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Συγχωρήστε με, αλλά αυτή η παροιμία μου ήλθε στο μυαλό,
διαβάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το
προσφυγικό!
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Ούτε λίγο, ούτε πολύ, για την κακή διαχείριση του προσφυγικού
φταίμε όλοι – Δήμος, Περιφέρεια, Μητρόπολη, ΜΜΕ – και
ολόκληρη η τοπική κοινωνία, που δεν αποδέχεται με ενθουσιασμό
τις επιλογές της Κυβέρνησης!

Αυτή την αίσθηση περί Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ να
την κατανοήσω, καλό πάντως θα ήταν να μην τη συγχέουμε με την
Αριστερή αντίληψη των πραγμάτων, γιατί σίγουρα αδικούμε τους
αριστερούς!

Αγαπητοί φίλοι της Τοπικής Οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Χίου:

Για ποια συμφωνία μιλάτε;

Την συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας, η Κυβέρνηση σας την
συνυπόγραψε, χωρίς (ας μην επανερχόμαστε στην αίσθηση του
ΣΥΡΙΖΑ περί Δημοκρατίας), όχι να συζητήσει, αλλά ούτε καν να
μπει στον κόπο να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς και την
τοπική κοινωνία.

Και επιπλέον, όπως πρόσφατα παραδέχθηκε ο αρμόδιος Υπουργός,
η Συμφωνία πουθενά δεν αναφέρει ρητά ότι οι μετανάστες δεν
μπορούν να μετακινηθούν από τα νησιά, αλλά αυτό παραδέχτηκε
ότι αποτελεί ερμηνεία της Συμφωνίας από την πλευρά της Ε.Ε. και
της Τουρκίας. Δεχτήκαμε, δηλαδή, κατάργηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων μας (γιατί περί αυτού πρόκειται), μόνο και μόνο γιατί
έτσι η Τουρκία ερμήνευσε την Συμφωνία;

Μέχρι ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει η υποτέλεια της Ελληνικής
Κυβέρνησης;

Η Κυβέρνηση που προσδοκά να επαναφέρει την αξιοπρέπεια
στους φτωχοποιημένους Έλληνες, ας φροντίσει πρώτα για τη δική
της αξιοπρέπεια!

Και για πιο πόλεμο μιλάτε; Μήπως εμείς προκαλούμε τον πόλεμο;
Μήπως όλοι οι τοπικοί φορείς και η τοπική κοινωνία δεν τον
έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει; Μήπως εμείς μπορούμε να
τον σταματήσουμε;

Γιατί δεν το ζητάτε αυτό από την Κυβέρνηση σας, που συμμετέχει
σαν ισότιμος εταίρος και συνδιαλέγεται με εκείνους που
προκαλούν τον πόλεμο; Πότε η Ελλάδα ύψωσε την φωνή της κατά
των πολέμων στη Μέση Ανατολή; Πότε διαμαρτυρήθηκε στα



6/7/2018 «Εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι»

http://www.politischios.gr/parembaseis/ekei-poy-mas-hrostoysane-mas-piran-kai-bodi 3/7

Συμβούλια που συμμετέχει, πότε αναφέρθηκε έστω κάτι στα κοινά
ανακοινωθέντα που εκδίδονται κατά τις συναντήσεις της ηγεσίας
της χώρας με ηγέτες χωρών που εμπλέκονται στον πόλεμο;

Η Κυβέρνηση σας θυμάται το προσφυγικό μόνο όταν είναι να
κατασκευάσει νέες δομές φιλοξενίας, ξοδεύοντας πακτωλό
χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί δεν λύνει τα απλά, που μπορούν να οδηγήσουν σε μια
καλύτερη διαχείριση, στη βελτίωση της ασφάλειας και των
συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και σε αύξηση της
αίσθησης ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας; Γιατί δεν φροντίζει
με την επίλυση των απλών, να αποκαταστήσει τη ΣΧΕΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, που είναι
απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση του προσφυγικού
προβλήματος;

Μήπως η Υπηρεσία Ασύλου, που ΕΜΠΑΙΖΕΙ τους πρόσφυγες, αλλά
και όλους εμάς, δεν είναι Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών;
Πόσο χρόνο χρειάζεται, ώστε αυτή η Υπηρεσία να δουλέψει
αποτελεσματικά;

Τη στιγμή που η Κυβέρνηση μας διαμηνύει ότι μπορεί να ξοδέψει
3,7 εκατομμύρια και να κατασκευάσει ένα hot spot με διαδικασίες
express σε ένα μήνα, γιατί δεν ακολουθεί παρόμοιες διαδικασίες
για να φτιάξει την Υπηρεσία Ασύλου;

Γνωρίζετε ότι έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός παραβατικών
ατόμων, ιδιαίτερα βορειοαφρικανών, που διεισδύουν στις
προσφυγικές ροές; Έχετε μιλήσει με οικογένειες κατατρεγμένων
από τον πόλεμο Συρίων με μικρά παιδιά, να μάθετε ποια
προβλήματα αντιμετωπίζουν από εκείνους που εσείς βάζετε «στο
ίδιο τσουβάλι» μαζί τους;

Η ιδεοληψία σας, εσάς και της Κυβέρνησης, να μην διαχωρίζει
τους πραγματικούς πρόσφυγες από τους οικονομικούς (ή άλλους)
μετανάστες, είναι η βασική αιτία της διαμόρφωσης αρνητικής
γνώμης από τις τοπικές κοινωνίες για το σύνολο των προσφύγων,
ακόμα και αυτών που θα έπρεπε να τυγχάνουν της φιλοξενίας και
της θαλπωρής από τους κατοίκους των νησιών!

