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Όταν η Ευρώπη ντρέπεται…



Νίκος Γεωργούλης

5
Είναι λέει ευρωπαϊκός κώδικας επικοινωνίας. Έτσι πληροφορεί η
Ευρώπη τους πολίτες της, με διαρροές και … σύμφωνα με
ευρωπαϊκές πηγές. Ανώνυμα, τεχνοκρατικά. Βρήκε το δρόμο για
να ‘ρθει στα μέρη μας ο κ. Maarten Verwey, γενικός διευθυντής
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και προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων και συντονιστής της Ε.Ε. για την εφαρμογή της
Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας.

Το γραφείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη χώρα μας κατέλυσε
τους στοιχειώδους κανόνες του ρεπορτάζ. Έκανε πρωτοφανές
face control σε κάθε προσερχόμενο. Απαγόρευσε τη λήψη πλάνων
και φωτογραφιών.

Δεν είναι κανονική συνέντευξη, μας προϊδέασαν. Έχετε 35 λεπτά
περιθώριο ενημέρωσης, απ’ τα οποία τελικά τα 30’ ο κ. Verwey
παρουσίαζε το Σχέδιο Δράσης που επικύρωσε πριν λίγες μέρες με
την υπογραφή του και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γ.
Μουζάλας.

Θα γίνουν δυο ερωτήσεις. Μα δεν απαντήθηκε η πρώτη,
επιμείναμε. Καθαρίστε τα αυτιά σας, την απάντησε, μας έλεγαν. Κι
όταν τολμήσαμε να αντιτείνουμε ότι η δημοσιογραφική γυάλα
είναι ανεπίτρεπτη, υποτιμηθήκαμε. Είστε παρακατιανοί, δεν
ξέρετε πώς συζητά όλη η πολιτισμένη Ευρώπη, ειπώθηκε μέσα
πέρα.

Και γιατί πήγατε ή δεχτήκατε να συμπράξετε στην απόλυτη
κατάλυση της έννοιας της ελευθερίας του λόγου, θα αναρωτηθεί
δικαίως ο αναγνώστης. Για να σχηματίσουμε άποψη για το τέρας
με τη μορφή της ελεύθερης διακίνησης ιδεών.

Η Ευρώπη ντρέπεται για τη συμπεριφορά της στα νησιά, για αυτό
κρύβεται. Δεν θα πατήσει ποτέ ξανά εδώ το πόδι της. Το έκανε για
να βγάλει την υποχρέωση της στον Μουζάλα. Ο υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο άνθρωπος που υπογράφει αβίαστα
ό,τι του δίνουν, δεν έχει το θάρρος να επισκεφθεί το νησί. Μια θα
στέλνει το Μπαλάφα, μια τον Verwey με τα τελεσίγραφα τους. Θα
τα αφήνουν και θα εξαφανίζονται, χωρίς να δεχτούν ερωτήσεις,
γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν τις απαντήσεις τους σε κανένα
ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Ευρώπη ντρέπεται αλλά αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Αν
νομίζει ότι θα φοβηθούν τον τίτλο της τα νησιά, κάνει λάθος.
Σύντομα θα τη βοηθήσουν να απαλλαγεί από τη ντροπή της,
επιστρέφοντας ως απαράδεκτα τα τελεσίγραφα της.

 


