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Τις τελευταίες μέρες η Λέσβος έχει και πάλι την ...τιμητική της στα δελτία ειδήσεων και στα διάφορα site, για την
κατάσταση του προσφυγικού, με τις εντάσεις μεταξύ μεταναστών και τις διαμαρτυρίες τους, να είναι στην ημερήσια
διάταξη. Εντάσεις που θα συνεχιστούν και πολύ φοβόμαστε ότι θα πάρουν εκρηκτικές διαστάσεις όσο υπάρχει
στασιμότητα σε σχέση με το τι μέλλει γενέσθαι με την τύχη των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν
εγκλωβισμένοι στο νησί, χωρίς διέξοδο.

Η αναμονή αυτή σε συνδυασμό με την επιδείνωση της υπάρχουσας κατάστασης, λόγω του υπερπληθυσμού που
συσσωρεύεται στο κέντρο της Μόριας και στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα, που
κινδυνεύει με την παραμικρή αφορμή, να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Είναι κοινό μυστικό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν μπορούν να φιλοξενήσουν και
να παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που τις κατακλύζουν και που
κάθε μέρα προστίθενται και άλλοι που καταφθάνουν από απέναντι.

Γεγονός που όσο κι αν θέλει να παραβλέψει κανείς ή να κάνει τα στραβά μάτια, η πραγματικότητα έρχεται να υπενθυμίσει
ότι επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει, πριν είναι αργά. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι ο χρόνος έχει τελειώσει προ πολλού για
τους κυβερνητικούς αρμόδιους, οι οποίοι θα πρέπει τώρα να υλοποιήσουν την πολυσυζητημένη αποσυμφόρηση των
νησιών, που όλο εξαγγέλλεται και όλο παραμένει ανενεργή!

Κι όμως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο αναβολής. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αν δεν μετακινηθούν από το νησί σε
κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας το συντομότερο δυνατόν, θα μας «πνίξουν», αφού η παρουσία τους είναι πλέον
παραπάνω από αισθητή στη Μυτιλήνη και στην ευρύτερη περιοχή και αυτή η εικόνα δεν πρέπει να είναι η επιθυμητή για
τη Λέσβο.

Η οποία πασχίζει τους τελευταίους μήνες να εκπέμψει μια διαφορετική εικόνα προς τα έξω, που δεν θα θυμίζει σε τίποτα
αντίστοιχες εικόνες του περσινού καλοκαιριού, που πληρώσαμε πολύ ακριβά τουλάχιστον... τουριστικά. Επειδή έχει
«μαλλιάσει» η γλώσσα μας από αυτήν εδώ την στήλη, για την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης του νησιού, ως πρώτο βήμα
για την επιστροφή σε μια κανονικότητα που έχει ανάγκη η Λέσβος, προκειμένου να προσδοκά καλύτερη τύχη το επόμενο
διάστημα, οφείλουν οι τοπικοί άρχοντες να το καταστήσουν αυτό σαφές στους κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι
φαίνεται να μη «καίγονται» από την τροπή που παίρνουν τα πράγματα και να μην ενοχλούνται από την αδράνεια των
ενεργειών τους.

Αυτή η στάση όμως δεν είναι πλέον ανεκτή, εξοργίζοντας τους πάντες, που διαισθάνονται ότι όταν έρθουν οι βροχές και
τα κρύα, τα πράγματα θα χειροτερέψουν και η όποια διαχείριση των προσφύγων θα είναι πολύ δυσκολότερη.
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