και την
αποσυμφόρηση του νησιού μας ή εάν θα παραδοθούμε στα σχεδία
της Ε.Ε. να γίνουμε οι αποθήκες ψυχών της Ευρώπης.

Στο αίτημα που καλείται να απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης
αναφέρεται:

«Κύριε Πρόεδρε,

Στις 20/9/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την κάτωθι απόφαση
: «Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει το αίτημα και την απόφαση της
Τοπικής Κοινότητας Χαλκειούς να μην υπάρξει επέκταση στη
ΒΙΑΛ, αλλά να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποσυμφόρησή της, ώστε να φτάσει η δομή στις δυνατότητες
φιλοξενίας που έχει. Να στηριχτούν νομικά και να απαιτηθούν εκ
νέου οι αποζημιώσεις που δικαιούνται οι κάτοικοι της Τ.Κ.
Χαλκειούς. Ο Δήμος Χίου να στηρίξει εντός του νομικού πλαισίου
που τον διέπει, όλες τις νομικές διεκδικήσεις, τις νομικές
προσπάθειες, τις δικαστικές ενέργειες που θα γίνουν για την
διασφάλιση των συμφερόντων των κατοίκων της Τ.Κ. Χαλκειούς
και του νησιού γενικότερα, στηριζόμενος και στο γεγονός ότι η
υφιστάμενη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο δεν τηρήθηκε. Εάν
δεν υπάρξει αποτέλεσμα, να προχωρήσει ο Δήμος σε δυναμικές
κινητοποιήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο αγωνίζεται και πιστεύει
στον απεγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων από το νησί και από τη
χώρα εξασφαλίζοντας ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση για το
μικρό χρονικό διάστημα που θα παραμένουν στο νησί». Η
απόφαση αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΚΡΧΩΗΝ-9ΔΔ , αν και

Κοινοποιήσεις Facebook Twitter

E-mail



6/7/2018 Θεματική συνεδρίαση για το προσφυγικό ζητά από το Γ. Γεωργιάδη η Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα

http://www.politischios.gr/aytodioikisi/thematiki-synedriasi-gia-prosfygiko-zita-apo-g-georgiadi-i-paghiaki-epitropi-agona 3/7

σήμερα αν την αναζητήσει κάποιος δεν μπορεί να την βρει. Σε
κάθε περίπτωση έχει ήδη περάσει ένας και πλέον μήνας από την
εν λόγω απόφαση και το μόνο, που επιχειρήθηκε, και αυτό
ανεπιτυχώς, ήταν οι δυναμικές κινητοποιήσεις. Μόνο που ακόμη
κι αυτές ούτε δυναμικές ήταν ούτε έπεισαν ή φόβισαν κανένα. Η
νομική σύμβουλος του Δήμου δεν εμφανίζεται ούτε καν στα
δημοτικά συμβούλια για να ενημερώσει, ως οφείλει, του
δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Χίου για τις όποιες ενέργειες
έκανε σχετικά με το θέμα και την εντολή που, σύμφωνα με το
Δήμαρχο Χίου, έχει λάβει. Ο δε ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου
σε νομικά ζητήματα έκτοτε αγνοείται. Αλήθεια, ως Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου θεωρείτε ότι αυτό τιμά το όργανο στο
οποίο προΐσταστε; Εμείς πάλι, ως πολίτες, αισθανόμαστε ότι
κάποιος παίζει με τη νοημοσύνη του κόσμου.

Κύριε Πρόεδρε,

Ο καταυλισμός της Σούδας οδηγήθηκε σε κλείσιμο λόγω της
διακοπής της χρηματοδότησης από την Ύπατη Αρμοστεία, όσο και
αν κάποιοι επιχειρούν να πείσουν ότι εκμεταλλεύτηκαν τις
μειωμένες μεταναστευτικές ροές κατά τους θερινούς μήνες και
αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι ένα ελάχιστο μέρος
αυτής παρέμενε μέχρι και τον Οκτώβριο μόνο και μόνο για να
ανανεωθεί η σύμβαση χρηματοδότησης και παράλληλα οι
συμβάσεις εργασίας της Μονομετοχικής Δήμου Χίου ΑΕ με το
προσωπικό, που προσλάμβανε σε αυτήν. Το ερώτημα που γεννάται
είναι «ποιος ο λόγος ανανέωσης των συμβάσεων αυτών, όταν ο
καταυλισμός έχει αδειάσει;». Η απάντηση μάλλον δόθηκε στην
συνεδρίαση της Μονομετοχικής της 27 /9/2017, όταν και
εληφθησαν οι ως άνω αποφάσεις και είναι απλή : «εφόσον η
Ύπατη συνεχίζει να πληρώνει για όσο υπάρχει κόσμος εκεί» δεν
υπάρχει λόγος να μην το εκμεταλλευτούμε. Κι όμως σε όλες
ανεξαιρέτως τις συμβάσεις υπήρχε όρος ρητός που προέβλεπε
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ( επομένως διακοπής της
«συνεργασίας» ), εφόσον γινόταν η γνωστοποίηση ένα μήνα πριν.
Αυτό δεν μπορεί να μην το γνώριζε ο Δήμαρχος όταν ρητορικά
διακήρυττε «να αδειάσει η Σούδα χθες». Ή κάποιος δεν το
ενημέρωσε ως όφειλε ή πάλι κάποιος εμπαίζει τους δημότες. Σε
κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υφίσταται υποχρέωση, τώρα που ο
συγκεκριμένος καταυλισμός φαίνεται να είναι ( και ας ελπίσουμε
έτσι να μείνει ) παρελθόν να εξηγήσει και στους δημότες του τους

