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Παίρνει ένα σύσσωμο (επιτέλους) μήνυμα



Νίκος Κατσαράκης

19
Οι χθεσινές εξελίξεις στο προσφυγικό- μεταναστευτικό ζήτημα
για πρώτη φορά μετά από καιρό στέλνουν ένα  ηχηρό μήνυμα στην
πλευρά της κυβέρνησης και στον άκαμπτο και εξόχως αδιάφορο
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα.
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Η κίνηση συμπόρευσης όλων των πολιτών απέναντι στην
αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό, που βάζει τα
νησιά στη μέγγενη μια χρόνιας υποβάθμισης, δείχνει και το τέλος
της αντοχής που επί σειρά ετών δοκιμάστηκε.

Η Δικαιοσύνη έκανε δεκτό το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων
του Δήμου Χίου κατά κάθε ενέργειας που θα είχε στόχο –και πάλι
μονομερώς από την πλευρά της Ύπατης Αρμοστείας και του
Υπουργείου- την επέκταση του hot spot της ΒΙΑΛ και την
εδραίωση συνθηκών μονιμότητας των διαμενόντων προσφύγων.
Μένει να αποδειχθεί μόνο εάν η σύσσωμη αυτή αντίδραση θα
τύχει διάρκειας και δεν θα αποτελεί ένα προσωρινό πεδίο
άσκησης εντυπώσεων. Είναι αναγκαία η συστράτευση κατά της
πολιτικής της κυβέρνησης που μετέτρεψε τα νησιά σε φυλακές
και τον ανθρωπισμό σε εμπόριο. Διαφορετικά και ας γίνει
κατανοητό, θα συνεχίσουν όλοι να διχάζουν, να παραπλανούν και
πίσω από την δική μας αλληλοφαγωμάρα θα στήνουν νέες δομές,
θα ποτίζουν με νέο διχασμό την κοινωνία μας και θα
χαρακτηρίζουν με ευκολία τους πάντες και τα πάντα.

Η χθεσινή εξέλιξη δεν αποτελεί κάποιο ξεκαθάρισμα που σηκώνει
πανηγυρισμούς. Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
κολλημένο στο άρμα της Ύπατης Αρμοστείας, θα σκαρφιστεί πολύ
γρήγορα νέες μεθοδεύσεις για να πετύχει τους σκοπούς τους. 
Εξάλλου είπαμε, ο ανθρωπισμός με ανταλλάγματα είναι κανόνας
που εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση εις βάρος όλων μας.

Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι έγινε ένα πρώτο βήμα. Ένα βήμα που
στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ανεχόμαστε επέκταση
του προσφυγικού προβλήματος, όπως και οι ίδιοι οι μετανάστες
και πρόσφυγες δεν αντέχουν να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε
«δήθεν» αξιοπρεπείς χώρους - καταυλισμούς.

Τέλος τα ψέματα, ενιαία διεκδίκηση και πίεση να ανακουφιστούν
οι νησιωτικές κοινωνίες. Και μακάρι... όλοι μαζί. 


