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Γεωργούλης Νίκος

15
Συμμέτοχη στο βασανισμό εκατοντάδων προσφύγων στα
παραμεθόρια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πια ολοκάθαρο
ότι διαθέτει  η Ύπατη Αρμοστεία. Σκηνές δικής της ιδιοκτησίας
αναπτύσσονται, πιθανά και από συνεργεία της, στους πρόσθετους
εντελώς ακατάλληλους χώρους της ΒΙΑΛ. Σε πρόσφατα
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ισοπεδωμένους χώρους, με το χώμα φρεσκοσκαμμένο, η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ συνεχίζει ανεμπόδιστη το διπλό της ρόλο.

Του συμπράττοντα στη διαμόρφωση ενός ακατάλληλου
καταυλισμού και εν συνεχεία του καταγγέλλοντα τις συνθήκες
διαβίωσης στον καταυλισμό που η ίδια έχει δημιουργήσει!

Οι πάντες αντιλαμβάνονται πως με την πρώτη βροχή στο …
φρέσκο τμήμα της ΒΙΑΛ θα δημιουργηθούν συνθήκες διαβίωσης
Ειδομένης. Η λάσπη θα κυριαρχήσει στο χώρο, ο οποίος, πέραν
των άλλων, στερείται κοινόχρηστων υποδομών για το επιπλέον
ανθρώπινο φορτίο του. Η Ύπατη Αρμοστεία συμπράττει καθαρά
στη διαμόρφωση ενός νέου κολαστηρίου για κάποιες εκατοντάδες
πρόσφυγες. Συμβάλλει οικονομικά με την παροχή των σκηνών
της κι ένας Θεός ξέρει ποια επιπλέον κόστη έχει επωμιστεί.
Κυρίως νομιμοποιεί με τη … φίρμα της το νέο απάνθρωπο
ανοσιούργημα στο Χαλκειός.

Σε δεκαπέντε ημέρες από σήμερα, μόλις οι κρουνοί των ουρανών
ανοίξουν, η Ύπατη Αρμοστεία με ανακοινώσεις της θα
καταγγέλλει τις συνθήκες κράτησης των προσφύγων, εκείνες
δηλαδή για τις οποίες συνέπραξε…

Ο βρώμικος ρόλος του ανθρωπιστικού βραχίονα του ΟΗΕ για
όσους έχουν τη στοιχειώδη κρίση και τη δυνατότητα
παρατηρητικότητας δεν χρειάζεται πολλές λέξεις για να
περιγραφεί. Ο «π» έχει πλέον πεισθεί ότι η Ύπατη Αρμοστεία έχει
μετατραπεί σε νταβατζή του συστήματος μετακίνησης
πληθυσμών, ένα καλά οργανωμένο κερδοσκοπικού χαρακτήρα
γραφείο διαχείρισης του ανθρώπινου πόνου. Τον εκ των υστέρων
κλαυθμό για τις απάνθρωπες συνθήκες διαμονής των προσφύγων
ας τον πουλήσει πια αλλού. Οι Χιώτες είδαν και ξέρουν ότι ο
εργολάβος και ο έμπορος ελπίδας είναι δυο ρόλοι που ξέρει να
χειρίζεται ταυτόχρονα με εξαιρετική μαεστρία. Στη Χίο
αποκαλύπτεται καθημερινά ο πραγματικός ρόλος της. 
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1 σχόλιο Ταξινόμηση κατά: 

Dimitris Orfanoudis
Αυτα τα εχω επισημανει αρκετες φορες .. Η Υπατη Αρμοστεια σε
συνεργασια με τις Βρυξελλες συν αγνωστα κεντρα εισροης
πακτωλου χρηματων με προστατζα τις ΜΚΟ αποτελουν ενα ειδος
μπιζινας..βαζοντας μπροστα το Humanitarian Aid kai αφινουν τους
παρατυπους μεταναστες να υποβαλουν αιτηση ασυλου χωρις να το
δικαιουνται με αποτελεσμα να συγκεντρωνονται ολο και
περισσοτεροι και να μην ξερουμε που να τους βαλουμαι και μετα
αρχιζουν τα προβληματα εδω και αυτοι την κλαψα αλλα κ με
κακοβουλα αρθρα πληρωμενων ξενων δημοσιογραφων να γραφουν
περι αθλιων συνθηκων διαβιωσης και οτι ειμαστε ρατσιστες
φασιστες κτλ.. Οσο για τους χιωτες σας εχω απαντηση σε
προηγουμενη αναρτηση σας γιατι δεν διαμαρτυρονται και πολυ για
την επικρατουσα κατασταση στο νησι..Πριν λιγο διαβαζα στο ΕU
Humanitarian Aid and protection..Οτι διεθεσαν 4 δις δολλαρια για
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