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Νίκος Γεωργούλης
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Διαμορφώνονται δυο τάσσεις στην τοπική κοινωνία. Εκείνη που
ισχυρίζεται ότι βλάπτει η διαρκής ενασχόληση με το προσφυγικό,
πρέπει να απλώσουμε την κουρτίνα, κατά το δυνατόν να το
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σκεπάσουμε, να συμβιώνουμε μαζί του ως ρουτίνα και να
αναδείξουμε τις λοιπές προκλήσεις των καιρών.

Η δεύτερη πάλι επιμένει ότι, αν δεν συνειδητοποιήσουμε τις
διαστάσεις του και δεν εντείνουμε τις προσπάθειες περιορισμού
των αναπόφευκτων επιπτώσεων του, η καθημερινότητα και η
οικονομική ζωή του τόπου θα επηρεάζονται σε βαθμό
καθοριστικό. Η Χίος θα μετατραπεί σε βάλτο, καθώς όσες
προσπάθειες κι αν αναληφθούν από το δημόσιο ή τον δημοτικό
παράγοντα δεν θα υποστηρίζονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η δημοτική αρχή διχάζεται μεταξύ των δυο τάσεων. Από τη μια
συμμετέχει ενεργά, δια του δημάρχου, στην κοινή προσπάθεια
διαφώτισης της κοινής γνώμης για την καταδικαστική για τα
νησιά κυβερνητική εμμονή, από την άλλη αναζητεί τρόπους
τοπικά να … θάψει το θέμα, να καταπιαστεί με διαφορετική
ατζέντα, καθώς νοιώθει ότι ο προσφυγικός βάλτος απειλεί και την
ίδια. Αναποφάσιστη.

Το τεράστιο κενό διατήρησης ζωντανού του αιτήματος να μην
εξαφανιστεί απ’ το προσκήνιο το προσφυγικό συνεχίζει να
καλύπτει μόνη της η Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα. Η νέα
ενημερωτική της εκδήλωση το Σάββατο το απόγευμα δηλώνει την
πραγματική της αγωνία. Να φωτιστούν όλες οι πτυχές της
υπόθεσης, κυρίως όσες εφάπτονται με τις κρίσιμες
γεωστρατηγικές εξελίξεις στο χώρο του Αιγαίου. Αυτές που
καταπίναμε αμάσητες το προηγούμενο διάστημα.

Η επιλογή των προσκεκλημένων της, του δημοσιογράφου Στ.
Λυγερού και του καθηγητή Γεωπολιτικής Ι. Μάζη, πιστοποιιεί και
τη στροφή της σε μια διαρκώς αναβαθμισμένη επιλογή
«διαφωτιστών».

Αν μεθαύριο δεν υπήρχε η εκδήλωση της Παγχιακής κι αν δεν
προκύψει, ο μη γένοιτο, κάποιο δυσάρεστο γεγονός στη ΒΙΑΛ ή τη
Σούδα, θα νόμιζε κανείς ότι το προσφυγικό έπαψε να απασχολεί
τη Χίο. Ως δια μαγείας εξαφανίστηκε.

Ο ρόλος των ιδιωτών που ανέλαβαν να αφυπνίσουν τη Χίο για το
προσφυγικό ήταν κρίσιμος στην αρχική φάση εκδήλωσης του
προβλήματος. Χωρίς τη συμβολή τους κανείς δεν ξέρει πως θα
ήταν σήμερα η κατάσταση.
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Είναι ακόμα πιο απαραίτητος σήμερα, στην πιο επικίνδυνη καμπή,
τώρα που το προσφυγικό ενέχει τον κίνδυνο να καταστεί ρουτίνα.

Από κάποιους η Παγχιακή σκόπιμα λοιδορείται. Σε άλλους χαλάει
τη σούπα, σε άλλους το μονοπώλιο της ηγεσίας. Οι προσπάθειες
της, όμως, χρίζουν τελικά του σεβασμού και της υποστήριξης
όλων όσων αισθάνονται ότι τα συμφέροντα του νησιού, τα
συμφέροντα τα δικά μας, ταυτισμένα απόλυτα με τα συμφέροντα
των προσφύγων, δεν εξυπηρετούνται από την παγίωση της
σημερινής αδιέξοδης κατάστασης.  
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