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 Ελεγχόμενη η κατάσταση στη Λέσβο!

Παρά την ανησυχία, οι ροές είναι μικρές και η «επιβράδυνση» της μετακίνησης των προσφύγων
επιτυγχάνεται «φυσιολογικά»

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 01|03|2016 14:43

Μπορεί τα δεδομένα με τις προσφυγικές ροές και κυρίως η εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού να τρόμαζε και να
εξακολουθεί να τρομάζει στο ενδεχόμενο μίας νέας κατάρρευσης του συστήματος διαχείρισης του προσφυγικού στη
Λέσβο, ωστόσο το σχέδιο «επιβράδυνσης της μετακίνησης» δεν προκάλεσε προβλήματα το τριήμερο, που καταρχάς τέθηκε
σε ισχύ, αλλά ούτε και μέχρι και χθες Δευτέρα η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει.

Μπορεί τα δεδομένα με τις προσφυγικές ροές και κυρίως η εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού να τρόμαζε και να
εξακολουθεί να τρομάζει στο ενδεχόμενο μίας νέας κατάρρευσης του συστήματος διαχείρισης του προσφυγικού στη
Λέσβο, ωστόσο το σχέδιο «επιβράδυνσης της μετακίνησης» δεν προκάλεσε προβλήματα το τριήμερο, που καταρχάς τέθηκε
σε ισχύ, αλλά ούτε και μέχρι και χθες Δευτέρα η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει.

Η συντονίστρια του hot spot της Μόριας Ανθή Καραγγελή δηλώνει ότι την Κυριακή η κατάσταση στο νησί ήταν απολύτως
ελεγχόμενη και ότι το σχέδιο της κυβέρνησης παραμένει σιωπηρά ακόμα σε ισχύ για τέταρτη ημέρα, αφού δεν υπάρχει
κάποια επίσημη αναγγελία που να ενεργοποιεί ξανά τα έκτακτα δρομολόγια των πλοίων «Ελευθέριος Βενιζέλος», «Terra
Jet» και «Blue Star».

Περί τους 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες φιλοξενούν το hot spot της Μόριας και η δομή του Καρά Τεπέ, αριθμός που σε
καμία περίπτωση δε θεωρείται δύσκολος στη διαχείριση και, αν δεν ήταν σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης για τη
διακοπή των επιδοτούμενων δρομολογίων, ενδεχομένως να μην απαιτούσε καν την ενεργοποίηση του «Ελευθέριος
Βενιζέλος».

Το τελευταίο παραμένει βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, για να χρησιμοποιηθεί -αν και
εφόσον χρειαστεί- και ως προσωρινό πλωτό κατάλυμα. Με δεδομένο λοιπόν πως στα έκτακτα συντονιστικά μεταξύ των
τοπικών φορέων και των εθελοντικών οργανώσεων στη Μυτιλήνη την περασμένη Παρασκευή είχε εκτιμηθεί πως η
δυναμική του νησιού στη φιλοξενία προσφύγων έφτανε ως τους 5.000 με 6.000, οι ροές, που ήταν κάτω του μέσου όρου
των προηγούμενων ημερών, δε δημιουργούν επί του παρόντος κανένα πρόβλημα.  

«Φυσιολογική» επιβράδυνση 
Μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μέσω των τακτικών δρομολογίων των γραμμών, οι πρόσφυγες ταξιδεύουν στην
πλειοψηφία τους χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι επιβραδύνεται πράγματι η μετακίνησή τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι την Κυριακή ταξίδεψαν προς Πειραιά και Καβάλα περί τους 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες.
Κάπως έτσι η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσει με μεγαλύτερη άνεση χρόνου τη διαμόρφωση των
κέντρων φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, με τα νησιά να μειώνουν τις ροές των προσφύγων προς τον Πειραιά και τη

βόρειο Ελλάδα με φυσιολογικό τρόπο, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να εγκλωβίζουν τους ανθρώπους στο εσωτερικό τους.
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βόρειο Ελλάδα με φυσιολογικό τρόπο, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να εγκλωβίζουν τους ανθρώπους στο εσωτερικό τους.

Βέβαια από την πρώτη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το σχέδιο επιβράδυνσης των ροών, εθελοντές και τοπικοί φορείς είχαν
εκφράσει την αγωνία τους για το αν το σχέδιο αυτό θα διαρκέσει πάνω από τρεις ημέρες. Και μέχρι και χθες, παρά το ότι η
κατάσταση ήταν απόλυτα ελεγχόμενη, έλεγαν με νόημα πως ποτέ δε μπορεί κανείς να εκτιμήσει το πόσοι πρόσφυγες θα
έρθουν από απέναντι, θέλοντας να δείξουν πως δε μπορεί κανείς να εφησυχάζει.  

Οι άλλοι κλείνουν τα σύνορα… 
Στον αντίποδα, μπορεί επίσημα οι ροές από τα νησιά να «επιβραδύνονται» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δομές
κέντρων φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα, ωστόσο ο μείζων προβληματισμός είναι και παραμένει η στάση των
υπολοίπων κρατών της Ευρώπης, με το κλείσιμο των συνόρων στις βαλκανικές χώρες να δίνουν δραματικό τόνο στη
διαχείριση και αντιμετώπιση του όλου θέματος.

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα πραγματοποιήθηκε χθες έκτακτη συνεδρίαση στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Παναγιώτη
Κουρουμπλή με τη συμμετοχή των προέδρων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ…
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