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Για να δούμε, ποιος υπονομεύει τη συμφωνία…



Νίκος Γεωργούλης

16
Η απουσία βάσης δεδομένων κατευθύνει το δημόσιο διάλογο
γύρω απ’ το προσφυγικό τα εύκολα να τα μετατρέπει σε δύσκολα.
Μόνιμη επωδός και ατράνταχτο επιχείρημα της κυβέρνησης για
την «αποφασίζομεν και διατάσομεν» στρατηγική της για τις
επόμενες κινήσεις της στο νησί μας αποτελεί η διαφύλαξη ως
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κόρης οφθαλμού της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας. Πολύ σωστά.
Και το νησί μας, φυσικά, συμφέρει αδιαμφισβήτητα η εφαρμογή
της συμφωνίας, με τη σημαντική λεπτομέρεια από όλα αδιακρίτως
τα μέρη.

Η επίμαχη συμφωνία, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει αναγνωστεί
ποτέ μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι για να έχουμε
μια σαφή εικόνα και να αποφεύγονται οι αοριστολογίες.

Η προσεκτική – και στη μετάφραση της – ανάγνωση στο
κορυφαίο θεσμικό όργανο του νησιού θα ανοίξει τα μάτια σε όλους
και θα υπάρχει δυνατότητα αντικειμενικής κρίσης πια από τον
καθένα για το πόσο δεσμεύει τη χώρα και τα νησιά μας, σε σημείο
ολοκληρωτικής υποταγής, όπως επιθυμεί η κυβέρνηση και ο κ.
Μουζάλας.

Προβλέπει, πιθανά, η συμφωνία τον εγκλωβισμό των προσφύγων
η αίτηση ασύλου των οποίων δεν έχει εξεταστεί στα νησιά.
Μάλλον σαφές. Προβλέπει όμως παράλληλα την πλήρη
στελέχωση των Υπηρεσιών Ασύλου και από ποιους;

Αν είναι ευθύνη της κυβέρνησης η τραγική καθυστέρηση να
ξέρουμε ποιόν θα βαράμε. Αν όμως προκύπτει ως διαπίστωση της
ευρωπαϊκής εξουσίας ότι δεν στέλνουμε στελέχη γιατί φοβόμαστε
για την ακεραιότητα τους, όπως εμμέσως ισχυρίζονται στα
υπηρεσιακά τους έγγραφα, το θέμα προσλαμβάνει άλλη διάσταση.

Δεν είναι η Ελλάδα το εμπόδιο στην ομαλή τήρηση των
συμπεφωνημένων, εκτός κι αν η κυβέρνηση μας καταδικάζει,
πέρα από την υπογραφή ερήμην μας μιας καθοριστικής
συμφωνίας, σε καρπαζοεισπράκτορες όλης της μπόρας του
προσφυγικού.

Εν κατακλείδι, το επιχείρημα «ή τους κρατάτε ή η χώρα εκτίθεται
ως υπονομευτής της συμφωνίας» είναι τουλάχιστον έωλο και
μάχιμο από την πλευρά μας. Γιατί πια η παραδοχή επίσημα εκ
μέρους της κυβέρνησης ότι υπογράψαμε τον εγκλωβισμό των
προσφύγων στα νησιά, με απελπιστικά αργούς ρυθμούς
στελέχωσης των Υπηρεσιών Ασύλου, συγκαταλέγεται στην
κατηγορία της εθνικής μειοδοσίας.

Άμεση ανάγνωση της συμφωνίας, επομένως, για να καθορίσουμε
και εμείς τις αποφάσεις μας. 


