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Φραντζέσκος Καλλιβρούσης

16
Έχοντας έντονα προβληματιστεί με τα δυσάρεστα γεγονότα στην
Σούδα, τη σαφέστατη αντίδραση του δημάρχου και των κατοίκων
της Χίου περί της ακαταλληλότητας της «Δομής Φιλοξενίας» και
των πρόχειρων - ακατάλληλων προτάσεων από μέρους της
Κυβέρνησης - δια στόματος του κ. Μπαλάφα - θέλω να συνδράμω
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κατά το μέγιστο δυνατόν. Σκεπτόμενος, ως απλός νησιώτης που
είμαι - από το επίσης ένδοξο για την Ναυτική του Ιστορία νησί της
Άνδρου - παράλληλα δε ως ανθρωπιστής και αλληλέγγυος
(Αρχιτέκτων Μηχανικός σε ελεύθερο επάγγελμα, 6 χρόνια τώρα
υποαπασχολούμενος) , προτείνω την Δημιουργία Ασφαλούς και
κατάλληλης «Δομής Φιλοξενίας» σε παροπλισμένο επιβατηγό
πλοίο- με κατάλληλες ενδιαιτήσεις - από την πληθώρα αυτών που
συνωστίζονται αγκυροβολημένα στη Σαλαμίνα / Κυνοσούρα ή
αλλού απ' όπου μπορεί με ευχέρεια να ρυμουλκηθεί και να
αγκυροβολήσει ασφαλώς όπου ο Δήμος Χίου και το Λιμεναρχείο
υποδείξουν. Ακόμη καλύτερο βέβαια εάν προσκληθούν οι Χιώτες
εφοπλιστές - πλοιοκτήτες να συνδράμουν σε αυτό
υποδεικνύοντας ή/και προσφέροντας το κατάλληλο πλοίο, ενώ ο
μεν Δήμος θα εξασφαλίσει τη σύνδεση με Δίκτυα (υδροδότηση -
αποχέτευση) ενώ η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής θα αναλάβει τα έξοδα Ρυμούλκησης -
Επάνδρωσης με προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας καθώς και
τροφοδοσίας (τα οποία βέβαια στη συνέχεια μπορεί να
δικαιολογήσει και απαιτήσει από τα σχετικά διατιθέμενα από την
Ε.Ε. κονδύλια).

Η πρόταση μου αυτή πέραν της σύντομης λύσης της μετακίνησης
από τη Σούδα ή/και την ΒΙΑΛ, θεωρώ ότι θα αναδείξει την
ανθρωπιστική αλληλεγγύη των Χιωτών αλλά και την δικαίωση
της μακράς ναυτικής Ιστορίας του νησιού.
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