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«Μακριά από τον διχασμό η λύση για το
μεταναστευτικό»



Σταμάτης Κάρμαντζης

9
Σειρά δημοσιευμάτων σε μερίδα του τοπικού τύπου, οι πρόσφατες
δηλώσεις του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο
Χίου κ. Πολ. Λαμπρινούδη, η πρόσφατη ανακοίνωση της
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Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα και οι τοποθετήσεις των
αντιδημάρχων κ.κ. Γδύση και Φαφαλιού στο Τοπικό Συμβούλιο του
Βροντάδου, δείχνουν είτε ότι δεν μελετούν τις δημόσιες
ανακοινώσεις της Π.Ε. Χίου για τη διαχείριση του προσφυγικού-
μεταναστευτικού ή ότι δεν θέλουν να τις μελετήσουν.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου έχει δείξει ότι κινείται πάντοτε
στο φως της ημέρας, διατυπώνοντας, εδώ και πολύ καιρό,  σαφείς
και συγκεκριμένες προτάσεις για μια και μόνη Κλειστή Δομή στο
νησί η οποία θα απορροφήσει σταδιακά όλες τις υπάρχουσες
δομές, κρυφές και φανερές.

Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι αιρετοί και πολίτες, με πνεύμα
ομοψυχίες και μακριά από τον κίνδυνο διχασμού, πρέπει να
στηρίξουμε αυτή την πρόταση, η οποία πρέπει να προσυμφωνηθεί,
με δεσμευτικό τρόπο με την Κυβέρνηση, στο σχεδιασμό, τα
χρονοδιαγράμματα και τις τεχνικές της λεπτομέρειες.



6/7/2018 «Μακριά από τον διχασμό η λύση για το μεταναστευτικό»

http://www.politischios.gr/parembaseis/makria-apo-ton-dihasmo-i-lysi-gia-metanasteytiko 3/5

4 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Γεωργιος Αγιωργουσης
Αγαπητέ Σταμάτη η δημιουργία ΠΡΟΚΕΚΑ είναι μια κερκόπορτα για
τη διόγκωση του προβλήματος και όχι για την λύση του.Μαζι με το
ΠΡΟΚΕΚΑ θα γίνεται και η εξέταση α κ β βαθμού ασύλου και εκεί
θα καταλήγουν όλοι όσοι εχει απορριφθεί το αιτημα τους ,οι
εθελοντές και οι παραβατικοι,για να αναχωρήσουν.Αρα φιλοξενεί
μόνο τους προς αναχώρηση και δεν φιλοξενει τους αιτουντες, τις
ευαλωτες ομαδες που μενουν στη Σουδα στη ΒΙΑΛ και στα
διαμερίσματα .Αρα Με το ΠΡΟΚΕΚΑ των 150-300 θεσεων δεν
αδειάζει Σούδα κ ΒΙΑΛ ούτε τα διαμερίσματα. Το μόνο που
πετυχαίνεις Με Το ΠΡΟΚΕΚΑ είναι να παραμένει
μερ... Δείτε περισσότερα

Μου αρέσει! · Απάντηση · 6 · 1 χρόνο

Dimitris Orfanoudis
Ποια 3-5 χρονια κυριεμου ισλαμικη αποικια ειμαστε τωρα
σε 3-5 χρονια θαμαστε χαλιφατο...
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

Θράσος Α. Βουδούρης
Αγαπητέ Σταμάτη, η πρότασή σου θα ήταν καλή εάν μπορούσε να
υλοποιηθεί έτσι ακριβώς όπως τη γράφεις. Δυστυχώς, η μέχρι
σήμερα πολιτική της κυβέρνησης στο λαθρομεταναστευτικό, μας
έκανε να πιστεύουμε ότι όλοι τους (οι κυβερνώντες) είναι ψεύτες,
ελεεινοί και τρισάθλιοι. Γιατί λοιπόν να τους πιστέψουμε τώρα ???

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο

Γιώργης Καλλέργης
Αγαπητέ Σταμάτη θα μου επιτρέψεις μιά παρατήρηση: Στο φως της
μέρας δεν στέκουν μαζί η "μία και μόνη κλειστή δομή" και η
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στις 24-
3-2017 για "καμμιά νέα δομή στα νησιά μας". Νομίζω ότι συμφωνείς,
ειδικά μετά τις διευκρινήσεις του Γιώργου.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 · 1 χρόνο

Γιώργης Καλλέργης
κύριε Αντώνη Χατζή, παρακαλώ διαβάστε αυτά που γράφει ο

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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