ης



6/7/2018 Θεματική συνεδρίαση για το προσφυγικό ζητά από το Γ. Γεωργιάδη η Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα

http://www.politischios.gr/aytodioikisi/thematiki-synedriasi-gia-prosfygiko-zita-apo-g-georgiadi-i-paghiaki-epitropi-agona 4/7

λόγους που τον οδήγησαν να προτείνει τη δημιουργία της
συγκεκριμένης «δομής» στην Τάφρο του Φρουρίου, το σκεπτικό
της επί τόσους μήνες διατήρησης της απαράδεκτης κατάστασης,
που δημιουργήθηκε εκεί και την αναντιστοιχία μεταξύ των λόγων
και των έργων του. 

Κύριε Πρόεδρε,

Την ίδια στιγμή ο οικισμός του Χαλκειούς και γενικά τα
Καμπόχωρα της Χίου πιέζονται υπερβολικά με την επέκταση της
δομής της ΒΙΑΛ, για την οποία αν και επανειλημμένα ζητήθηκε η
καταγγελία του χρησιδανείου προς το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι συνθήκες διαβίωσης των
ανθρώπων που στοιβάζονται εκεί είναι απαράδεκτες και
αντιβαίνουν σε κάθε διεθνή συνθήκη για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι αντοχές των εγκλωβισμένων και των κατοίκων
των γύρω περιοχών δοκιμάζονται καθημερινά. Τι και η Σούδα
έκλεισε; Μια νέα κι ίσως χειρότερη ακόμη δημιουργήθηκε στη
ΒΙΑΛ.  Όμως ο Δήμος Χίου με αόριστες υποσχέσεις, όπως τόσους
μήνες έκανε στη Σούδα, αφήνει το θέμα να «ξεχαστεί», δίνοντας
έτσι το δικαίωμα στα αρμόδια Κρατικά όργανα να συνεχίσουν να
ενεργούν χωρίς σχέδιο ή μάλλον με μοναδικό μπούσουλα τον
εγκλωβισμό των τεράστιων αυτών ροών στα νησιά. Ήδη από το
Δημοτικό Συμβούλιο της 22/4/2016 ο Δήμαρχος προανήγγειλε ότι
«προχωράμε στην άσκηση αγωγής έξωσης από τη ΒΙΑΛ κατά του
Ελληνικού Δημοσίου ως την ύστατη πράξη προκειμένου να
προασπίσουμε τα συμφέροντα του νησιού». Δυστυχώς φαίνεται
ότι οι νομικοί του Δήμου ήταν ήδη από τότε εξαφανισμένοι…

Κι όμως ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου μαζί με τους άλλους
τέσσερεις Δικηγορικούς Συλλόγους των νησιών του Αιγαίου, έχει
ήδη προχωρήσει σε αίτηση ακύρωσης της απόφασης της
Διευθύντριας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, που προέβλεπε εγκλωβισμό όλων των προσφύγων στα
νησιά μέχρι να εξετασθεί και σε δεύτερο βαθμό το δικαίωμα
ασύλου, ενώ από την πλευρά του Δήμου, εκτός από ευχολόγιο και
γενικές αποφάσεις τίποτα σε πρακτικό επίπεδο δεν έχει γίνει. Για
μια ακόμη φορά, άλλοι κάλυψαν το κενός που όφειλε να καλύψει ο
Δήμος.

Με τα δεδομένα αυτά και με την πρόσφατη εντυπωσιακή αύξηση
των ροών,  καθώς ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται να είναι
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δύσκολος για όλους, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την
αποσυμφόρηση του νησιού με πρωτοβουλίες του ίδιου του Δήμου
και της Δημοτικής Αρχής.

Μεταξύ άλλων πρέπει επιτέλους να ασκηθούν πιέσεις στο Κράτος
ώστε στη  Χίο, ως παραμεθόριο περιοχή και για λόγους καθαρά
εθνικούς, να εφαρμοσθεί στο μεταναστευτικό η ίδια πολιτική,
όπως στον Έβρο .

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τόπο, από την οποία θα
εξαρτηθεί εάν θα επιμείνουμε στην διεκδίκηση του να είμαστε
μόνο κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης, πράγμα που θα
επιφέρει και την αποσυμφόρηση του νησιού μας ή εάν θα
παραδοθούμε στα σχεδία της Ε.Ε. να γίνουμε οι αποθήκες ψυχών
της Ευρώπης.

Επιβάλλεται, αυτή τη στιγμή η σύγκληση ενός Δημοτικού
Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν νηφάλιες αποφάσεις προς
το συμφέρον του νησιού και των κατοίκων του.

Για το λόγο αυτό ζητούμε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
με αποκλειστικό θέμα το μεταναστευτικό και το πώς, πέρα από
ευχολόγια  θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την
αποσυμφόρηση του νησιού.»

ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
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