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Νίκος Γεωργούλης

57
Αφού δεν έπιασε επαρκώς η πρώτη αποκάλυψη, λέω να
προχωρήσω στη δεύτερη. Σε ένα υπόγειο της Ροϊδου, για να μην
τους πάρει κανενός το μάτι, μπαίνουν με τη σειρά 3 στελέχη της
Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα. Σε λίγα λεπτά, συνωμοτικά,
ακολουθούν ο Κατσαράκης κι ο Γεωργούλης.
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-          Φτάνουν αυτά; Ο Τ. Β. έχει απλώσει στο τραπέζι ένα μάτσο
κατοστάευρα. Ο Κατσαράκης τα κοιτά και δεν του γεμίζουν το
μάτι.

-          Βάλτε κάτι παραπάνω. Η δουλειά θα χαλάσει.

-          Θα φέρω εγώ καμιά κατοσταριά συνδρομές απ’ τους
δικηγόρους, πετάγεται η Γ. Α..

-          Κι εγώ απ’ τους μηχανικούς, προσθέτει ο Γ. Σ..

-          Ε, τότε ελάτε να πάμε στο επόμενο βήμα. Να εφεύρουμε
κάτι για να σκαλώσει το Προαναχωρησιακό στους Ολύμπους. Έχει
καμία παραλία εκεί δίπλα; Πάντα συμβιβαστικός ο Γεωργούλης...

Με τα πολλά σε μισή ώρα είχε σχεδιαστεί το πρωτοσέλιδο του «π»
της περασμένης Δευτέρας. Μούφα οι τραπεζικοί – επενδυτές του
Σαλάγωνα, απλώς για να ξεσηκώσουν τους Λυμπούσους, που αντί
για τουρίστες θα τους φέρουν πρόσφυγες! Τι θαρρείτε; Πως
προκύπτουν τα προβοκατόρικα πρωτοσέλιδα;

Το διάβασα κι αυτό στη δημόσια διαδικτυακή αρένα του fb.
Κατευθυνόμενο το ρεπορτάζ σε ύποπτο χρόνο. Παρέλειψα να
επιπλήξω το δικηγόρο, το μηχανικό και το συμβολαιογράφο (τα
ονόματα τους, τα οποία είναι στη διάθεση του καθενός, κανένας
δεν μπαίνει στον κόπο πάντως να τα ζητήσει) γιατί δεν
δημοσιοποίησαν το περιστατικό δυο μήνες νωρίτερα...

Η πιο θλιβερή διαπίστωση δεν είναι ότι οι επενδύσεις, ακόμα κι
αυτές που φρόντισαν να μην τσουρουφλιστούν από το φως της
δημοσιότητας, παίρνουν των ομματιών τους. Φανταστείτε, για
παράδειγμα, την αντίδραση της κοινωνίας μας αν η συγκεκριμένη
πρόθεση επένδυσης εμφανίζονταν στη Χίο του 2012, χωρίς
προσφυγικό. Τι λέτε μωρέ; Στο Σαλάγωνα; Με βρεγμένη σανίδα θα
κυνηγούσαμε ακόμα τους υποψήφιους επενδυτές κι ας είχαν
κινηθεί νομιμότατα.

Η πιο θλιβερή διαπίστωση είναι ότι κανείς μας δεν μπορεί να
πιστέψει ότι η σημερινή Χίος είναι τόπος ελκυστικός, έστω
μικρής κλίμακας επενδύσεων. Εκεί καταντήσαμε... Κι όταν
ξεμυτίζει η πρόθεση μιας επένδυσης μας φαίνεται σενάριο
συνωμοσίας, κάτι σαν τα καθημερινά δημοσιεύματα της
«Ελεύθερης Ώρας». Ωρέ Χίος, που σε καταντήσαμε... 
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2 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Galatia Paradisis
Γνωρίζω πολύ καλά από φίλη που έχει 80 στρέμματα στα Σαλαγωνα
ότι εδώ και πολλά χρόνια της το ζητούσαν να το αγοράσουν Γάλλοι
έναντι μάλιστα 80.000.000 δραχμών.Τελικά δεν το έδωσε.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο

Vasilis Atsalis
Τι ειπαμε οτι τρομαξε περισσοτερο τον Αινσταιν? Νικολα κρατα γερα
και που ξερεις. Εδω ρε παιδια κανανε το παν για να γκρεμισει το
Ξενια και ο ΝΟΧ,αλλα τωρα εκει ετοιμαζοντε να στεγασουν τον
κατακτητη,θελω να δω τις μουρες αυτων που δια της πουστιας τους
μεχρι σημερα αφησαν αυτα τα ερειπια.Βεβαια εαν ο κατακτητης
αποφασισει να αναπλασει την KABUL BEACH ισως την γλυτωσουν
και αυτα.

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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