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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Χίος, 3/1/2022

ΠΡΟΣ:

Εξοχότατο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ.κ.Κυριάκο Μητσοτάκη

Αξιότιμο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κύριο Κώστα Μουτζούρη,

Αξιότιμο Αντιπεριφερειάρχη Χίου, Κύριο Παντελή Βρουλή,

Αξιότιμο Δήμαρχο Χίου, Κύριο Σταμάτιο Κάρμαντζη,

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών & Οινουσσών, κ.Μάρκο
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Αξιότιμο Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χίου, Κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη,

Αξιότιμο Βουλευτή ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Χίου, Κύριο Νότη Μηταράκη

ΚΟΙΝ:

Αξιότιμους κκ.

Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου, και

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χίου

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Προ τετελεσμένου επιχειρείται να βρεθεί η χιακή κοινωνία ακόμη μία φορά, καθώς έγινε γνωστό ότι

Προχωρεί δε στις ενέργειες αυτές το Υπουργείο, χωρίς να υπάρχει κανένα κατεπείγον και παραγνω

Οι Σύλλογοί μας, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, κινούμενοι από το αίσθημα ευθύνης από το οποίο π
1. Γιατί η Διοίκηση προχωρεί στην κατασκευή του έργου

σε αμφισβητούμενης κυριότητας εδα

1. Γιατί η Διοίκηση χωροθέτησε
είναι δυνατή
το έργο
η αυτό
εκτέλεση
μέσατων
στον
εργασιών
κηρυγμένο
χωρίς
αρχαιολογικό
χρήση εκρηκτικών
χώρο του
και
Ρημό
πώ

1. Γιατί η Διοίκηση χωροθέτησε το έργο αυτό μέσα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαιτέ
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1. Γιατί η Διοίκηση, την ίδια στιγμή που ισχυρίζεται ότι αντλεί τα όποια δικαιώματα κατοχής του

1. Γιατί η Διοίκηση επιλέγει
δυναμικότητα
να έχει τόσοατόμων
μεγάληπροερχομένων από τρίτες χώρες το έργο που χω
1. Γιατί

περαιτέρω

η Διοίκηση
ο νόμος
επιλέγει
γιανα
λόγους
χωροθετήσει
εθνικής
για ένα
ασφαλείας
τηνέργο
ασφάλεια
τέτοιας
απαγορε
των
δυ

1. Ποιοι είναι οι εξαιρετικοί ειδικοί και κατεπείγοντες λόγοι εθνικού συμφέροντος και ποια η κατ
1. Όταν η Διοίκηση χαρακτηρίζει το έργο προσωρινό

γιατί δεν διευκρινίζει το χρονικό του ορίζ

1. Υπάρχει πρόβλεψη διαφορετικού χώρου για τα ανήλικα
1. Έχουν εξασφαλισθεί ενισχύσεις των

ασυνόδευτα παιδιά, προκειμένου να

υποδομών του νησιού (ενίσχυση

Λιμενικού και Ασ

Είναι σε όλους γνωστό ότι οι Χιώτες, οι εθελοντές, οι φορείς και οι ΜΚΟ έκαναν από το 2015 και συ

Ωστόσο αυτή τη στιγμή η κοινωνία της Χίου κυριολεκτικά βράζει από την αίσθηση της ανατροπής τη

Αναμένοντας αρμοδίως ικανές απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές, γενικολογίες και πολιτικολογίες, και α

Μετά τιμής

Εκ του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ και

Εκ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
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