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Νότης Μηταράκης
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Η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής – ερήμην των Βουλευτών
του νησιού – είναι σαφές σε όλους πλέον ότι αποσκοπούσε στη
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δημιουργία νέων τετελεσμένων σε βάρος της  Χίου και όχι στην
αντιμετώπιση των  προβλημάτων που δημιουργεί στο νησί μας η
έξαρση του προσφυγικού – μεταναστευτικού. 

Τον τελευταίο καιρό, η τοπική κοινωνία που σηκώνει μόνη της το
βάρος αυτής της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης, ζητούσε από την
κυβέρνηση να βάλει… επιτέλους πλάτη και να αποσυμφορήσει την
κατάσταση μεταφέροντας έναν ικανό αριθμό προσφύγων στην
ηπειρωτική Ελλάδα…

Αντ΄ αυτού η κυβέρνηση επέλεξε να φορτώσει και άλλα βάρη στην
τοπική κοινωνία δρομολογώντας την κατασκευή άλλων δύο
κέντρων. Ενός νέου κέντρου φιλοξενίας   σε χώρο που θα
αναζητηθεί…  «άμεσα» και ενός κέντρου στο Μερσινίδι που θα
μεταφερθούν οι μετανάστες που επιδεικνύουν παραβατική
συμπεριφορά.

Και εδώ γεννάται ένα μείζον θέμα: Αν σήμερα με χωρητικότητα
1.100 θέσεις η Χίος φιλοξενεί περισσότερους από 3.600
μετανάστες, αύριο με περίπου 3.000 θέσεις πόσους θα φιλοξενεί; 

Οι αποφάσεις αυτές είναι ακατανόητες. Η κυβέρνηση βαδίζει και
πάλι σε λάθος δρόμο.

Όπως λανθασμένα βάδιζε και πριν από έναν χρόνο όταν
διαβεβαίωνε τους Χιώτες ότι οι πρόσφυγες θα μένουν στο hot
spot της ΒΙΑΛ το πολύ για 48 ώρες!

Όπως λανθασμένα βάδιζε και πριν από μερικούς μήνες που έλεγε
ότι οι διαδικασίες του Ασύλου θα προχωρούν γρήγορα.

Όπως λανθασμένα βάδιζε και τον Μάιο που διαβεβαίωνε ότι η
συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας θα αποσυμφορήσει την κατάσταση στο
νησί μας.

Τα λάθη που έχουν συσσωρευτεί είναι πολλά. Και πλέον δεν
αντιμετωπίζονται με ψεύτικες υποσχέσεις, γενικόλογες
διαβεβαιώσεις και σκόπιμη υποτίμηση του προβλήματος.

Με τις επιλογές που κάνει η κυβέρνηση το μόνο που πετυχαίνει
είναι να χάνει έναν φυσικό σύμμαχο. Γιατί οι Χιώτες από την
πρώτη στιγμή επέλεξαν να σηκώσουν ένα βάρος που δεν τους
αναλογούσε. Ήταν οι πρώτοι που δέχθηκαν να δημιουργηθεί ένα
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κέντρο φιλοξενίας. Και αυτό όχι μόνο δεν αναγνωρίστηκε από
τους ιθύνοντες αλλά προφανώς το θεώρησαν ως αδυναμία.

Είναι κάτι παραπάνω από λυπηρό που ο αρμόδιος υπουργός της
κυβέρνησης λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα το τι… βολεύει
τους εκπροσώπους της  Ύπατης Αρμοστείας τους Αλληλέγγυους
και τις ΜΚΟ. Και γυρίζει την πλάτη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία
αλλά και στους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες που
ασφυκτιούν και εξεγείρονται από τον πολύμηνο εγκλωβισμό τους.

Η κατάσταση στο νησί μας είναι έκρυθμη εδώ και πολύ καιρό. Και
γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη λόγω της αύξησης των
προσφυγικών ροών. Μοιάζει πλέον με μπαρουταποθήκη. Οι
δυνάμεις των κατοίκων λυγίζουν πλέον κάτω από το βάρος αυτής
της πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης.  Ένα τυχαίο γεγονός
μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτα και πρωτόγνωρα γεγονότα.

Οι αποφάσεις που προωθεί η κυβέρνηση όχι μόνο δεν θα λύσουν
κανένα πρόβλημα αλλά θα ενισχύσουν αυτούς τους σοβαρούς
κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων της Χίου. Γι’ αυτό
επιβάλλεται  να κάνει στροφή 180 μοιρών στην πολιτική της. Και
να μεταφέρει τώρα από το νησί σε δομές της Ηπειρωτικής
Ελλάδας τουλάχιστον 2.000 -2.500 πρόσφυγες και μετανάστες. 
Μόνο έτσι θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση στο νησί μας. Εάν
επιμείνει να υλοποιήσει όσα εξήγγειλε αυτό που καταφέρει είναι 
να ρίξει «μαύρο» στην καθημερινότητα των κατοίκων της Χίου.
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