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Αυτά πρέπει να πει η Χίος στον πρωθυπουργό



Κυριάκος Τσιπούρας

1
Σήμερα στο γραφείο του πρωθυπουργού θα γίνει μία συνάντηση
τοπικών παραγόντων σχετικά με την προσφυγική κρίση. Στη
συζήτηση που θα ακολουθήσει φυσικά και πρέπει να τονιστεί η
εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε. και Τουρκίας, χωρίς όμως τα
ξενοφοβικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν μερικοί τώρα
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τελευταία, παράλληλα όμως πρέπει να γίνει κατανοητό στον ίδιο
ότι το ακριτικό νησί μας έχει σημαντικά προβλήματα.

Τα προβλήματα είναι τέτοιας έντασης προερχόμενα από την
συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας των μνημονιακών πολιτικών
των τελευταίων έξι ετών ώστε εύκολα κανείς μπορεί να πει ότι η
οικονομική και κοινωνική ζωή στα νησιά του Β. Αιγαίου είναι
πλέον αδύνατη.

Η επικείμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
έρχεται να εντείνει ακόμα περισσότερο την οικονομική πίεση που
δέχεται η Χίος, παράλληλα με τη παρατεταμένη προσφυγική κρίση
και τις  περιβαλλοντικές καταστροφές που συντελέστηκαν
οδηγούν με απόλυτη βεβαιότητα στη παρακμή του τόπου.

Η μη κατάργηση των ΦΠΑ στα νησιά, ένα επιχείρημα που ήταν για
να στηρίξουμε το «όχι» στο δημοψήφισμα και λοιδορηθήκαμε
οικτρά από την «πολυφωνία» των ΜΜΕ, πρέπει να αποτελέσει
αντικείμενο συζήτησης στην επικείμενη με το πρωθυπουργό
συνάντηση διότι σήμερα πιο πολύ από ποτέ πριν, είναι επιτακτική
η ανάγκη να συνδυαστεί η διαχείριση του προσφυγικού
προβλήματος με τα δομικά μειονεκτήματα που έχει η
νησιωτικότητα και που δεν αναγνωρίζονται από ότι φαίνεται από
την κυβέρνηση και τους δανειστές μας.

Αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά που καθιστούν ευάλωτα τα
ακριτικά νησιά του Αιγαίου, τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης
και η ανάγκη αυτά να προστατευθούν λόγω της οικονομικής και
προσφυγικής κρίσης αναφέρονται ξεκάθαρα  στο ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με
την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP))[1]. Στο
ψήφισμα αυτό ρητά αναφέρει ότι πρέπει να διατηρηθούν οι
ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις και επί αυτού υπάρχει παλιότερο
ψήφισμα από φορείς του Βορείου Αιγαίου που κοινοποιήθηκε στα
δίκτυα ενημέρωσης στις 6/5/2016, όπου ζητείται επιτακτικά να μη
καταργηθούν οι ρυθμίσεις.

Λόγω αυτής της συνάντησης ξεκίνησα με δική μου πρωτοβουλία
μία ηλεκτρονική ψηφοφορία με κύριο στόχο να έρθει στην
επικαιρότητα το θέμα και να ευχηθώ να έχουμε θετικά
αποτελέσματα. Η ψηφοφορία είναι εδώ κα σας καλώ να την
υπογράψετε
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Όσο αφορά το προσφυγικό η καλύτερη και ταχύτερη τήρηση των
συμφωνηθέντων, όπως η πιο ενεργό συμμετοχή της Ε.Ε. στην
στελέχωση του τμήματος χορήγησης ασύλου, στην
μετεγκατάσταση των προσφύγων στις χώρες μέλη, δεν πρέπει να
καλυφθεί από ατέρμονες συζητήσεις του τύπου ότι γίνεται
εποικισμός ή περί ισλαμοποίησης της κοινωνίας μας, ή στο να
φύγουν όλοι ενώ ξεκάθαρα παραβιάζεται η πολύ κακή κατά γενική
ομολογία για τους πρόσφυγες συμφωνία.

Θα πρέπει να διεκδικήσουμε την εκμετάλλευση και την
ανακατασκευή χώρων όπως το Ξενία και πολλών νεοκλασικών
κτισμάτων στην πόλη για την διαμονή των προσφύγων με
γνώμονα πάντα ότι μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση που
οφείλουμε μόνο να την αντιμετωπίσουμε ως Έλληνες Χιώτες
νησιώτες που έχουμε βιώσει την απανθρωπιά την προσφυγιά και
να δείξουμε, αξιοπρέπεια, κοσμοπολιτισμό, ότι τηρούμε αρχές,
αξίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου όπως αυτά έχουν
αναγνωριστεί διεθνώς.

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-
0049+0+DOC+PDF+V0//EL
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