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Νίκος Γεωργούλης

5
Καίνε από μόνα τους τα νησιά ένα προς ένα τα «δυνατά τους
χαρτιά» για να τους δώσουν προσοχή για το προσφυγικό κι άλλοι,
πέρα από τους κατοίκους τους. Απ’ την αρχή τονίζαμε ότι
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μοναδικός ενισχυτής της φωνής τους είναι η προσπάθεια  στο …
ηχείο τους να καταλήγουν όλες οι φωνές των νησιωτών, της
Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Κω και της Λέρου.

Ξεκίνησε πριν κάποιους μήνες μια υποτυπώδης συνεργασία
μεταξύ των 5 δημοτικών αρχών. Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι της
έλειψε η κατάλληλη χημεία. Ο Κυρίτσης απόλυτος, οι Γαληνός και
Βουρνούς με διπλή ατζέντα, ο Αγγελόπουλος στον κόσμο του.
Κοινό στίγμα δεν υπήρξε. Για αυτό και έμεινε στου δρόμου τα μισά,
ημιτελής, κάθε κίνηση που ξεκίνησε. Παρά την ενημέρωση των
πολιτικών αρχηγών δεν συγκροτήθηκε κοινοβουλευτικό ρεύμα
υπέρ των νησιωτικών απόψεων. Παρότι φτάσαμε μέχρι τον
Γιούνκερ και μας έστειλε την «υπουργό του», Περιφερειακής
Ανάπτυξης, εμείς την γυρίζαμε στο Μουσείο Μαστίχας και τη Νέα
Μονή και με το μαχαίρι στο λαιμό εκλιπαρούμε τώρα τη
διατήρηση του νησιωτικού ΦΠΑ, συνδέοντας το πια άμεσα, ως
λύση απελπισίας, με το προσφυγικό. Παρότι, τέλος, έδωσαν
συνεντεύξεις, δεν καλλιέργησαν ποτέ το θέμα στα πανελλαδικής
εμβέλειας Μ.Μ.Ε. και το μόνο Μέσο με πραγματική γνώση της
διάστασης του θέματος εμφανίζεται η «Καθημερινή», έχοντας
βάλει το χέρι της σ’ αυτό η Παγχιακή.

Αύριο καίμε άλλο ένα «δυνατό χαρτί», τη διαμαρτυρία των νησιών
μέσα στην έδρα του Μουζάλα. Η προετοιμασία, τουλάχιστον σε
τοπικό επίπεδο, είναι απελπιστικά λίγη. Περιορίζεται σε κάποια
τηλεφωνήματα στο προεδρείο της Ο.Χ.Σ.Α., στη μετακίνηση
ορισμένων δημοτικών συμβούλων και σε κάποιες δηλώσεις του
δημάρχου σε ένα Μέσο της Χίου. Τίποτα πέραν αυτού.

Οι 5 δήμαρχοι πιθανά το έριξαν στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στα
Γιάννενα και το πιθανότερο είναι ότι αύριο το πρωί έξω από το
γραφείο Μουζάλα θα βρεθεί ένα σκορποχώρι λιγοστών
Μυτιληνιών και ελάχιστων Χιωτών. Βούτυρο στο ψωμί
κυβέρνησης και Μουζάλα, για άλλη μια φορά.

Ο συντονισμός της παροικίας δεν είναι το ευκολότερο εγχείρημα,
το γνώριζαν άπαντες εξ’ αρχής. Το διαδίκτυο όμως στις μέρες μας
είναι ακαταμάχητο όπλο ενεργοποίησης σε όλες τις άκρες του
πλανήτη κι οι δημοτικές αρχές δεν μπήκαν στον κόπο σύνταξης
ενός έστω μηνύματος ενθάρρυνσης της συμμετοχής. Το
κυριότερο, δεν έχει επιδιωχθεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, η
κοινοποίηση της διαδήλωσης στα αθηναϊκά Μέσα, έστω μια
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εκτεταμένη προβολή της να ανησυχήσει την κυβέρνηση και να
κόψει το βήχα στη νέα επιχείρηση Μουζάλα να μεταφέρει το
φορτίο των ευθυνών στις νησιωτικές κοινωνίες.

Ανόρεχτα και απροετοίμαστα μετέχουμε σε έναν πόλεμο. Δεν
ξέρω κανένα στράτευμα – τουρλουμπούκι στη διάρκεια της
Ιστορίας να βγήκε νικητής. 
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