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επιστρέφουν…Αποστολή εξετελέσθη! *



Πρωτοβουλία Πολιτών για Κινηματική Δράση
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«Χώρες του ήλιου και δεν μπορείτε ν’ αντικρίσετε τον ήλιο. Χώρες
του ανθρώπου και δεν μπορείτε ν’ αντικρίσετε τον άνθρωπο.» *

Σε προηγούμενη μας παρέμβαση για το προσφυγικό –
μεταναστευτικό ζήτημα , καταθέσαμε τη βαθιά μας ανησυχία και
προβληματισμό για τις εξελίξεις και για τα χειρότερα που
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έρχονται .Με έντονες ακόμα τις συγκινήσεις και τα συναισθήματα
από τα γεγονότα του εφιαλτικού διημέρου για το νησί μας ,
αισθανόμαστε την ανάγκη να παρέμβουμε ξανά. Ότι και να
γράψουμε σε αυτό το κείμενο αδυνατεί να περιγράψει αυτά που
βιώσαμε στο Δημαρχείο και στην Φτωχιά Προκυμαία. Είναι πολύ
διαφορετικό να διαβάζεις ανταποκρίσεις από τέτοια συμβάντα ανά
τον κόσμο και άλλο να τα βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια ,να τα
ακούς με τα δικά σου αυτιά . ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Κόσμος
μαζεύεται στην κεντρική πλατεία απέναντι από το δημαρχείο,
ανταποκρινόμενος στα καλέσματα και στις ανορθόγραφες αφίσες
από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ανάμεσά τους,
νεοδημοκράτες, εθνικιστές-φασίστες και λούμπεν στοιχεία . Δεν
διαδήλωναν ενάντια στα νέα μέτρα του τρίτου μνημονίου , δεν
διαδήλωναν ενάντια στο νέο ασφαλιστικό, δεν διαδήλωναν
ενάντια στους νέους φόρους ,στις αυξήσεις εισφορών ,στο
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας , στην φτωχοποίηση του
λαού. Δεν διαδήλωναν ενάντια στην επικείμενη κατάργηση του
μειωμένου Φ.Π.Α στα νησιά μας , την κατάργηση του Οίκου
Ναύτου ,την αμφισβήτηση της αναγκαστικότητας της Ε.Μ.Χ , στο
κλείσιμο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ,την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
και πρόνοιας.

 « Αντί να κτυπάμε το γάιδαρο χτυπάμε το σαμάρι »
.¨Διαμαρτυρόταν¨ όμως ενάντια στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Ήδη από τα πρώτα λεπτά της συγκέντρωσης , οι
υποκινητές τους άρχισαν να δείχνουν το πραγματικό
αποκρουστικό τους πρόσωπο. Κηρύγματα μίσους ,ρατσιστικά
συνθήματα, χουλιγκανισμοί και βιαιοπραγίες κατά πολιτών,
ανδρών και γυναικών, απειλές και τελεσίγραφα κατά αριστερών
,αλληλέγγυων και δημοσιογράφων. Με συμπεριφορά όχλου
μπούκαραν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου
,καθιστώντας αδύνατη την ουσιαστική συζήτηση για τις εξελίξεις
στο προσφυγικό ζήτημα.

 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Και αν την Τετάρτη το απόγευμα
ζήσαμε το « Pegida» στο νησί μας, την Πέμπτη το βράδυ στην
Φτωχιά Προκυμαία είδαμε το παρακράτος και τους
΄¨Γκοτζαμάνηδες¨ να επιστρέφουν. Με κραυγές ,ιαχές ,κροτίδες
,ξύλα ,ρόπαλα και κυνηγητικά σκυλιά …Είχαν ήδη προειδοποιήσει
από την προηγούμενη μέρα πως θα κατέβουν στο λιμάνι. Δεν
θύμιζε σε τίποτα την περσινή διαδήλωση ,όταν οι ακτοπλοϊκές
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εταιρίες κατάργησαν μετά από 43 χρόνια την καθημερινή σύνδεση
του νησιού μας με τον Πειραιά .Η οργή τους έπρεπε να ξεσπάσει
στους μετανάστες , στους πρόσφυγες ,σε γυναίκες και μικρά
παιδιά. Με την παρουσία μας στο λιμάνι ,μαζί με άλλες
συλλογικότητες και ευαισθητοποιημένους πολίτες επιχειρήσαμε
να αποτρέψουμε ανεξέλικτες καταστάσεις ,κατορθώσαμε
τουλάχιστον και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Στην Φτωχιά Προκυμαία
της Χίου ,ενός τόπου που η ιστορία του είναι άρρηκτα δεμένη με
τους Μικρασιάτες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο νησί το
1922!

