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έχει επιλέξει τον συστηματικό αποκλεισμό όσων δημοσιογράφων
αρνούνται να κάνουν τεμενάδες στο έργο της, ανεξάρτητα αν
κανείς αυτό το κρίνει θετικά ή αρνητικά.

Στο διά ταύτα της υπόθεσης. Από το μεσημέρι της Τετάρτης,
παρακολούθησα τον αναπληρωτή Δήμαρχο Απόστολο Τζιώτη, να
έχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία και να ενημερώνει το Σώμα του
Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύντομα η Σούδα θα αποτελέσει
παρελθόν αν… συνεχίσουν οι ροές να είναι μηδενικές. Στη
συνέχεια ενημέρωσε τους Συμβούλους ότι ο ακριβής αριθμός
ατόμων εντός του καταυλισμού είναι 520 άτομα, αριθμός που σε
δηλώσεις του στην «Αλήθεια» μέσα σε λίγες ώρες έπεσε σε κάτω
από 500 άτομα.

Μέχρι εδώ νομίζω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι έστω και
αργά αρχίζει να υλοποιείται σταδιακά το πάγιο αίτημα της τοπικής
κοινωνίας να κλείσει επιτέλους η ντροπή της Σούδας, κατ’
εφαρμογή μάλιστα της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου. Από μόνη της μία τέτοια εξέλιξη είναι άκρως θετική,
πράγμα που πρέπει να αναγνωρίσουμε στη Δημοτική Αρχή
άπαντες, ακόμα και όσοι από εσάς διαφωνείτε με αυτή.

Όμως… Στις δηλώσεις του αντιδημάρχου υπάρχει ένα «αν…». Είναι
αυτό το «αν» που μοιάζει σαν τα ψιλά γράμματα ενός συμβολαίου,
που καλείσαι να υπογράψεις αλλά επειδή βαριέσαι να διαβάζεις
σελίδες επί σελίδων, βάζεις μία υπογραφή προσπερνώντας το. Το
ίδιο έκαναν και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ενώ οι ίδιοι
γνωρίζουν πολύ περισσότερο από τον καθένα αυτό το «αν»,
αναπαρήγαγαν την είδηση στα προσωπικά τους προφίλ στο
Facebook ανταλλάσσοντας «like» ο ένας με τον άλλον ωσάν να
μιλούσαν για τη Σούδα του παρελθόντος. Για τη Σούδα που μας
πλήγωσε και μας δυσφήμισε. Για τη Σούδα που καταπάτησε την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια των προσφύγων, για τη Σούδα που όλοι
πλέον θα ευχόμασταν να μην υπήρχε όσα κι αν τελικά ήταν τα
περιβόητα έσοδα που εισέφερε στα ταμεία της «Μονομετοχικής»
του Δήμου.

Είπε, λοιπόν, ο Απόστολος Τζιώτης ότι: «αν συνεχίσουν οι ροές να
είναι μηδενικές τότε η Σούδα σύντομα θα είναι παρελθόν».
 Αμφιβάλλει κανείς ότι το επιχείρημά του έχει μία κάποια βάση;
Φαντάζομαι πως όχι. Επίσης φαντάζομαι ότι κανείς δεν
αμφιβάλλει ότι την παρτίδα των αφίξεων την έχει σώσει ο
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γειτονικός Τσεσμές αφού η απέναντι παραλιακή ζώνη αποτελεί τη
βαριά βιομηχανία τουρισμού της Τουρκίας. Έτσι είναι προφανές
ότι οι Τούρκοι δεν θα άφηναν την πιο τουριστική τους ζώνη να
γεμίσει με προσφυγικά καραβάνια.

 Θυμίζω όμως κάτι σημαντικό. Ο Ιούλιος μας τελειώνει και
μπαίνουμε στον Αύγουστο. Οι μηδενικές ροές θα ισχύσουν για
περίπου ένα μήνα ακόμα, ίσως και λίγο περισσότερο. Μόλις τα
ξενοδοχεία του Τσεσμέ κλείσουν, τότε όλοι ξέρουμε τι θα συμβεί.
Το ζήσαμε το 2014, το ζήσαμε το 2015, το ζήσαμε και το 2016.

