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Το πρόβλημα στη Σούδα και στη ΒΙ.ΑΛ. είναι
πρόβλημα όλης της Χίου



π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

60
Διαβάζοντας τα δημοσιεύματα για τις "προϋποθέσεις" του
λεγόμενου Προαναχωρησιακού Κέντρου, νόμισα προς στιγμήν ότι
ομιλεί ο Σόιμπλε προς την Ελληνική Κυβέρνηση " (παραθέτω
μικρό απόσπασμα): «…δ) Να συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση του
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κ.Δημάρχου ότι παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα για τον
συγκεκριμένο σκοπό και χωρίς άλλους περιοριστικούς όρους
προς το Υπουργείο Εσωτερικών / Ελληνική Αστυνομία.
Σημειώνεται ότι εφόσον η έκταση είναι δημοτική, θα πρέπει να
ληφθεί μέριμνα για την νόμιμη παραχώρησή της μέχρι την
Πέμπτη 8 τρέχοντος, και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου». 
Αλλά, όχι, ομιλεί το Ελληνικό Υπουργείο προς αιρετούς της
ελληνικής επικράτειας!  
Μπορεί οι κύριοι να "αναθεματίζουν" λεκτικά τον Σόιμπλε (στη
σιγουριά των Αθηνών) αλλά μαϊμουδίζουν τον "σκληρό
διαπραγματευτικό του τρόπο" στο εσωτερικό. 
Αναρωτιέμαι αν θα βρεθεί αιρετός στη Χίο να απαντήσει θετικά σε
μια τέτοια θρασύτατη απαίτηση.  
Αγαπητοί προύχοντες της Χίου, βρίσκεστε στις θέσεις αυτές,
επειδή το θέλησε η λαϊκή ψήφος, η ψήφος του χιώτικου λαού.
Εκείνο που καταξιώνει τον προύχοντα είναι όταν προκινδυνεύει
υπέρ του λαού του, όχι όταν παραδίδει "γη και ύδωρ" σε εκείνους
που αποδείχτηκαν παντελώς αναξιόπιστοι. 
Ο χιώτικος λαός πρέπει να αντισταθεί στη διχόνοια, που έντεχνα
καλλιεργείται, καθώς το "διαίρει και βασίλευε" είναι όπλο κάθε
εξουσίας. Όλα τα μέρη τούτου του νησιού έχουν την ίδια αξία,
αφού είναι κομάτια του συνόλου του λέγεται Χίος, την οποία,
πιστεύω και ελπίζω, όλοι αγαπάμε. Το πρόβλημα στη Σούδα, στο
Κάστρο, στα Καμπόχωρα κλπ πρέπει να είναι πρόβλημα όλης της
Χίου και όλων των Χίων και οφείλεται επιτέλους σε όσους
πλήττονται καθημερινά η αποκατάσταση της ζωής τους. 
Και βέβαια να μην φορτώσουμε τις "αμαρτίες" μας στους
μουσαφίρηδες (άλλοι τους είπαν μετανάστες, άλλοι πρόσφυγες,
άλλοι λαθρομετανάστες, άλλοι οικονομικούς μετανάστες) επειδή
έφθασαν, ή τους οδήγησαν στην πόρτα μας οι σύγχρονοι
δουλέμποροι, οι "πολιτιμένοι" πωλητές όπλων και κατασκευαστές
πολέμων ανά την υφήλιο, και εκείνοι που εκμεταλλεύονται την
εδώ παραμονή τους, επαγγελματίες αγαπούληδες, μαυραγορίτες
κλπ). 
Να μην γίνει η Χίος το εξιλαστήριο θύμα της ανικανότητας του
Κράτους (και όχι μόνο) να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί και να
δώσει λύση στο λεγόμενο "προσφυγικό".
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