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Νίκος Γεωργούλης

16
Ένας μήνας και κάτι πέρασε από τότε που ο «π» προειδοποιούσε:
μην πανηγυρίζετε για το κλείσιμο της Σούδας, μην ποστάρετε
ευσυγκίνητες φωτογραφίες ανάδειξης της ανθρωπιστικής
προσφοράς σας, μην ξεγελάτε την κοινωνία ότι … φάγαμε το θηρίο,
ξεμπερδέψαμε με το πρόβλημα. Με τους χειρισμούς σας απλώς
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του αλλάζετε έδρα. Απονευρώνετε την τοπική κοινωνία στην πιο
χρήσιμη χρονική περίοδο, το φθινόπωρο, όταν η πολιτική ηγεσία
επιβάλλεται να πιεστεί να δώσει λύσεις σε μια εποχή που οι
βροχές και το κρύο δεν ιεραρχούν ως υποχρεωτική και λογική
προτεραιότητα την εξασφάλιση στέγης, πέραν των προσωρινών
σκηνών, για τους εκατοντάδες κατατρεγμένους.

Μας κάνετε αντιπολίτευση, δεν σας αρέσει τίποτα, απαντούσαν τα
στελέχη του Δήμου και δώστου προωθούσαν φωτογραφίες
αποξήλωσης της Σούδας σε site της αρεσκείας τους.

Κάθε θέση που ξηλώνεται στη Σούδα, χωρίς την αντίστοιχη
πολιτική πίεση αποσυμφόρησης της Χίου γίνεται μια επιπλέον
θέση στη ΒΙΑΛ, προειδοποιούσε μάταια ο «π». Πέρα βρέχει… Είστε
εμπαθείς, ήταν η μόνιμη επωδός του πυρήνα διαχείρισης του
προσφυγικού από το Δήμο, επιτρέποντας πια στον κάθε
Λαμπρινούδη να τους λέει κατάφατσα σε δημόσια συνεδρίαση ότι
υπηρετούν συμφέροντα και να μην έχουν το σθένος να τον
αντικρούσουν αλλά να επιδίδονται σε μεταγενέστερα … like.

Αυτονόητα φτάσαμε στο σημείο που και ο πλέον άσχετος με το
θέμα μπορούσε με ακρίβεια να προβλέψει. Βροχές, σε λίγες μέρες
τσουχτερό κρύο και οσονούπω η Χίος με την πλάτη κολλημένη
στον τοίχο. Γιατί αντιδράτε, θέλετε να αφήσουμε ανθρώπους να
ξεπαγιάζουν; Δεν έχετε ίχνος ανθρώπινης υπόστασης; Αυτά θα
φωνάζει εντός ολίγων ημερών ο – τρομάρα του – υποψήφιος και
για ευρωπαϊκό αξίωμα Μουζάλας κα θα πείθει κάθε αραχτό στον
καναπέ του Αθηναίο, Τρικαλινό ή Κερκυραίο. Το νησί θα
στιγματίζεται ως άκαρδο και απάνθρωπο.

Έχει και προπομπούς της επαναλαμβανόμενης τακτικής του ο κ.
Μουζάλας κι εδώ στη Χίο. Το … Μουζαλάκι, ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος για το προσφυγικό, τα είπε κεκαλυμμένα πριν από
το Μουζάλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να προσέξουμε, μας είπε εν
ολίγοις, αν πάρουμε την απόφαση κατάθεσης ασφαλιστικών
μέτρων. Αν δεν μπουν οι πρόσθετοι οικίσκοι, που θα μετατρέψουν
τη ΒΙΑΛ σε Μόρια, οι πρόσφυγες θα κοιμούνται στα χωράφια, θα
αναζητούν να παραβιάσουν θερμοκήπια και αύριο – μεθαύριο
αποθήκες ή και σπίτια Χαλκούσων. Αυτή την τελευταία φράση δεν
την είπε, γιατί τον διέκοψε ο Λαμπρινούδης ζητώντας του να
διευκρινίσει τι εννοεί όταν εφιστά την προσοχή και τότε κατάπιε
τη γλώσσα του.
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Εδώ μας οδήγησαν τα άμυαλα πανηγύρια τους. Σε αδιέξοδο, με το
νησί μας και πάλι στο έδρανο του κατηγορουμένου. Ακολουθούν
πια μια προδιαγεγραμμένη πολιτική πλήρους κάλυψης του
κυβερνητικού σχεδίου. Οι μόνοι υποτελείς στον Μουζάλα και τον
Τσίπρα, όταν ακόμα κι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αρθρώνει έναν
άλλο λόγο. Θα πρέπει πια να διερευνηθεί αν η επιμονή τους
γίνεται από εγωιστική προσήλωση στη βλακεία ή υποκρύπτονται
δεσμεύσεις που, θέλοντας ή μη, η κοινωνία θα τις αντιληφθεί.

Μέχρι κι ο κυβερνητικός Γαληνός κατάλαβε ότι βρισκόμαστε σε
πόλεμο. Εδώ κύριοι χρειάζονται ηγέτες, όχι παιδαρέλια
περιορισμένης ανάλυσης των πραγματικών δεδομένων που θα
οδηγούν το νησί μας στην πιο απρόβλεπτη πολεμική του εμπλοκή
με … λαμπτήρες τύπου led. 

0 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Πρόσθετο σχολίων στο Facebook

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/egany.chios/

