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Πρακτικά επικύρωσαν … τις φάπες



Νίκος Γεωργούλης

6
Ως μόνο θετικό κατάλοιπο της επίσκεψης του κλιμακίου για το
προσφυγικό μένει ότι Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
υφίσταται και πέραν των Μουζάλα – Μπαλάφα. Καθυστέρησε μεν
αλλά αρχίζει να διαμορφώνει ραχοκοκαλιά από μεσαίου μεγέθους
στελέχη που δεν προκαλούν και μόνο με την εμφάνιση τους. Η
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κυβέρνηση λοιπόν δείχνει ενδείξεις … ζωής, αποκαθίσταται μια
στοιχειώδης επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, πέραν της
ολοκάθαρα υπόγειας διαδρομής Μουζάλα – δημοτικής αρχής
όποτε ήθελαν τη σύμπραξη μας.

Από όσα ανίχνευσε το ρεπορτάζ πρακτικά μας έμεινε η
επικύρωση όσων διαβλέπαμε, ότι δηλαδή η ΒΙ.ΑΛ. θα γιγαντωθεί
ως δομή και με τη βούλα. Τα κοντέινερ θα αντικαταστήσουν τις
σκηνές, όπερ μεθερμηνευόμενο η κυβέρνηση δεν θα απολογείται
για τις άθλιες συνθήκες επιβίωσης των προσφύγων μέσα στις
λάσπες αλλά το νησί από μια … ημινόμιμη δομή 890 θέσεων θα
βρεθεί σιωπηρά με μια δομή απροσδιόριστου αριθμού, καθώς,
λογικά, το στοιχειώδες ερώτημα μέχρι πόσο θα «φουσκώσει» η
ΒΙ.ΑΛ. ούτε τέθηκε, ούτε απαντήθηκε.

Υπήρξαν, θα πουν οι αισιόδοξοι, διαβεβαιώσεις άμεσης
αποσυμφόρησης, με μετακίνηση των ευάλωτων ομάδων. Η
εμπειρία, ωστόσο, ακόμα και του επιτελείου του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, καταλήγει πως το διακόπτη των
αφίξεων δεν τον ρυθμίζουμε εμείς αλλά οι απέναντι, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την πληρότητα των διαθέσιμων χώρων. Με άλλα
λόγια όσο εμείς θα μεταφέρουμε, άλλο τόσο αυτοί θα
αναπληρώνουν και μεταξύ των προσφύγων – μεταναστών θα
υπάρχουν και ευάλωτες και μη ευάλωτες ομάδες, οπότε σύντομα
νέα υπερπληρότητα της ΒΙ.ΑΛ., νέα ανάγκη επέκτασης της.

Η πρόβλεψη όσων ισχυριζόμαστε ότι η κυβέρνηση κατέληξε να
μετατρέψει το Χαλκειός σε δεύτερη Μόρια ξεδιπλώνεται και με
τον πιο επίσημο τρόπο. Την μετέφερε το κυβερνητικό επιτελείο.
Το ανησυχητικό είναι ότι δεν συνάντησε αντιστάσεις από τον
ιδιοκτήτη του χώρου, Δήμο Χίου, σε πλήρη αντίφαση με τους
λεονταρισμούς των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε
σημείο που η κοινωνία να αναρωτιέται, αφού δεν είναι σε θέση να
τις υπερασπιστούν, γιατί σπαταλούν το χρόνο τους και το
εναπομείναν κύρος τους σε ατέρμονες συνεδριάσεις;


