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Συμβουλίου Χίου η κυβέρνηση «ψωνίζει» από τη διατύπωση της
μόνο ό,τι εκείνη θέλει. Οι έγκυρες αστυνομικές πηγές της
«Καθημερινής» (λέγε με Στ. Τσιριγώτη;) βρήκαν πάτημα στην πάσα
μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο έλυσε τα χέρια του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη. Τώρα η Χίος δεν θα απολογείται στα
πανελλαδικά media γιατί αντιδρά σε μια νέα δομή αλλά γιατί δεν
τηρεί ούτε τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της. Άντε να
αποδείξεις σε τρία λεπτά τηλεοπτικού χρόνου ότι δεν είσαι
ελέφαντας…

Από σήμερα το νησί μας βρίσκεται αντιμέτωπο με το πιο
εφιαλτικό σενάριο. Δομή – ξέφραγο αμπέλι στη ΒΙΑΛ. Δομή –
μπάτε σκύλοι αλέστε στο ιστορικότερο μνημείο του, το Κάστρο.
Δομή (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) στην καρδιά των μαστιχοχωρίων, στους
Ολύμπους. Έπεται η μεταφορά της Υπηρεσίας Ασύλου, μιας νέας
προσφυγικής δομής, κατά πληροφορίες στην είσοδο της πιο
τουριστικής ζώνης του νησιού, πλησίον του Καρφά.

Κανένας δεν υπολογίζει τίποτα. Καμία κίνηση δεν εντάσσεται σε
έναν συνολικό σχεδιασμό διάσωσης μιας, κάποιας εικόνας του
νησιού. Αμαχητί παράδοση στην επιλογή η Χίος να μετατραπεί στη
μοναδική οπή παράνομης πληθυσμιακής μετακίνησης προς την
Ευρώπη.

Σε ποια λογική υπακούει η απόφαση το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. να
δημιουργηθεί στα Μαστιχοχώρια; Ποιοι εγκέφαλοι επιτρέπουν
στην Ύπατη Αρμοστεία να εκμισθώνει καταλύματα όπου
γουστάρει, αδιαφορώντας αν αυτά που νοικιάζει έχουν  κοινή
πισίνα με τα άλλα που επέλεξαν να μην ανταποκριθούν στην
πρόσκληση της; Ποιοι κατευθύνουν δομές σε άμεση σχέση με το
προσφυγικό να περιτριγυρίζουν τον Καρφά, το Μέγα Λημνιώνα,
κάθε τουριστικό απομεινάρι του νησιού; Ποιοι σχεδιάζουν να
διαγράψουν τη Χίο ολότελα από τον τουριστικό χάρτη για να
εξυπηρετηθούν τα σχέδια τους;

Ποια είναι, τέλος, η προστασία του τόπου από όσους με την ψήφο
μας τοποθετήσαμε να μας προασπίζονται; Η δημοτική αρχή
έσπειρε ανέμους και θα θερίσει ένα θυελλώδες καλοκαίρι. Η
πρόβλεψη ενός από τους συμβούλους της ότι η επιμονή στην
ενδοτική στάση στο προσφυγικό ίσως σταθεί αιτία μεγάλων
ανατροπών, έχει, δυστυχώς,  πιθανότητες επιβεβαίωσης.

…………………………………………………………………………………………..
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4 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Γιάννης Μισετζής
ΑΥΤΑ ΠΕΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΝΕ ΤΗΝ
ΠΙΟ ΑΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Η
ΧΙΟΣ ΠΟΤΕ!! Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ!!

Μου αρέσει! · Απάντηση · 10 · 1 χρόνο

Dimitris Orfanoudis
Τι εγραψα εγω πριν μια βδομαδα ..Οτι κ ΠΡο ΚΕΑ θα γινη κ η
Σουδα κ η ΒΙΑΛ θα παραμεινουν ως εχουνκ οι φιλαργυροι Χιωτες
(οπως μας αποκαλουν) θα νοικιαζουν τα σπιτια ενικιαζομενα και
ξενοδοχεια στις ΜΚΟ εναντι αδρας αμοιβης..Απ εκει κ μετα ποιος να
διαμαρτυρηθη αφου οπως λενε ολοι οι μεταναστες συνεισφερουν
στην τοπικη οικονομια..Ομως αυτη η αδιαφρια και τη φιλαργυρια θα
την πληρωσουν αργα η γρηγορα οταν η μαντηλα θα γινη συμβολο κ
ολοι θα ζουν αρμονικα σ ενα Πολυ-πολιτισμικο νησι που ολοι μαζι
φιλοι κ εεχθροι αγαπημενοι φτανη να πεφτη χρημα...Ομως εδω ο
πολυς κοσμος δεν εχει αντιληφθη οτι...Η ... Δείτε περισσότερα

Μου αρέσει! · Απάντηση · 14 · 1 χρόνο

Manos Missirlis
Αυτά παθαίνεις όταν: 
1) Βαπτίζεις μία "αναφορά επιθυμιών χωρίς σκεπτικό, χωρίς
επεξεργασία πληροφοριών και χωρίς τεκμηρίωση των προτάσεων"
"πόρισμα" για το πλέον σημαντικό ζήτημα του νησιού. 
2) Αυτή την αναφορά τη βαπτίζεις διαπαραταξιακή αλλά τελικά
ψηφίζεται μόνο από την πλειοψηφία. 
3) Τα τελευταία χρόνια αντιμάχονται στα χαρακώματα επιτροπές
πολιτών και τοπική διοίκηση για το ποιος γνωρίζει καλύτερα το
"καλό του τόπου" 
4) Το μόνο σου επιχείρημα για τη διευκόλυνση από πλευράς
κυβέρνησης στο θέμα των λαθρομεταναστών (και μην ακούσω μλκς
για "πρόσφυγες", κτλ ρόδινα) είναι ότι έχει επιπτώσεις στον
τουρισμό. 
5) Οι φράσεις "τουρισμός στη Χίο" και "επίπεδο παρεχόμενων
υπηρεσιών" στη Χίο είναι τα πιο σύντομα ανέκδοτα που
κυκλοφορούν. 
6) Οταν πανηγυρίζεις με χαμηλής ποιότητας έγγραφα που
ουσιαστικά αναφέρουν το "προφανές" (..δεν αναφέρεται πουθενά
στη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας η υποχρέωση παραμονής των
προσφύγων (!!!!) στα νησιά...)-πράγματι δεν το αναφέρει.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο

Νυχτερινό Λύκειο Νέας Ιωνίας
Ο πόλεμος που προκάλεσαν οι πολιτισμένοι του ΝΑΤΟ, μέσα και η
Ελλάδα, θα λήξει κάποτε, οι άνθρωποι θα γυρίσουν στον τόπο τους
και στα σπίτια τους, το μόνο που θα μείνει θα είναι η σκατοψυχιά και
η απανθρωπιά ορισμένων, κυρίως ακροδεξιών αλλά και

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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