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 –αργά το βράδυ « Or you came with me or you go
with them» ο Δήμαρχος Χίου λέει στους πρόσφυγες: "τελείωσε: ή
μαζί μου ή με αυτούς" και δείχνει προς τους φασίστες. Δηλαδή ή
φεύγετε από το λιμάνι με τα πούλμαν ή σας παραδίδω στους
φασίστες! Η Δημοτική Αρχή της πόλης! Σε γυναίκες και παιδιά.
Στις οποίες προηγουμένως είχαν πετάξει ακόμη και κροτίδα, τους
είχαν προπηλακίσει και όλα αυτά με την αστυνομία και το
λιμενικό να κοιτά , να συλλαμβάνει πρόσφυγες και να προσαγάγει
αλληλέγγυους. Αργότερα ο Δήμαρχος διαβεβαίωνε τους
Χρυσαυγίτες ότι όλα θα τελειώσουν σε μία ώρα, δηλαδή
απολογούνταν κιόλας, ενώ ο αντιδήμαρχος αργότερα ανέβασε
φωτογραφία του άδειου λιμανιού γράφοντας "mission
accomplished" (Αποστολή εξετελέσθη). Όλα αυτά απέναντι σε
ανθρώπους ταλαιπωρημένους που ζητάνε αυτό που θέλουμε και
όλοι εμείς: να συνεχίσουν το δρόμο τους! Να μην είναι
φυλακισμένοι στη ΒΙΑΛ και να τους ταΐζουν από τα κάγκελα, σαν
να είναι ζώα. Η Χρυσή Αυγή είναι πάντα ο μακρύς βραχίονας του
κράτους, είναι πάντα το "βολικό" παρακράτος, όποια κι αν είναι η
κυβέρνηση. Πόσο μάλλον μια κυβέρνηση και μια δημοτική αρχή
που θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βίαιη
εκκένωση και τις επαναπροωθήσεις. Όμως, όλα αυτά συμβαίνουν
γιατί η αστυνομία ,το λιμενικό και ο Δήμος Χίου τους παρέχουν
την κάλυψη. Κι αυτό είναι πρόκληση για κάθε έννοια δημοκρατίας.
"Καμία κυβέρνηση δεν πολεμάει το φασισμό για να τον
καταστρέψει. Όταν η αστική τάξη αισθανθεί ανασφαλής για τη
διαχείριση των εξουσιών της, τα αφεντικά επιστρατεύουν το
φασισμό για να διασφαλίσουν τα προνόμια τους"**

Τεράστιες είναι και οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Για να μπορέσει να υλοποιήσει τη συμφωνία "θετική αξιολόγηση
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για να γίνει η Ελλάδα φραγμός στο προσφυγικό" ανέχεται τον
κοινωνικό αυτοματισμό τόσο της ακροδεξιάς και των φασιστών
όσο και των μηχανισμών καταστολής.

 Αποστολή εξετελέσθη! Και ο Δήμαρχος Χίου συρόμενος από το
ξενοφοβικό κλίμα , και με τους φασίστες να απειλούν από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ότι θα μπουκάρουν στη Σούδα και στη
ΒΙΑΛ απαιτεί την άμεση εκκένωση της Χίου από πρόσφυγες και
μετανάστες. Το προσφυγικό όμως είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα
με κοινωνικές , οικονομικές, πολιτικές και γεωπολιτικές
προεκτάσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία και
νηφαλιότητα. Η ¨ Πρωτοβουλια ¨ θα συμβάλει με τις απόψεις της
και την κινηματική της δράση στην ανάπτυξη του αντιπολεμικού,
αντιιμπεριαλιστικού, αντιρατσιστικού και δημοκρατικού
κινήματος και θα συνεχίζει να αγωνίζεται:

• Ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν
ενδιαφέρονται ούτε για τις ανθρώπινες ζωές των προσφύγων,
ούτε για τους κατοίκους των νησιών των οποίων η ζωή και η
καθημερινότητα τους θα υποβαθμιστεί.

 • Ενάντια στην παρουσία του ΝΑΤΟ και της FRONTEX στο Αιγαίο,
και στη δημιουργία Ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής-ακτοφυλακής.

• Ενάντα στις πολιτικές της Ευρώπης-φρούριο και των φρακτών
,για την αναλογική κατανομή των προσφύγων στις χώρες της Ε.Ε

• Ενάντια στην καταστροφική και πρακτικά ανεφάρμοστη
συμφωνία Ε.Ε – Τουρκίας και στη προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας σε αυτή που δυσχεραίνει ουσιαστικά την προστασία
για τους αιτούντες άσυλο

• Για κατάλληλα δημόσια κτίρια και δομές, για την αξιοπρεπή
στέγαση, περίθαλψη, σίτιση και δημόσια μέσα για τη μετακίνηση
των προσφύγων, για χρηματοδότηση και προσλήψεις για τις δομές
και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και όχι για κέντρα κράτησης
και καταστολής.

Αποστολή εξετελέσθη! Μα η εικόνα της Χίου στα διεθνή Μ.Μ.Ε
έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Υπάρχει όμως και η άλλη Χίος . Η Χίος
της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης που εδώ και μήνες τόσοι
άνθρωποι φροντίζουν τους πρόσφυγες και τόσοι άλλοι που
μαζεύουν πράγματα και συνεχίζουν να προσφέρουν μετά τα
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γεγονότα. Αυτήν την εικόνα θα πρέπει να εξακολουθούμε να
προβάλουμε. Αποστολή εξετελέσθη! Με πολύ βαρύ όμως τίμημα
και για την Χιακή κοινωνία . Ένα νησί δημοκρατικό που πρέπει να
ξεπεράσει άμεσα το σοκ από τις προκλήσεις και την
τρομοκράτηση των φασιστών και να διεκδικήσει ξανά την
αξιοπρέπεια του βασιζόμενο στην πλούσια αγωνιστική
,ανθρωπιστική και πολιτισμική του παράδοση. * Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ,
**Buenaventura Durruti

 

*Το άρθρο αποτελεί παρέμβαση της "Πρωτοβουλίας Πολιτών Χίου
για κινηματική δράση, ρήξη με τις πολιτικές της Ε.Ε. και της
κυβέρνησης"
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