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Νίκος Γεωργούλης

46
Έχεις όλη την καλή διάθεση μ’ αυτόν τον χριστιανό που
παριστάνει τον υπουργό. Τον καρτερείς κανένα χρόνο να
εμφανιστεί στα μέρη μας, ως ο άμεσος υπεύθυνος διαχείρισης
μιας κατάστασης κρίσης και τεντώνεις το αυτί να ακούσεις τι
νεότερο κομίζει. Μια κάποια ελπίδα μπας και πεισθείς ότι η
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πρόταση για έναν «σιωπηλό συμβιβασμό», όπως τον όρισε στην
κλειστή σύσκεψη στο δημαρχείο, από κάπου μπορεί να πιαστεί.

Αυτοί που ζητούν την αποσυμφόρηση, είπε, αποκρύπτουν μια
αλήθεια. Η Χίος αποσυμφορείται χωρίς να διαταράσσεται η
Συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας. Κι αραδιάζει τα δικά του νούμερα.
Μέσα στο 2017 στη Χίο ήρθαν 5.347 πρόσφυγες και μετανάστες
και μεταφέρθηκαν στην ηπειρωτική χώρα 8.130. Αυτά είπε ο
υπουργός, εννοείται τσεκαρισμένα απ’ τις υπηρεσίες του.
Ταλαιπωρημένος κυριούλης ο Γιάννης Μουζάλας μάλλον δεν πήρε
χαμπάρι ότι η αριθμητική δεν βγαίνει.

Μια απλή ματιά στα επίσημα στοιχεία – εκείνοι τα δίνουν, μην το
ξεχνάμε – μας φανερώνει ότι στη Χίο 1/1/2017 υπήρχαν συνολικά
3.505 πρόσφυγες και μετανάστες (οι 2.486 στη Σούδα και οι 1.019
στη ΒΙΑΛ). Κλείνοντας ο χρόνος στο νησί παρέμεναν 2.005 (σχεδόν
όλοι τους στη ΒΙΑΛ).

3.505 που βρήκε εδώ ο χρόνος και 5.347 που ήρθαν ενδιάμεσα
φθάνουμε τους 8.852. Μείον τους 8.130 που μετέφερε στην
ηπειρωτική χώρα, το τέλος του 2017 θα έπρεπε να είχε αφήσει στη
Χίο μόλις 722. Ναι, αλλά εδώ, όπως τα στοιχεία του ίδιου του κ.
Μουζάλα πιστοποιούν, υπήρχαν 2.005… Με απλά λόγια ο υπουργός
εξαφάνισε, με μια του δήλωση, την οποία παρακάλεσε κιόλας να
μεταδώσουμε, 1.283 ανθρώπους! Για τέτοια αξιοπιστία μιλάμε…

Στην ουσία της υπόθεσης τώρα, γιατί η αξιοπιστία Μουζάλα έχει
κατά κόρον αξιολογηθεί. Πράγματι το 2017 υπήρξε έτος
σταθεροποίησης των μεταναστευτικών ροών στο νησί, με μια
ουσιαστική διαφορά, την οποία, όταν την επεσήμανε ο «π», τα …
κοκοράκια μας έλεγαν εμπαθείς. Διπλασιάστηκε το φορτίο της
ΒΙΑΛ, καθώς από 1.019 στην περιοχή βρίσκονται σήμερα γύρω
στους 1.800. Έκλεισε η πληγή της Σούδας…

Η σταθεροποιητική πορεία θα ήταν θετική ένδειξη αν δεν υπήρχε
η …. Λέσβος. Αποδεδειγμένα πια τα κυκλώματα δρουν με τη
λογική όπου υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, εκεί να
κατευθύνονται οι ροές. Αν λοιπόν στις 890 σημερινές θέσεις της
ΒΙΑΛ αντιστοιχούν διπλάσιοι διαμένοντες, στις 1.500 θέσεις μετά
την προσθήκη των οικίσκων σύντομα θα μιλάμε στο Χαλκειός για
3.000 κόσμο. Προσοχή, δεν το λέμε εμείς, το λέει … η Λέσβος. Οι
προς διάθεση θέσεις ήταν και παραμένουν μαγνήτης για τα
κυκλώματα.
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Δεν ξύπνησε λοιπόν μια μέρα η Χίος με διάθεση ρατσιστική, όπως,
άκουσον – άκουσον, διαβάζω να την χαρακτηρίζουν
νεοεισερχόμενοι στη Χίο συνάδελφοι. Το νησί, όσο  πληθυσμιακά
έχει απομείνει, περίμενε από τον υπουργό δημόσιες απαντήσεις
σε συγκεκριμένα ερωτήματα:

τι θα συμβεί μόλις κορεστεί και ο νέος, αυξημένος διαθέσιμος
αριθμός οικίσκων στη ΒΙΑΛ; Που θα διαμείνουν οι επόμενοι;
υπάρχει για την κυβέρνηση και την Συμφωνία οροφή
εισερχόμενων για το νησί μας;
ποιές κινήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση
εξέτασης του ασύλου;
γιατί ο κ. Μουζάλας υπερασπίζεται σαν Ευαγγέλιο μια Συμφωνία
για την οποία κανένας δεν μας ρώτησε;
επιβαρύνεται το κλίμα στην Ευρώπη και ποιες πιθανότητες
υπάρχουν τα 5 νησιά και η χώρα να καταλήξουν αποθήκες ψυχών
δυσανάλογες των αντοχών τους;

Η συνηθισμένη υπουργική απάντηση είναι «κάνω ότι μπορώ, δεν
είμαι μέντιουμ για να προβλέψω». Ούτε κι εμείς, όμως, είμαστε
υποτακτικοί κανενός για να δεχτούμε η μόνη βεβαιότητα στο
μεταναστευτικό να γίνει ο υπερδιπλασιασμός της παρουσίας
προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας.

ΥΓ.: Τσιμπιέστε ακόμα πολλοί για τις πρωινές ερτζιανές
αναλύσεις ορισμένων και τις παραινέσεις τους να συμβιβαστούμε
χωρίς καν τίμημα. Αφού το δικό τους το έχουν εξασφαλίσει… 
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