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Γεωργούλης Νίκος
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Το φωνάζει με συνέπεια η Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα από την
αρχή της δοκιμασίας των νησιών μας. Όσο δεν μεταβάλλεται η
αριθμητική απαίτηση στα νησιά να μπλοκάρεται δυσανάλογος των
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δυνατοτήτων τους αριθμός προσφύγων και μεταναστών, θα ζούμε
το θέατρο του παραλόγου μετακίνησης της πίεσης από το ένα
σημείο του νησιού στο άλλο. Αρχικά ήταν το κέντρο της
πρωτεύουσας. Σειρά πήραν το Χαλκειός, ο Συκούσης, οι Ολύμποι,
το Πιτυός, ο ΧΑΔΑ, τώρα πάλι το Χαλκειός. Αύριο – μεθαύριο
ποιος ξέρει ποιο άλλο σημείο. Μια αδιάκοπη αδιέξοδη ρουλέτα.

Το πολιτικό προσωπικό θεατρινίζει, παριστάμενο στα σημεία κατά
καιρούς επιλογής, ποτέ δεν θέτει όμως το πρόβλημα στον πυρήνα
του. Η κυβέρνηση έχει στις σημειώσεις της 3.000 και βάλε
προσφυγομετανάστες στη Χίο. Σήμερα επισήμως κρατάμε στους
1.800, μας λείπουν άλλοι τόσοι και κάπου πρέπει να
τακτοποιηθούν.

Τη ρίζα του προβλήματος οι πάσης φύσεως αιρετοί προσποιούνται
ότι δεν τη βλέπουν. Γυρίζουν ως περιπλανώμενος θίασος από
χωρίον εις χωρίον για να μεταφέρουν την αντίθεση τους σε νέες
δομές, στη βάση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι
οποίες λαμβάνονται για να μην εφαρμόζονται ποτέ.

Με ποια αντιπρόταση; Να μπει ο Νοέμβρης και οι ταλαίπωροι να
ξεπαγιάζουν στο δρόμο; Τότε θα υπάρχει και η ηθική
νομιμοποίηση … αμέσου δράσης, όπως ακριβώς συνέβη και τον
περασμένο χειμώνα. Ποια ανθρώπινη ύπαρξη δέχεται μωρά και
μάνες στα λασπόνερα κα στο μάτι του χιονιά;

Την ευθύνη των αρχών υποκαθιστούν σε όλο το Αιγαίο οι κινήσεις
των δικηγορικών συλλόγων. Προσβάλλουν στο Συμβούλιο της
Επικρατείας την αδιανόητη απόφαση εγκλεισμού των παρανόμως
εισελθόντων στα νησιά με απαγόρευση της μετακίνησης τους
εντός των ελληνικών συνόρων. Μια κίνηση την οποία όφειλαν να
είχαν αναλάβει από την πρώτη στιγμή οι αρχές, μόλις
διαπιστωτικά το πόρισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου ήταν
ξεκάθαρο.

Δεν το έκαναν, ούτε είμαι απολύτως βέβαιος ότι το επικροτούν
σήμερα. Απλά παρακολουθούν ένα φαύλο κύκλο να
επαναλαμβάνεται κι εκείνοι αδύναμοι στη μέση να εμποδίζουν
την περιφορά του. Με μόνη αντίδραση να κατηγορούν, στο fb
βεβαίως – βεβαίως, όσους τολμούν να αναδείξουν την
ανικανότητα, ότι εμφορούνται από μηδενιστικές τάσεις των
πάντων. Μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, αν τους περιέγραφε και
σήμερα ο ποιητής.  


