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Ενώ η κατάσταση με το προσφυγικό γίνεται όλο και πιο πιεστική στα νησιά, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την
αποσυμφόρησή τους φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από μήνα σε μήνα, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για
ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Ενώ η κατάσταση με το προσφυγικό γίνεται όλο και πιο πιεστική στα νησιά, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την
αποσυμφόρησή τους φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από μήνα σε μήνα, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για
ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Πριν από μερικές μέρες, οι διαρροές από κυβερνητικές πηγές προσδιόριζαν μέσα στο Σεπτέμβριο τη μετακίνηση
προσφύγων από τα νησιά σε κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας. Μάλιστα σημείωναν ότι, σύμφωνα με το
σχεδιασμό, θα μετακινούνταν σε πρώτη φάση 1.000 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά της Χίου και της
Λέσβου στο υπό διαμόρφωση κέντρο της Θήβας, στο πλαίσιο της επιχειρούμενης και πολυεξαγγελθείσας αποσυμφόρησης
των νησιών.

Όμως, ενώ η κατάσταση «αγριεύει» στα νησιά εξαιτίας της αύξησης των αφίξεων από την Τουρκία, η πολυπόθητη
αποσυμφόρηση, αντί να επισπευστεί, φαίνεται να μεταφέρεται κατά το... Δεκέμβριο, προκαλώντας τεράστιο πονοκέφαλο
στις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές και υπηρεσίες, που φοβούνται ότι η κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχό τους.

Η προχθεσινή μάλιστα «επανεμφάνιση» προσφύγων στο χώρο του λιμανιού θορύβησε τους πάντες, φοβούμενοι μήπως
ξαναζήσουμε εικόνες του περσινού καλοκαιριού, γι’ αυτό έσπευσαν να συσκεφθούν για να προλάβουν τα χειρότερα! Και
τα «χειρότερα» με μαθηματική ακρίβεια θα ’ρθουν, αν η κυβέρνηση με τους μηχανισμούς της εξακολουθεί να κινείται
στους... ρυθμούς της, που οδηγούν σε καταστάσεις που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξαναβιώσουμε στο νησί. Θα
ήταν ολέθρια μια τέτοια εξέλιξη και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία γι’ αυτό. Επιπλέον, οι νέες δηλώσεις του Τούρκου
υπουργού Εξωτερικών κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ότι χωρίς βίζα δεν θα υπάρξει συνέχεια της
συμφωνίας για το προσφυγικό, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό.

Κι όμως εδώ και μήνες, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, η κυβερνητική ραστώνη δεν θέλει
να λάβει τέλος. Οι υπάρχουσες δομές έχουν «φρακάρει» και το γεγονός ότι οι προχθεσινές αφίξεις φιλοξενήθηκαν έστω
και προσωρινά στο λιμάνι κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αντοχές των υπαρχουσών δομών στο νησί, που δεν
είναι απεριόριστες.

Επιτέλους, πριν τα πράγματα γίνουν μη διαχειρίσιμα, επιβάλλεται κάτι να γίνει αμέσως και όχι να περιμένει. Η Λέσβος δεν
θα αντέξει άλλο «καλοκαίρι του 2015» και αυτό οφείλουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να το κάνουν σαφές στους
κυβερνώντες -οι οποίοι φαίνεται περί άλλων να τυρβάζουν- οι τοπικοί παράγοντες. Θα φέρουν τεράστια ευθύνη και οι
ίδιοι αν αφήσουν τα πράγματα να κινηθούν στους κυβερνητικούς «ρυθμούς», οι οποίοι παραπέμπουν τις όποιες λύσεις
στο μέλλον, ενώ πρέπει να τις δρομολογήσουν «εδώ και τώρα»!
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