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Ο διαχρονικός πόθος της δημοτικής αρχής για το
ΧΑΔΑ



Νίκος Γεωργούλης
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Όλοι το βλέπαμε ότι ήταν καμουφλάζ. Ήθελε η δημοτική αρχή να
κρυφτεί αλλά η χαρά δεν την άφηνε. Μέσα της έσκαγε. Θεωρούσε
και συνεχίζει να θεωρεί ότι η λύση δημιουργίας μιας δομής στο
ΧΑΔΑ ήταν και είναι η μόνη λύση για το μεταναστευτικό. Τυγχάνει
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και δικής της εμπνεύσεως, οπότε θα λάβει και τα αντίστοιχα
παινέματα μόλις εφαρμοστεί η λύση.

Για ένα χρόνο κατάπιε τον πόθο της. Την τρόμαξε ο κόσμος, τον
φοβήθηκε και μαζεύτηκε. Από μέσα της, φυσικά, παρακαλούσε να
επωαστούν οι συνθήκες να ξαναβρεί χώρο για να επιστρέψει η
αλάθητη έμπνευση της. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα,
ζώνοντας την κοινωνία με το δίλλημα Προαναχωρησιακό ή χάος,
θεωρεί ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αποψύξει το αρχικό της
σχέδιο. Προαναχωρησιακό «ναι» αλλά «όχι» σε Συκούση,
Ολύμπους, Καλαμωτή, Πυργί. Προσθέστε όσα χωριά ακόμα θέλετε.
Σε ΧΑΔΑ όμως;

Ο δήμαρχος στο προσφυγικό επηρεάζεται καταλυτικά από τους
δυο «Καρά» του δημοτικού συνδυασμού του. Εκείνοι πρεσβεύουν
ως πρώτιστη την ανάγκη οι προσφυγομετανάστες να
απομακρυνθούν από το κέντρο. Είναι όμως αυτή η ιδεατή λύση
του προβλήματος;

Αποδεχόμενοι νέες δομές ασυζητητί απομακρυνόμαστε διαρκώς
από τη συνολική λύση. Αφαιρούμε από τη Χίο τη δυνατότητα να
διαπραγματευτεί και για την πάρτη της και να αποκαταστήσει
μέρος των ζημιών, υπαρκτών ή μελλοντικών, από την ταύτιση της
με το προσφυγικό.

Η ρεαλιστική αντιμετώπιση - και σ’ αυτή τη σφαίρα εμπίπτει ο
διάλογος για το Προαναχωρησιακό Κέντρο – επουδενί δεν πρέπει
να είναι αποκομμένη από ένα συνολικό σχεδιασμό αντιμετώπισης
του προσφυγικού. Μόλις δώσουμε το ΧΑΔΑ κυβέρνηση και
Ευρώπη κάνουν τη δουλειά τους. Θα μας ξαναθυμηθούν του
χρόνου, για να μας … χαρίσουν την εξαίρεση από το ΦΠΑ. Αυτό
επιδιώκουμε;

Η συζήτηση για το Προαναχωρησιακό δεν είναι προς το συμφέρον
του τόπου, αν διεξαχθεί μεμονωμένα. Είναι μέρος μιας ενιαίας
διαπραγμάτευσης για όσα δίνει και όσα πρέπει να πάρει η Χίος
από την τοποθέτηση της, χωρίς τη συγκατάθεση της, στον πυρήνα
της προσφυγικής κρίσης. Και φυσικά είναι εγκληματικό αν δεν
συσχετίζεται με τα γεωστρατηγικά δεδομένα της περιοχής μας.

Είναι σε θέση η σημερινή αρχή να διαχειριστεί κατ’ αυτό τον
τρόπο την υπόθεση; Αν το έχει αντιληφθεί, καλώς επαναφέρει την
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πρόταση για το ΧΑΔΑ. Αν όχι, θα βρει όλη τη Χίο με σκεπτικό πιο
ανοιχτόμυαλο μπροστά της. 
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