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Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Αβάνα…



Νίκος Γεωργούλης

33
… Στοχάσου μόνο ότι ο δρόμος προς τη σοσιαλιστική ή
σοσιαλίζουσα επανάσταση είναι κακοτράχαλος, έχει μονίμως την
ανάγκη αποδείξεων. Δεν κατακτιέται  με την παρουσία μόνο σε
ένα πολιτικό μνημόσυνο για το Φιντέλ.
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Το δικαίωμα της αξιοπρεπούς ανθρώπινης διαβίωσης είναι
πυλώνας βασικός στον μακρύ κατάλογο των αποδείξεων. Είτε
μιλάμε για Έλληνες (αλλιώς τους λέμε και ψηφοφόρους), είτε για
μετανάστες – πρόσφυγες, ικέτες κατά την αρχαιοελληνική έννοια
ή τυχοδιώκτες μιας καλύτερης ζωής στον ευρωπαϊκό παράδεισο.

Φεύγοντας απ’ την Ελλάδα για την Κούβα αφήνετε κ.
πρωθυπουργέ τον εκλεκτό σας κ. Μουζάλα αδιάφορο στο δράμα
περίπου 800 συνανθρώπων μας στη Σούδα της Χίου. Να επιπλέουν
από χθες βράδυ σε λιμνάζοντα βρόχινα νερά και να είναι
αντιμέτωποι με την πρόβλεψη ακόμα πιο ισχυρών καταιγίδων
σήμερα το απόγευμα. Δεν την περιγράφεις ως αριστερή
αντιμετώπιση, ακόμα κι αν δεχτούμε ξαφνικά, στη βάση της
επικοινωνιακής σας καταιγίδας, ότι οι ευαίσθητοι νησιώτες
μεταβλήθηκαν ξαφνικά σε ό,τι πιο ανάλγητο υπάρχει επί
ελληνικού εδάφους και εκείνοι σας εμποδίζουν να δράσετε.

Σε κάθε περίπτωση, κ. πρωθυπουργέ, την αποκλειστική ευθύνη
για την κατ’ ελάχιστον αξιοπρεπή συμπεριφορά απέναντι στους
ταλαίπωρους φέρει η κυβέρνηση σας.

Για να μην σας ταλαιπωρούν τύψεις, επομένως, και να αποκτήσει
το ταξίδι σας αληθινό νόημα, είναι απλή, πολύ απλή η απαραίτητη
κίνηση σας. Εγγυηθείτε σήμερα, εδώ και τώρα, προσωπικά στο
δήμαρχο, τον αντιπεριφερειάρχη, στο Δεσπότη, όπου εσείς θέλετε,
ότι φεύγει ΤΩΡΑ ειδικά ναυλωμένο πλοίο από τον Πειραιά με
κατεύθυνση τη Χίο. Σ’ αυτό θα επιβιβαστούν οι απόκληροι της
Σούδας και θα παραμείνει σε ένα από τα λιμάνια του νησιού για
όσο χρειαστεί να πειστεί ο Μουζάλας κι η κυβέρνηση σας ότι
μπορείτε να ασκείτε το απόλυτο κυριαρχικό δικαίωμα διασποράς
των προσφύγων στην ενδοχώρα, ανάλογα με τις ανάγκες. Και
ζητήστε από τον επιλεγμένο συνομιλητή σας να ανοίξει ΤΩΡΑ τις
πόρτες σε δημοτικό στάδιο, σε συνεδριακό κέντρο, σε ενοριακές
αίθουσες, να προφυλαχτούν οι πρόσφυγες απ’ την επερχόμενη
κακοκαιρία.

Τώρα που βγαίνεις στον πηγαιμό για την Αβάνα, Αλ. Τσίπρα, κάνε
κι εσύ το χρέος σου απέναντι στον επαναστάτη Φιντέλ…

 

 


