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Τα έκτροπα των τελευταίων ημερών που αναστάτωσαν τη γειτονική Χίο στέλνουν μήνυμα και στη Λέσβο ότι, αν δεν
αντιμετωπιστούν έγκαιρα υπαρκτά προβλήματα και εκκρεμότητες που χρονίζουν και στο δικό μας νησί σε σχέση με τη
διαχείριση του προσφυγικού, τότε τα χειρότερα να αναμένονται.

Τα έκτροπα των τελευταίων ημερών που αναστάτωσαν τη γειτονική Χίο στέλνουν μήνυμα και στη Λέσβο ότι, αν δεν
αντιμετωπιστούν έγκαιρα υπαρκτά προβλήματα και εκκρεμότητες που χρονίζουν και στο δικό μας νησί σε σχέση με τη
διαχείριση του προσφυγικού, τότε τα χειρότερα να αναμένονται.

Δεν θέλουμε να γίνουμε «μάντεις κακών», αλλά μερικά πράγματα είναι αναπόφευκτα να συμβούν αν συνεχιστεί αυτή η
κυβερνητική αναβλητικότητα, που σπρώχνει τα προβλήματα κάτω από το... χαλάκι! Στη Χίο ο υφυπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μπαλάφας ζήτησε, επισκεπτόμενος το νησί, υπομονή από τους κατοίκους μέχρι να
κατασκευαστεί νέο hot spot, αφού αυτό της Σούδας, μετά και την πρόσφατη πυρκαγιά, είναι όχι μόνο ακατάλληλο, αλλά
και επικίνδυνο να φιλοξενήσει ανθρώπους.

Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να δεήσουν οι κυβερνητικοί ιθύνοντες να σπεύσουν στο νησί και να αναζητήσουν μια πιο
μόνιμη λύση αντί των πρόσκαιρων και προσωρινών, που εδώ και μήνες εκθέτουν πέρα από τη χώρα και την ασφάλεια των
ίδιων των προσφύγων σε ακραία στοιχεία.

Στη Χίο ζητούν υπομονή και συναίνεση της κοινωνίας για τις όποιες παρεμβάσεις για νέες δομές, στη Λέσβο όμως «ούτε
φωνή ούτε ακρόαση» και πολύ φοβόμαστε ότι η ανεξέλεγκτη κατάσταση που υπάρχει, κυρίως εκτός των υπαρχουσών
δομών, δεν προμηνύει καλές εξελίξεις. Οι υπάρχουσες δομές ξεχειλίζουν από τον υπερπληθυσμό που υποτίθεται ότι
φιλοξενούν και, επειδή εδώ και μήνες δεν έχει γίνει τίποτα που να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης τόσων ανθρώπων, η
τύχη τους έχει αφεθεί στον «αυτόματο πιλότο» και στην ανεξέλεγκτη δράση των ίδιων των προσφύγων και μεταναστών. Οι
τελευταίοι, αναζητώντας καλύτερη στέγη, καταφεύγουν ακόμη και σε παράνομες πράξεις, όπως είναι η κατάληψη
εγκαταλελειμμένων κτηρίων.

Έτσι όμως η κατάσταση, αντί να είναι συνεχώς βελτιούμενη, επιδεινώνεται και η γενική εντύπωση που υπάρχει στην κοινή
γνώμη -όχι άδικα- είναι ότι το κράτος και οι μηχανισμοί του «λάμπουν» διά της απουσίας τους! Όπως λάμπουν διά της
απουσίας τους και οι κυβερνητικοί παράγοντες, οι οποίοι με την ασυνέπεια λόγων και έργων τους έχουν χάσει την
αξιοπιστία τους και έχουν καταστεί αφερέγγυοι έναντι των τοπικών αρχών και της κοινωνίας. Η τελευταία πολύ λίγα
πλέον προσδοκά από τους ίδιους και εύχεται τουλάχιστον να μη δυσκολέψουν τα πράγματα και ζήσουμε καταστάσεις που
θέλουμε να ξεχάσουμε και απευχόμαστε να ξανασυμβούν.

Δυστυχώς, όμως, η κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και ανεπάρκεια... βασιλεύει και προκαλεί ανησυχία στην τοπική
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Δυστυχώς, όμως, η κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και ανεπάρκεια... βασιλεύει και προκαλεί ανησυχία στην τοπική
κοινωνία, που καλείται να συμβιώσει με μια πραγματικότητα που δίνει την εικόνα ότι δεν υπάρχει «αρχή και μέση» σ’ όλη
αυτήν την υπόθεση!
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