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MENU  / Έντυπη έκδοση  / Eίσοδος

Άποψη  30/5/17 16:45  τελ. ενημ.: 31/5/17 17:45

Διαλέξτε το δρόμο έστω και την τελευταία στιγμή



Θεόδωρος Χαβιάρας

0
Δέχομαι ότι το προσφυγικό σας έχει κουράσει. Δέχομαι ότι
πρόκειται περι πολυπαραγοντικού διεθνούς ζητήματος που
¨εμεις¨, ως μικρή απομονωμένη (νησιωτική) κοινωνία δεν
μπορούμε καν να φανταςτούμε όχι να παρακολουθήσουμε.
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Είναι όμως αντρίκειο κ τίμιο να δεχθείτε ότι πέσατε έξω στις
αρχικές εκτιμήσεις κι αντί να τις μαζέψετε μιλώντας ανοιχτά
στον κόσμο που καταστρέφεται οικονομικά, προσπαθείτε να τις
«διαχειριστείτε». Να διαχειριστείτε τι όμως; Και πως; Με ποιές
γνώσεις, εμπειρία, διασυνδέσεις;  Με τους πολίτες να υπομένουν;
Κι εν τέλει, συνδιαχειριστές με ποιούς;;;  
Με τον πολλαπλά ύποπτο Μουζάλα, με τις ύπουλης φιλανθρωπίας
ΜΚΟ ή με τον σκοτεινό κ φαύλο ΟΗΕ που έχει ως επάγγελμα τη
συγκάλυψη κ τα συγχωροχάρτια στις σφαγές κ τις προσφυγικές
εκρήξεις;  Δεν συνεργαστήκατε με την τοπική κοινωνία, δεν
αφουγκραστήκατε την αγωνία της, τις ζημιές που υφίσταται,
αγνοήσατε ή δεν φανταστήκατε τους τεράστιους κινδύνους που
παραμονεύουν με την πολύμηνη παγίδευση χιλιάδων ανθρώπων
ετερόκλητης προέλευσης και κουλτούρας σε ένα μικρό σχετικα
νησί μια αναπνοή απο την αποσταθεροποιημένη Τουρκία.

Το συμπέρασμα κ η ελπίδα μου είναι να σταματήσετε μια στιγμή.
Να ξαναδείτε το τραγικό αδιέξοδο κ μαζί, ναι μαζί με τους πολίτες
που σας εμπιστεύθηκαν κι όχι με τους νεομαυραγορίτες που
ψωμίζονται απο τη δυστυχία των ικετών, να χαράξετε όχι μια
αλλα πολλές κόκκινες γραμμές.

Δηλώςτε με θάρρος ότι Χίος δέχεται να παίξει το ρόλο πύλης
εισόδου ολιγοήμερης παραμονής προσφύγων μεταναστών, οπως
έχει ανθρωπιστική υποχρέωση. Δεν δέχεται όμως να επωμισθεί
το τεράστιο βάρος που όχι μόνο δεν της αναλογεί αλλά βάζει σε
κίνδυνο υπέρτατα αγαθά όπως είναι η κοινωνική συνοχή, η
οικονομική σταθερότητα, η ασφάλεια κι η ευημερία.

Το γεγονός ότι σας έτυχε ο κλήρος να διαχειριστείτε ένα τόσο
μεγάλο πρόβλημα μπορει έςτω κ τώρα να γίνει ευκαιρία να
μείνετε στην ιστορία. Αν δεν το καταλάβετε υπάρχει κίνδυνος να
συνδέσετε τα ονόματά σας με καταστάσεις που δεν θα μπορούν να
συγχωρηθούν.

Διαλέξτε το δρόμο έστω και την τελευταία στιγμή.