Μήπως, τα αιτήματα σας για ορισμό Γενικού Συντονιστή στη
διαχείριση του προσφυγικού ή για τη στελέχωση των
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εμπλεκομένων υπηρεσιών (αστυνομία – λιμενικό – νοσοκομείο
κ.λ.π.) ή για την αποζημίωση των κατοίκων απευθύνονται στο
Δήμο ή σε κάποιο άλλο τοπικό φορέα;

Γνωρίζεται ότι μόνο η Κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια
ζητήματα. Ξέρετε από πότε διατυπώνονται συνεχώς τέτοια
αιτήματα προς την Κυβέρνηση; Ξέρετε ποια είναι η ανταπόκριση
της; Προφανώς το γνωρίζετε, όπως το γνωρίζουν και όλοι οι
συμπολίτες μας!

Και, τέλος πάντων, γιατί δεν αξιοποιούνται οι 90 εργαζόμενοι που
προσλήφθηκαν από την Κοινωφελή εργασία στη ΒΙΑΛ; Έχετε
ασχοληθεί να μάθετε με τι ασχολούνται καθημερινά;

Είναι πολλά, πάρα πολλά, αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν
γίνονται.

Πριν αναρωτηθούμε, λοιπόν, γιατί η τοπική κοινωνία αντιδρά στην
κατασκευή νέου hot spot με 3,7 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να
αναρωτηθούμε γιατί η τοπική κοινωνία να εμπιστευτεί την
Κυβέρνηση;

Μήπως το hot spot στη ΒΙΑΛ δεν έγινε για να αδειάσει η Σούδα;

Έγινε τίποτα από αυτά που έπρεπε να γίνουν;

Όχι, βέβαια!

Οι Χιώτες είναι βέβαιοι ότι με τη συνεχιζόμενη αδιαφορία από
πλευράς Κυβέρνησης για το προσφυγικό, όχι ένα, αλλά και δέκα
hot spot να γίνουν, το πρόβλημα θα οξύνεται, δεν θα λύνεται, όπως
και με την αύξηση των φόρων δεν λύνεται το πρόβλημα της
οικονομίας, εφόσον δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες
ενέργειες για την ανάκαμψη της.

Οι Χιώτες δεν έγιναν ξαφνικά φασίστες, όπως κάποιοι θέλουν να
τους παρουσιάζουν, γιατί έτσι τους βολεύει. Είναι και αυτό
απόρροια της αντίληψης του ΣΥΡΙΖΑ περί Δημοκρατίας, να
βάζουμε ταμπέλες σε όποιον διαφωνεί μαζί μας και να
εκμεταλλευόμαστε τα ΜΜΕ (που σιγά – σιγά βάζουμε με
διάφορους τρόπους στο χέρι), για να σπιλώνουμε και να
διαπομπεύουμε τις τοπικές κοινωνίες που δεν μας ακολουθούν
και δεν υποτάσσονται!
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Οι Χιώτες δεν έγιναν ξαφνικά απάνθρωποι, ανάλγητοι, αφιλόξενοι.
Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί σαν ΟΜΗΡΟΥΣ τους πρόσφυγες για να
κάμψει την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Εκείνη αδιαφόρησε
παντελώς για το γεγονός ότι άνθρωποι βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε
ακραίες καιρικές συνθήκες. Και η όποια αντιμετώπιση του
προβλήματος έγινε, υλοποιήθηκε με ενέργειες του Δήμου.

Αγαπητοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ,

Δεν είναι μόνο το προσφυγικό. Η εικόνα που δίνεται το τελευταίο
διάστημα είναι ότι η Χίος και όλα τα νησιά του Αιγαίου
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ από την Ελληνική Κυβέρνηση. Να
θυμίσω την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ, την κατάργηση της
αναγκαστικότητας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, την αύξηση
της φορολογίας των ναυτικών. Την ίδια στιγμή, που κανένα από τα
προβλήματα της νησιωτικότητας δεν έχει λυθεί. Το Νοσοκομείο
φυτοζωεί, τα εισιτήρια αεροπορικών και ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών αυξάνονται, η απομόνωση μεγαλώνει!

Αναλογιστείτε τις ευθύνες σας σαν Τοπική Οργάνωση του
Κυβερνώντος Κόμματος. Δεν είστε οι πρώτοι που έχετε αυτό το
προνόμιο! Είστε, όμως, οι πρώτοι που λειτουργείτε σαν η φωνή
της Κυβέρνησης στη Χίο, ακολουθώντας κατά γράμμα τις εντολές
των Υπουργών και προσπαθώντας να δικαιολογήσετε, μερικές
φορές, τα αδικαιολόγητα. Η χλιαρή σας αντίδραση στην κατάργηση
του μειωμένου ΦΠΑ δεν σας απαλλάσσει των λοιπών ευθυνών.

Ιδιαίτερα, σήμερα, που για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια, η
Τουρκία με θράσος αμφισβητεί την Ελληνικότητα των νησιών του
Αιγαίου και ο κίνδυνος εθνικής απειλής είναι πλέον ορατός,
ζητείστε από την Κυβέρνηση να στηρίξει τα νησιά, να ασχοληθεί
με τα προβλήματα τους, να εφαρμόσει πολιτικές διατήρησης του
ελληνικού πληθυσμού σε αυτά.

ΓΙΝΕΤΕ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!
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