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Βλέποντας το «δέντρο» του προσφυγικού



Σταύρος Μιχαηλίδης

5
Άλλη μια «στάση» έκανε χθες το περιφερόμενο Προαναχωρησιακό
κέντρο. Αυτή την φορά η διαρροή το χωροθετούσε στο
στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιοχή των Ολύμπων. Διαρροές
σκόπιμες και κατευθυνόμενες για να μετρηθούν οι αντιδράσεις.
Οι Ολυμπούσοι, με τη συμπαράσταση των γειτονικών χωριών,
αντέδρασαν δηλώνοντας χθες με τον πιο δυναμικό και σαφή
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τρόπο στην Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο χωριό
τους ότι στην περιοχή τους δεν θα επιτραπεί η δημιουργία
Προαναχωρησιακού Κέντρου. Παρόντες μόνον ο δήμαρχος,
αντιδήμαρχοι της περιοχής και συνεργάτες τους. Η Κυβέρνηση
και κυβερνητικοί παράγοντες απόντες. Η συζήτηση, όπως ήταν
φυσικό, περιστράφηκε στην ίδρυση και εγκατάσταση του εν λόγω
Κέντρου και από την μεριά του δημάρχου στο τι θα εξυπηρετήσει
κάτι τέτοιο, αν και όπου δημιουργηθεί. 

Έντονη επιχειρηματολογία αναπτύχθηκε από την πλευρά του
δημάρχου στο ότι αυτό θα εξυπηρετήσει σημαντικά στην
αποσυμφόρηση του νησιού από τους λαθρομετανάστες. Η δική
μου απορία, πέραν των άλλων και των αντιρρήσεων που έχω,
έγκειται στο εξής: άντε και ιδρύεται. Θα εγκλειστούν εκεί οι
παραβατικοί και οι μη δικαιούμενοι άσυλο, οι υπόλοιποι; Τι θα
γίνει με όσους υποβάλλουν αίτηση και δεν εξετάζεται, με όσους
έχουν κάνει ένσταση για απόρριψη, με όσους περιμένουν στην
«ουρά» να υποβάλουν αίτηση και όσους έρχονται καθημερινά; 

Αυτοί οι εγκλωβισμένοι (περί αυτοί πρόκειται) άνθρωποι θα
εξαφανιστούν από την Χίο, δεν θα περιφέρονται στις πλατείες και
στους δρόμους, δεν θα έχουν ανάγκες, δεν θα γεμίζουν το
νοσοκομείο, δεν θα καταλαμβάνουν όλα τα τουριστικά
καταλύματα που σήμερα νοικιάζουν οι ΜΚΟ;

Αποσπάται η προσοχή των αρμοδίων και των πολιτών στο
Προαναχωρησιακό Κέντρο και όχι στο σύνολο του προβλήματος,
που δεν είναι άλλο από τη ριζική αντιμετώπιση του τεράστιου για
τον τόπο προβλήματος, δηλαδή ο κίνδυνος μονιμοποίησης της
παρουσίας αλλοδαπών προσφύγων και οικονομικών μεταναστών
σε ένα τόσο ευαίσθητο τόπο με ό,τι απόνερα έχει στην
οικονομικής ζωή του τόπου, που δεν είναι του παρόντος να
αναπτύξω. 

Η Χίος μαραζώνει επικίνδυνα. Τι πρέπει να γίνει ώστε οι
διοικούντες να συνεγείρουν τις δυνάμεις του τόπου;

 

 


