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Γεωργούλης Νίκος
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Υπάρχουν πολλά που δεν έχουμε καταλάβει; Η κυβέρνηση
δημοσιοποιεί πρόσκληση 8,1 εκ. ευρώ για να εγκαταστήσει σε νέα
hotspot 8.500 πρόσφυγες στα 5 προσφυγονήσια. Κι ο Έλλην
Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής – και πρώην υπουργός
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Εθνικής Αμύνης και Εξωτερικών τρομάρα του – σαν άλλος Όλι
Ρεν μας προειδοποιεί ότι ο πόνος είναι μακράς διαρκείας.

Σε όλο αυτό το σκηνικό το Αιγαίο συνεχίζει αμέριμνα να
αρμενίζει. Με τις εξαιρέσεις του βουλευτή Δωδεκανήσων Δημ.
Κρεμαστινού, του μόνου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου που
ζήτησε αλλαγή πλεύσης και προώθηση μεταναστών και
προσφύγων στην ηπειρωτική χώρα, του δημάρχου Κω Γιώργου
Κυρίτση, του μόνου δημάρχου απ’ τα 5 νησιά προσηλωμένου να
αποτρέψει τη βίαιη μετάλλαξη του τόπου του, της Παγχιακής
Επιτροπής Αγώνα της Χίου – και της Σάμου σε μικρότερο βαθμό –
των μόνων αυτοοργανωμένων φορέων εξέγερσης των πολιτών,
των Δικηγορικών Συλλόγων των νησιών, που με έξοδα των
σωματείων τους κυνηγούν νομικά την υπόθεση, και του «πολίτη»,
του μοναδικού Μέσου στο Αιγαίο με συνέπεια στην ανάδειξη των
σοβαρών μακροπρόθεσμων κινδύνων.

Όλοι οι υπόλοιποι, δυστυχώς, έχουν επιλέξει ρόλο απλού
παρατηρητή των εξελίξεων. Η επικύρωση της κυβερνητικής
πρόθεσης να μετατραπούν τα νησιά μας σε προτεκτοράτα
διασφάλισης της ευρωπαϊκής ηρεμίας και ασφάλειας δεν άνοιξε
ρουθούνι. Δεν ενεργοποιήθηκε κανείς σαν ελατήριο για να
αποδείξει ότι το Αιγαίο κακώς εκλαμβάνεται ως θάλασσα για να
αρμενίζει με ευκολία ο κάθε εθνικά επικίνδυνος ακροβατισμός.
Ανταριάζει με το που αντιληφθεί τον κίνδυνο και είναι σε θέση να
πνίξει όποιον επιβουλεύεται την τάξη του.

Δυστυχώς αυτόν τον καθοριστικό αγώνα τον δίνουμε μετρημένοι
στα δάχτυλα. Οι υπόλοιποι (κόμματα, βουλευτές, δήμαρχοι,
περιφερειάρχες, τοπικοί φορείς, Μέσα Ενημέρωσης) μοιάζουν να
μην έχουν καταλάβει τι συντελείται ή να συναινούν με τη σιωπή
τους στο σχέδιο καταστροφής 5 νησιών. Οι αντιδράσεις
καταγράφονται, αποκρυπτογραφούνται και φυσικά θα έρθει η ώρα
να κριθούν κιόλας για τον καθένα ξεχωριστά.

Ευτυχώς η κοινωνία – τουλάχιστον της Χίου – δείχνει να έχει
πλήρη επίγνωση όσων διακυβεύονται και στο τέλος θα δώσει
μόνη της τις απαντήσεις. Με τους σημερινούς μεγάλους απόντες
από την προσπάθεια να μην βρίσκουν τότε μέρος να σταθούν. 