Πρώτον. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω κατά πόσο μπορούν να
μετακινηθούν 500 άτομα από τη Σούδα σε ΒΙ.ΑΛ. και ηπειρωτική
Ελλάδα σε 1 μήνα, όταν μέσα σε ένα εξάμηνο καταφέραμε να
προωθήσουμε μόλις 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Δεύτερον. Το να πανηγυρίζεις για τη Σούδα θα ήταν θεμιτό αν
έμεναν 100 άτομα μέσα. Σε έναν καταυλισμό με επίσημη
χωρητικότητα 600 ατόμων, δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη
βαρύτητα η είδηση ότι ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 100 άτομα.
(Αναγνωρίζω όμως σαφέστατα ότι η κατάσταση ήταν πολύ
δραματικότερη στις αρχές του καλοκαιριού, τότε που το
δημοσίευμα του «π» εξέθεσε Δήμο και Μονομετοχική
αποφασίζοντας άρον – άρον να δράσουν επιτέλους).

Τρίτο και τελευταίο. Θυμίζω σε όσους σπεύδουν να αλληλο-
επαινεθούν διαδικτυακά, μη σηκώνοντας μύγα στο σπαθί τους,
κάτι που ίσως τους διαφεύγει. Βράδυ 7  Απριλίου 2015. Στον
καταυλισμό της Σούδας βρίσκονται τα τελευταία 23 άτομα. Οι της
πλειοψηφίας διατυμπανίζουν ότι ο καταυλισμός αποτελεί
παρελθόν. Μέσα σε λίγες ώρες εκείνο το βράδυ, αποτέλεσε την
αρχή της κατάστασης που βιώνουμε σήμερα.

Υ.Γ.1: Προς Απ. Τζιώτη, το ΚΚΕ λέει κάτι πολύ σοφό. «Με τα «αν»
δεν γράφεται ιστορία».

Υ.Γ.2: Θα ανέμενα τουλάχιστον μία δέσμευση (αν και σημασία
πλέον έχει, όχι τι δεσμεύεται κάποιος αλλά ποιος δίνει τη
δέσμευση) ότι σε περίπτωση που υπάρξουν νέες αφίξεις οι σκηνές
που ξεστήθηκαν δεν θα ξαναστηθούν. 

ης
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2 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Apostolos Tziotis
Εγώ διακρίνω έναν εκνευρισμό Παντελή στην παρέμβαση.  
Και δεν θέλω να την σχολιάσω. 
Όσο για τον αποκλεισμό ? 
Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.  
Στο ρεπορτάζ σου πάντα θα είμαι διαθέσιμος.
Μου αρέσει! · Απάντηση · 49 εβδομάδες

Παντελής Φύκαρης
Αντιδήμαρχέ μου κανένας εκνευρισμός. Δεν συνηθίζω
άλλωστε να γράφω εν θερμώ. Διαπιστώσεις είναι και τίποτα
άλλο. Οφείλω να πω και το "μπράβο", οφείλω να πω και τι
δεν μου άρεσε. Προβληματισμό καταθέτω, όχι εκνευρισμό.
Μου αρέσει! · Απάντηση · 49 εβδομάδες

Θράσος Α. Βουδούρης
Pantelis K. Fykaris Παντελή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Όντως έτσι έχουν τα πράγματα όπως τα γράφεις. Αν τώρα
κάποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν, είναι
απλά καραγκιόζηδες (για να μην γράψω κάτι πιο σκληρό
που μου έρχεται στο στόμα). Με την ευκαιρία, Χρόνια
Πολλά για την γιορτή σου, έστω και λίγο καθυστερημένα !!!
Μου αρέσει! · Απάντηση · 48 εβδομάδες

Λεωνιδας Νεαμονιτης
Όπως τα γράφει ακριβώς έχουν τα πράγματα.....Πλέον κανέναν
Βούρνου και κανέναν Τζιωτη που γράφει και σχόλιο περί
εκνευρισμού του δημοσιογράφου (αλήθεια που υπάρχει
εκνευρισμός ? Και αν όντως υπάρχει μήπως σαν Χιώτης πολίτης
δεν μπορεί να έχει όπως οι υπόλοιποι 60.000 ?) δεν πιστεύουμε

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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