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Είσαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μη νησιώτης. Ένας
λόγος άσχετος σε φέρνει στη Χίο, μια ευκαιρία να πάρεις οσμή
προσφυγικού, να προστεθείς ως άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα
μιας πολύ αδύναμης συμμαχίας προσώπων για τα νησιά. Συναντάς
τις δυο «κεφαλές» του τόπου και εγκαταλείπεις τη Χίο σχεδόν
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διχασμένος. Έχουν όντως θέμα με το προσφυγικό στα νησιά ή
είναι απλώς ένα θέμα που, αραιά και που, λόγω εικόνας,
τηλεοπτικά πουλάει;

Ο Ποταμίσιος Γιώργος Μαυρωτάς συναντήθηκε κατ’ αρχήν με τον
αντιπεριφερειάρχη. Εκεί άκουσε το Στ. Κάρμαντζη να του
μεταφέρει ως αίτημα την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης των
νησιών και κυρίως την ανάγκη η κυβέρνηση να εφαρμόσει
«πολιτική Έβρου» και στη νησιωτική παραμεθόριο. Πρακτικά να
μην επιτρέπει μακρά διαμονή μεταναστών και προσφύγων στο
ανατολικό Αιγαίο, αντιλαμβανόμενη και τους ουσιαστικούς
εθνικούς κινδύνους.

Φεύγει, πετάγεται κάμποσα μέτρα απέναντι, στο δημαρχείο. Εκεί
πάλι ακούει τον Μαν. Βουρνού να του λέει ότι το προσφυγικό
«μεγιστοποιείται δυσανάλογα» και εκείνο που προέχει είναι να
τρέξει η Συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας, η κολλημένη και
προβληματική εις βάρος της χώρας.

Οποιοσδήποτε στη θέση του Γ. Μαυρωτά, με ποια
σχηματοποιημένη εντύπωση θα εγκατέλειπε τη Χίο; Ευτυχώς ο
βουλευτής του Ποταμιού είχε περάσει νωρίτερα από τη ΒΙΑΛ, είχε
ιδίοις όμμασι σχηματίσει άποψη για την κατάσταση και μπορεί
καλύτερα να κρίνει. Διαπίστωσε, όπως διαπιστώνει συστηματικά
και όλη η Χίος τη σύγκρουση των δυο κόσμων μέσα σε τόσο
περιορισμένα τετραγωνικά εξουσίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης, με τις κωλοτούμπες στη διαδρομή,
ασπάστηκε το αίτημα της κοινωνίας, αντιλαμβάνεται ότι η λύση
δεν θα προέλθει από ένα μηχανισμό δύσκαμπτο και εσκεμμένα
δυσλειτουργικό, αλλά από μια εθνική απόφαση προστασίας των
νησιών. Ο δήμαρχος, συνεπής είναι η αλήθεια από την πρώτη
στιγμή στις απόψεις του, συνεχίζει να αντιμετωπίζει το
προσφυγικό ως «δυσανάλογα μεγιστοποιημένο». Τι ακριβώς
εννοεί είναι χρήσιμο μιας περεταίρω εκ μέρους του ανάλυσης.

Ο δήμαρχος Χίου διαβάζει, δυστυχώς, το προσφυγικό με κριτήρια
προσωπικής επιβίωσης. Δεν τον ενοχλούσε η … μεγιστοποίηση,
στην οποία κι ο ίδιος συνέπραξε με τη σωρεία των συνεντεύξεων
του στα τηλεοπτικά δίκτυα όπου γης, όταν δηλαδή από έναν άσημο
νεοεκλεγέντα δήμαρχο τον μετέτρεψε σε δήμαρχο – φίρμα με
καθημερινή πρόσβαση στα εθνικά και παγκόσμια δίκτυα. Τον
ενοχλεί σήμερα, διαπιστώνοντας ότι η υιοθέτηση σκεπτικού
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Μουζάλα δεν γίνεται αποδεκτή από την κοινωνία του νησιού κι
είναι το μόνιμο αγκάθι στην επιθυμητή επανεκλογή του. Ας
αποφασίσει… Με τον κίνδυνο να παραμείνει ως ο τελευταίος
υποστηρικτής του Μουζάλα, ενώ και η κυβέρνηση του ετοιμάζεται
να τον αποπέμψει με … τακτ. 
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Η λύση είναι μια: δημιουργία ισχυρού πραγματικά πατριωτικού
συνδιασμού που θα διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο και
συννενόηση όλων των πατριωτικών δυνάμεων για κοινή κάθοδο
στις εθνικές εκλογές (σε συνεργασία με το Λαϊκό Σύνδεσμο, αλλά με
σαφή οριοθέτηση των διαφορών) ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η
κατάληψη της δεύτερης βουλευτικής έδρας. Σε άλλη περίπτωση η
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