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Είναι γεγονός ότι η κοινωνική συνοχή του τόπου δοκιμάζεται. Η
κοινωνική δυσαρέσκεια εκφράζεται όλο και πιο συχνά με
δυναμικές κινητοποιήσεις κατά της υφιστάμενης απαράδεκτης
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κατάστασης και διαχείρισης του όλου προσφυγικού θέματος και
δυστυχώς υπάρχουν «δυνάμεις» που επιχαίρουν. 

Το πρόβλημα είναι σαφές ότι καθημερνά μεγεθύνεται και
καθίσταται επικίνδυνο για την κανονική ζωή του τόπου. Είναι
εμφανής η ανεπαρκής, ιδεοληπτική, ανειλικρινής και ανακόλουθη
κυβερνητική πολιτική για το θέμα.

Από την άλλη είναι επίσης, κατά την άποψή μου εμφανής, η
αρχική (αν όχι διαρκής) ευπιστία των αρμοδίων στην Χίο στις
κυβερνητικές υποσχέσεις για την ενδεδειγμένη και επιμερισμένη
ανάληψη ευθυνών.

Η σημερινή εικόνα έχει περίπου ως εξής: Ανυπαρξία οργανωμένου
κέντρου υποδοχής προσφύγων και κέντρου κράτησης
παραβατικών προσώπων, ανυπαρξία συντονιστή με
αποφασιστικές αρμοδιότητες, έλλειψη επαρκούς αστυνομικής
δύναμης, πρόσφυγες, λαθρομετανάστες, παράνομοι μετανάστες
κλπ. περισσότεροι των 3.600 συμπεριλαμβανομένων χιλίων και
πλέον παιδιών και εφήβων εκ των οποίων πάνω από διακόσια
ασυνόδευτα και απολύτως έρημα!!! 

Με δεδομένο ότι:

i. η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ασύλου «σέρνεται»
(εποπτεύεται από αξιωματούχους της Ε.Ε. που ευρίσκονται στο
νησί μας και οι οποίοι δεν «σκίζονται» να προχωρεί η διαδικασία)

ii.  οι Τούρκοι αξιωματούχοι που ευρίσκονταν στην Χίο για την
εξέταση των επιστροφών στην χώρα τους κατ’ εφαρμογή της
συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας μετά το πραξικόπημα ανακλήθηκαν

iii. είναι κυβερνητική επιλογή η μη αποτροπή της παράνομης
εισόδου στην χώρα μας αλλοδαπών  

iv. ο κύριος Μουζάλας είναι εμφανώς ανίκανος να υλοποιήσει και
την παραμικρή δέουσα ενέργεια για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων

v. δεν υπάρχει κοινή «πλεύση» των εντεταλμένων μας στην λήψη
των ολιγότερων ζημιογόνων για τον τόπο μέτρων και «εκπομπής»
των ενδεδειγμένων στην κυβέρνηση μηνυμάτων, συνάγεται ότι, η
κατάσταση δεν θα βελτιωθεί και ότι, ο αριθμός των αλλοδαπών
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στην Χίο διαρκώς θα αυξάνεται και σύντομα θα ξεπεράσει την
κρίσιμη μάζα του 5% του πληθυσμού μας.

Η αυριανή επί τούτου (ad hock), αν και καθυστερημένη,
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προς την σωστή
κατεύθυνση φτάνει να παρθεί καθαρή, πατριωτική, αποφασιστική
και αμετακίνητη θέση για την από εδώ και έπειτα στάση της
Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένη εντολή/κατεύθυνση προς τον
Δήμαρχο για την αντιμετώπιση του θέματος.

Η εκρηκτική και ιδιαίτερα επικίνδυνη σε όλα τα επίπεδα
κατάσταση έχει πλέον κακοφορμισμένα ούτως ή άλλως (και με
ευθύνη μας) σκέλη που μπορεί να διαλέξει η Χίος:

1. να στυλώσουμε τα πόδια και να διαδηλώνουμε κάθε μέρα για την
απομάκρυνση των αλλοδαπών

2. αποδοχή δημιουργίας οργανωμένου χώρου υποδοχής προσφύγων
και κέντρου κράτησης των εγκληματικών στοιχείων με την ελπίδα
ομαλοποίησης της κατάστασης

3. φιλοξενία μόνο των ασυνόδευτων παιδιών με προοπτική παροχής
«ελληνικής παιδείας»

Η επιλογή δεν είναι καθόλου εύκολη, είναι όμως καθήκον και
υποχρέωση των εντεταλμένων μας οι οποίοι έχουν πλήρη εικόνα
του προβλήματος στην Χίο, των θέσεων των κυβερνητικών
κλιμακίων και των κινδύνων που εγκυμονεί η παγίωση της
επιδεινούμενης κατάστασης. Είναι αναγκαία όσο ποτέ η άμεση
σύγκλιση σύσκεψης του Δημάρχου, Αντιπεριφερειάρχη και
Βουλευτών με τήρηση πρακτικών για την χάραξη κοινής θέσης.

 

Καθαρές θέσεις, πρώτα η Χίος, πρώτα η ομαλή πορεία και το
μέλλον του τόπου!
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