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Η διαπαραταξιακή και το Δημοτικό Συμβούλιο
πέτυχαν το σκοπό τους



Βασίλης Μυριαγκός
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Η διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου Χίου επέτυχε απόλυτα στο
σκοπό της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σηματοδοτεί
μια καινούργια πορεία, έναν ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ για τον Δήμο Χίου σε
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μια νέα προσπάθεια επίλυσης του προσφυγικού και
μεταναστευτικού προβλήματος.

Για πρώτη φορά στη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου εδώ
και πολλά χρόνια συγκροτείται διαπαραταξιακή επιτροπή για ένα
σπουδαίο θέμα και μπαίνει πλέον μέσα στην Αυτοδιοικητική
κουλτούρα η συνεργασία των δημοτικών παρατάξεων με τον
πλέον επίσημο τρόπο.

Σίγουρα είναι πρωτόγνωρο και αιφνιδίασε πολλούς.

Η επιτροπή εργάστηκε σκληρά και επίπονα για τρεις μήνες,
συνέταξε και κατέθεσε ένα ομόφωνο πόρισμα για ψήφιση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο με 14 προτάσεις.

Τιμά όλους τους συναδέλφους που ενέκριναν την συγκρότηση της
επιτροπής αυτής, όσους εργάστηκαν μέσα στην επιτροπή και
πλέον υπάρχει ένα εργαλείο δουλειάς, το πόρισμα που τώρα είναι
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σίγουρα η συναίνεση, η συνεργασία η κοινή προσπάθεια δεν
αρέσουν σε όλους.

Όμως επιβάλλεται να γίνεται προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση, διότι τα προβλήματα σήμερα είναι μεγάλα και οι
προκλήσεις πολλές, που λύνονται μόνο μέσα από συνεργασίες με
πολύ δουλειά.

Ο αγώνας σε αυτή την φάση ξεκινά πολύ οργανωμένα έχοντας
πλέον έναν οδικό χάρτη για να πετύχει κατά το δυνατόν σε
συντομότερο χρονικό διάστημα τους στόχους του,που δεν είναι
άλλοι από την επίλυση του προσφυγικού – μεταναστευτικού
προβλήματος για την Χίο μας.

Όλοι δικαιούνται να έχουν και έχουν τις απόψεις τους, συλλογικά
όργανα, φορείς, πολίτες, δημόσιες αρχές, υπηρεσιακοί
παράγοντες.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από διάφορους
φορείς.

Μηνυτήρια αναφορά για την λειτουργία και το κλείσιμο της
Σούδας,προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας  για το κλείσιμο
της ΒΙΑΛ, επισκέψεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην καρδιά της
Ευρώπης, ενημερωτικές συζητήσεις και διαλέξεις, παρόλα αυτά
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αποτέλεσμα χειροπιαστό, ωφέλιμο και πρακτικό είχε μόνο ένας
φορέας.

Η Εκκλησία, η οποία κατέθεσε στην δικαιοσύνη ασφαλιστικά
μέτρα  για το ΜΕΡΣΙΝΙΔΙ  και δικαιώθηκε.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν πολλά, καταγράφηκαν
αρκετά και καταλήξαμε σε μία απόφαση.

Επί της ουσίας της απόφασης του Δ.Σ για την οποία έγινε πολύ
κουβέντα και παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους.

Η διαπαραταξιακή επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο επέτυχαν
στο στόχο τους και στο σκοπό τους.

Το πόρισμα της διαπαραταξιακής επιτροπής είχε 14 προτάσεις,
σημαντικές και σπουδαίες με πολιτικό, ιδεολογικό, νομικό και προ
παντός ρεαλιστικό σκεπτικό.

Κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και ψηφίστηκαν από τις δύο
μεγάλες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου οι 13 από τις 14
προτάσεις, προστέθηκαν ακόμα δύο, αναδιατυπώθηκε μία και
υπήρξε διαφορά ως πρός την διατύπωση και όχι στην ουσία η
πρόταση για το προαναχωρησιακό κέντρο.

Αυτή είναι η πραγματικότητα,το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Χίου θέλει να δώσει προοπτική για προσπάθειες επίλυσης του
μεγάλου θέματος που απασχολεί το νησί μας.

Σίγουρα αυτό δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται από τη μιά στιγμή στην
άλλη και δεν αρέσει σε όλους.

Όμως στη δημοκρατία χωράνε όλες οι απόψεις.

Η διαπαραταξιακή επιβάλλεται να συνεχίσει τη λειτουργία της και
την προσπάθεια της για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό που
όλοι επιθυμούμε. 

Η Χίος να επιστρέψει στην κανονικότητα της.

 


